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Sammanfattning 

En intervjustudie har genomförts på en arbetsförmedling i Sverige, med fyra stycken 

arbetsförmedlare. Detta i avsikt att få en inblick i deras syn på högskolans expansion och 

kunna se hur de upplever anpassningen av den kvantitativa ökningen av utbildningar och 

examenstitlar till arbetsmarknaden. Jag har vidare undersökt hur arbetsförmedlare upplever 

det att bedöma nyutexaminerade studenter som har gått nyare utbildningar som generella 

och/eller icke-yrkesrelaterade sådana. Med hjälp av detta har jag fått en inblick i högskolans 

anpassning och informationsförmedling till arbetsmarknadssfären. 

Högskolan genomsyras idag av ett större utbildningsutbud än någonsin. fristående kurser och 

utbildningsprogram erbjuder i högre grad examina inom generella och icke-yrkesrelaterade 

sådana. Med hjälp av historisk bakgrund, teoretisk anknytning i form av Banduras syn på 

bland annat tron på den egna förmågan att vägleda och bedöma, samt tidigare forskning har 

jag försökt förvärva insyn i högskolans expansion och dess eventuella påverkningar det kan 

ha på arbetsmarknaden och arbetsförmedlarnas sfär. 

Resultatet av intervjuerna framtaget med hjälp av kvalitativa intervjuer visar att 

arbetsförmedlare i vissa avseenden upplever det som svårare för arbetssökande med 

utbildningar inom icke yrkesrelaterade och generella examens att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Det framkommer dock tydligt i resultatet som helhet att det i hög grad 

snarare handlar om förmågan att sälja in sig själv och uppvisa sin motivation, än att hänvisa 

till vilken typ av examen man innehar, vare sig det gäller en yrkesrelaterad/icke yrkesrelaterad 

eller generell examen. 
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1.1 Bakgrund 

Högskolan präglas idag av ett större kursutbud än någonsin. I större utsträckning aktualiserar 

skribenter från diverse tidningar vinstuppsåten från högskolor, där dessa högskolor reklamerar 

sig själva i den växande skolsfären.
1
  Kvantiteten på högskolestudenter ökar, liksom generella 

program, fristående kurser och tvärvetenskapliga utbildningar inom högskolan.
2
                                           

Man har också enligt högskolelagen ett tydligt mål med att främja och bredda rekryteringen 

till högskolan,
3
 Samtidigt som Gunnar Richardsson i sin bok ”Svensk utbildningshistoria-

skola och samhälle förr och nu” betonar att utbildningen under 1960-talet gått mot en allt mer 

arbetsmarknadsstyrd anpassning.
4
 

Högskolelagen tycks vidare ha en tydligt uttalad vision angående just anställbarhet. I Paragraf 

8 står t ex följande: ”Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet”. Eller paragraf 9: ”Utveckla studenternas förrutsättningar för 

yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings-och 

utvecklingsarbete.                                                                                                                       

Abrahamsson m.fl., menar i boken Utbildning kompetens och arbete att sambandet mellan 

utbildning och arbetsmarknad har blivit ett alltmer laddat politikområde i Sverige. Detta som 

förklaring att kunskapskraven ökar på dagens arbetsmarknad. 
5
En ökad satsning på utbildning 

är idag en idé som de flesta politiska partier ställer sig bakom enligt Abrahamson. Men vi 

tycks idag sakna kunskap om hur man från en bred kunskapsbas kan utveckla 

specialkunnande inom ett visst yrke eller grupp av yrken.  

Universitetskanslern Lars Haikola reflekterar i sitt inlägg om högskolans expansion kring just 

högskolans koppling till arbetsmarknaden. Högskolesektorn omsätter miljarder kronor, där 

traditionella utbildningar sedan länge har en traditionell koppling till arbetsmarknaden, men 

                                                           
1
 http://allastudier.se/artiklar/5-så-väljer-du-rätt-högskola/ 

http://www.studeravidare.se/artiklar/visa/att-vaelja-raett-skola-och-utbildning 
2
 Lag (2005:1208). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/?bet=1992:1434 
3
 Lag (2005:1208). 

4
 Richardson, Gunnar, (2010) Svensk utbildningshistoria, Skola och samhälle förr och nu. Upplaga 8:1. 

Studentlitteratur AB, Lund.  S 249. 
5
 Abrahamsson, K., Abrahamsson, L., Björkman, T., Ellström, P, E., Johansson, Jan, (2002). Utbildning, 

kompetens och arbete. 

http://allastudier.se/artiklar/5-så-väljer-du-rätt-högskola/
http://www.studeravidare.se/artiklar/visa/att-vaelja-raett-skola-och-utbildning
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/?bet=1992:1434
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/?bet=1992:1434
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att de nyare har betydligt svagare koppling. Här menar man också att arbetsgivare bör bli 

bättre på att skapa kontakter med lärosätena.
6
 

Högskolestudier tycks idag vara ett tecken på normalitet, då fler än någonsin läser vidare på 

högskolan. Det kan därför potentiellt möjligt att många nyare tvärvetenskapliga ämnen såsom 

beteendevetenskap, är okända utanför högskolesfären. Man kan vidare också förvänta sig att 

högskolans expansion medför ett ökat antal nyutexaminerade studenter som skall ta sig in på 

arbetsmarknaden.  

Högskolan har under 1990-talets skola blivit allt mer generösa och individcentrerade 

samtidigt som dessa profilerar sig och vill framhäva sina möjligheter och exklusivitet. 
7
De 

begynnande högskolestudenterna har möjlighet att välja den utbildning som är bäst lämpade 

för dem själva, även om dessa inte är yrkesinriktade, och har därmed möjlighet att förvärva 

kunskaper, uppvisa och lyfta fram sina individuella kvalitéer som ska vara åtrovärt för 

arbetsmarknaden.                                                                                                

Högskoleutbildningen i landet har onekligen ökat de senaste decennierna, där 

utbildningsmöjligheter är fler än någonsin, liksom valmöjligheterna inom skolväsendet. Detta 

tycks vara något som genomsyrar högskolan idag, som ett resultat av högskolans expansion. 

Som en återspegling av detta vill t ex Sveriges ekonomföreningarnas Riksorganisation 

(S.E.R.O) att de Svenska ekonomutbildningarna skall ha en tydligare koppling till 

arbetsmarknaden. 
8
 De vill att samtliga universitet och högskolor regelbundet ska följa upp 

och se hur dess studenter informeras om vilket yrke utbildningen leder till och följer upp hur 

det går för studenterna. Det tycks alltså finnas ett samband mellan högskolans utbildning och 

dess anpassning för arbetsmarknaden. Det finns hos S.E.R.O. ett tycke om att det är lärosätets 

ansvar att visa upp en bild av vad som gäller i de utbildningar som ges för att kunna anpassa 

detta till arbetsmarknaden.  

1.2 Syfte                                                                                                                                                      

I bakgrund kring Högskolans expansion och dess anpassning till arbetsmarknadens sfär är 

syftet med detta arbete att ta reda på hur arbetsförmedlare upplever det att förmedla jobb i 

bakgrund till nyutexaminerade studenters utbildning inom icke yrkesrelaterade, 

tvärvetenskapliga ämnen.  

                                                           
6
 Tenfält, T. (2014) Universitetskanslern: Renodla Högskolans uppdrag.  

7
 Richardsson, 235. 

8
 Sveriges ekonomföreningars Riksorganisation.(2014), http://sero.nu/stallningstaganden/battre-koppling-

med-arbetsmarknaden/ 

http://sero.nu/stallningstaganden/battre-koppling-med-arbetsmarknaden/
http://sero.nu/stallningstaganden/battre-koppling-med-arbetsmarknaden/
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Jag vill kunna se hur arbetsmarknadens behov av utbildning och högskolans expansion går 

hand i hand. D.v.s. hur är de nyare utbildningar som erbjuds anpassade efter arbetsmarknaden, 

och hur ser synen ut på dessa? Med andra ord är det centralt i denna studie att se om det tycks 

finnas någon efterfrågan av dessa examenstitlar, från arbetsmarknaden. Detta avser jag då ta 

reda på via arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen. Det kan också vara intressant att via 

studien se hur högskolan via sitt enorma kursutbud är anpassad efter arbetsmarknadens behov. 

Då studenter inom framför allt tvärvetenskapliga och generella utbildningar numera förvärvar 

unika kompetenser pga. högskolans ökade kursutbud, har gått nyinförda, specialutformade 

program eller inriktningar och kurser på högskolan, kan det vara nödvändigt att ta reda på hur 

arbetsförmedlare ser på sin egen kompetens och kännedom om de utbildningar som de 

nyutexaminerade har. 

1.3 Avgränsningar 

När jag i arbetet talar om nyutexaminerade studenter, syftar jag på utbildningar som etablerat 

sig på högskolan under de senaste 20 åren. Jag väljer därför att utesluta traditionella 

utbildningar som t ex psykologprogrammet, läkarlinjen, ingenjörsutbildning. Detta eftersom 

de funnits så pass länge där många arbetsförmedlare troligtvis har hög kännedom om dessa 

typer av yrkeskategorier. Jag kommer istället fokusera på utbildningar som ej är 

yrkesinriktade, och som därmed inte ger en yrkesexamen vid avslutande universitetsstudier. 

Det kan exempelvis beröra studenter som tagit en kandidatexamen, gått en tvärvetenskaplig 

utbildning, eller via fristående erhållit en examen via olika lärosäten. Dessa kandidater har 

sannolikt studerat olika typer av ämnen, och därmed förvärvat olika kompetenser och 

kunskaper. Definitionsbegreppet ”Nyutexaminerande studenter” avser i undersökningen alltså 

de studenter som ej erhållit en yrkestitelexamen vid avslutade högskolestudier. Examina har 

heller inte varit befintligt för 20 år sedan. Tvärvetenskapliga utbildningar definieras som 

utbildningar där ämnesinnehållet i dessa rör sig mellan olika gränsområden. 

Jag har vidare valt att begränsa mig till ett nationellt perspektiv. Jag kommer alltså att 

fokusera på Högskolan och arbetsförmedlare inom Sverige, och därmed inte skriva om eller 

jämföra utrikesstudier, och inte heller rekrytering i förhållande till internationella perspektiv. 

Detta för att jag ansåg att det ej skulle lämpa sig för de tidsramar som finns förhållna till.   
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1.4 Centrala frågeställningar 

De centrala frågeställningarna i arbetet kommer att vara: 

1. Hur upplever arbetsförmedlare det att bedöma nyutexaminerade studenters kompetens och 

utbildning för arbetsmarknadens, som ej innehar en yrkesrelaterad examen? 

2. Hur upplever Arbetsförmedlare sin kännedom om de kursutbud som numera präglar 

högskolan, och därmed förmågan att förmedla nyutexaminerandes kompetens till 

arbetsmarknaden? 

3. Hur ser de på kopplingen mellan universitetsstudiernas utbud och arbetsmarknadens 

behov?  

2. Teori 

I följande kapitel presenterar jag en vald teoretisk anknytning. Detta kommer att användas i 

uppsatsen som ett verktyg för att förstå potentiella problem som arbetsförmedlare kan 

utsättas för pga. högskolans expansion. Inledningsvis presenteras, en definition av det valda 

teoretiska begreppet. Sedan redogörs Self Efficacys koppling till Tilltro till den egna 

förmågan  och därefter den valda teorins betydelse för min forskning.  

2.1 Albert Banduras teori om Self-Efficacy- En introduktion 

Albert Bandura myntade begreppet Self-Efficacy och visade dess betydelse för hur en person 

handlar
9
. Detta kan på svenska översättas som självförmåga. Bandura lanserade denna term på 

1980-talet och handlar om hur man som individ upplever sin egen förmåga och kompetens.                                            

Bandura är framförallt känd för sitt bidragande till social inlärning, social kognitiv teori och 

begreppet Self-Efficacy. Något som genomsyrar begreppets innehåll och som är 

återkommande är ”tilltro till den egna förmågan.  Innan vi fördjupar oss i Self-Efficacy och 

tilltro till den egna förmågans relevans inom arbetsförmedling och som potentiell faktor för 

påverkan av upplevelser av bedömning och kännedom, ger jag nedan en ingående beskrivning 

av begreppet Self-Efficacy. 

Begreppet förser grunden för mänsklig motivation, välmående och åstakommanden.
10

 Mycket 

empiriskt bevis har enligt Lantz och Friedrich stärkt Banduras teori om Self-Efficacy, där man 

                                                           
9
 Lantz, Annika & Friedrich, Peter, (2006). Vägledning för rörlighet i arbetslivet., s 55 

10
 Lantz & Friedrich, 55. 
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har påvisat att många konsulter, och vägledare tänker såväl produktivt, pessimistiskt och 

optimistiskt.
11

 Individer tolkar också resultatet av sina egna prestationer och mål. 

Self-Efficacy är både en personlig och en social konstruktion enligt Bandura
12

. Kollektiva 

system och verksamheter utvecklar slags gemensamma troer i deras kapacitet att nå önskvärda 

mål. 

2.2 Tilltron till den egna förmågan 

Tilltro till den egna förmågan framstår som individens bedömning av sin förmåga att 

organisera och utföra de aktiviteter som krävs för att åstadkomma ett visst resultat
13

. Detta 

begrepp introduceradeas av Bandura på 1970-talet som sammanlänkat till Self-efficacy. 

Bandura har påvisat med hjälp av perspektivet att vissa personer bedömer sig kunna klara av 

en mängd olika situationer och aktiviteter, medan andra uppfattar sig vara kapabla inom några 

specifika områden.
14

 Han menar med andra ord att begreppet ska användas för specifika 

situationer och aktiviteter för att vara tillförlitligt.  

2.3 Self-Efficacy inom arbetsförmedling 

Då syftet i mitt arbete är att se hur arbetsförmedlare upplever det att bedöma kompetens av 

nyare utbildningar, ansåg jag att denna teori kan vara betydelsefullt för att kunna knyta an den 

till arbetsförmedlares upplevelser av nyare utbildningar. Då det uppenbarligen finns ett 

önskemål från diverse utbildningar att högskolan bör ha en tydligare koppling till 

arbetsmarknaden, ser jag det som potentiellt möjligt att arbetsförmedlare kan känna sig osäkra 

på hur de ska bedöma komptetens och förmedla detta till arbetsmarknadens behov. 

Tilltro till den egna förmågan har visat sig ha betydelse för beteendet och då särskilt när en 

person ställs inför en ny och osäker situation.
15

 Det kan hända att personens generella tilltro 

till sin egen förmåga kan skilja sig från hur denne faktiskt ser ut. Kompetens ses som relaterad 

till en uppgift och den innebär alltid en jämförelse mellan en individs samlade kvalifikationer 

                                                           
11

 Lantz & Friedrich, 56. 
12

 Bandura, Albert. (1995). Self-efficacy in changing societies. S 4 
13

 Lantz & Friedrich. 56. 

14
 Lantz & Friedrich, 56. 

15
 Lantz & Friedrich, 60. 
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och de krav som arbetet, situationen och sammanhanget ställer på kvalifikationer. Om det 

finns en god överensstämmelse, då bedöms individen vara kompetent.
16

 

Jag anser det vara potentiellt möjligt att arbetsförmedlare överskattar sin förmåga och kan 

alltså inneha en högre tilltro till vad de förmår än vad de i handling faktiskt kan visa. Andra 

kan t ex underskatta sin förmåga och har därmed lägre tilltro till vad de kan och presterar 

därmed mindre.                                                                                                                         

Det är viktigt att göra en skillnad mellan positivt tänkande och tilltro till egen förmåga enligt 

Lantz & Friedrich. Positivt tänkande innebär att personen har en tro på att något som denne 

gör kommer att gå bra och att resultatet kommer att bli positivt. 
17

 

Tilltro till egen förmåga har vidare betydelse för vad som uträttas, där detta påverkar hur 

individen tar sig an uppgifter på olika sätt.
18

 Det är t ex möjligt att personer med hög 

ihärdighet lägger ner mycket större energi på att försöka lyckas med en uppgift eller problem 

än personer med liten tilltro till den egna förmågan. Motiverande arbete bygger på att stärka 

arbetssökandets tilltro för sin förmåga och kompetens och att stödja den personliga 

initiativkraften.
19

. Betoning ligger här på motivering, då detta tycks vara en förrutsättning för 

att verkställa målet för vägledning.  

Lantz & Friedrich ser vidare frihetsgrader i arbetet och höga grader av kognition som en 

potential för individen.
20

 Detta gäller även coaching och vägledning. Att fatta självständiga 

beslut, att utföra arbetsuppgifter som sätter den egna förmågan på bedömning, och 

användning av kompetens stärker en realistisk tilltro till den egna förmågan. Att på 

arbetsplatsen ge stor autonomi och att ställa krav på problemlösning är således att långsiktigt 

stärka personalens tilltro till den egna förmågan.
21

 Detsamma gäller förmågan att bedöma där 

problemlösning tycks vara en viktig del av processen.                                                                                                            

Många som är i färd med att byta uppgifter ställs inför frågan om den egna kompetensen är 

något värd och om den är tillräcklig i det nya sammanhanget.
22

 Det gäller också frågan om det 

som man genom åren har lärt sig i ett visst yrke är en kompetens som erkänns och är direkt 

och kausalt relaterad till attityden till rörlighet och till i vilken mån individen förbereder sig 

                                                           
16

 Lantz & Friedrich, 73. 
17

 Lantz & Friedrich, 56. 
18

 Lantz & Friedrich, 56. 
19

 Lantz & Friedrich, 24. 
20

 Lantz & Friedrich, 27. 
21

 Lantz & Friedrich, 67. 
22

 Lantz & Friedrich, 73. 



7 

för omställning till nya uppgifter. Tilltro till egen kompetens och ens egen förmåga påverkar 

alltså individens proaktiva beteende då rörlighet är nödvändigt. 

Ett vanligt försvar som man möter när man i arbetslivet söker uppmuntra osäkra personer att 

ta sig an nya saker, eller att göra mer än det som krävs, är reaktionen ”det är inte mitt jobb”. 

Detta kallar man enligt Lantz m.fl. för att rationalisera.
23

                                                             

Lantz & Friedrich menar vidare att det från vägledarens sida kan uppstå en reaktion när man 

ska ta sig an en uppgift som är svår. Det kan uppstå en övermänsklig känsla hos individen när 

denne vill undvika det svåra.
24

 Personer som får denna reaktion, får det pga. Att de är osäkra 

eller saknar tilltro till förmågan att möta nya okända krav. Vi har alla olika typer av 

försvarsmekanismer och de hjälper oss i stunden att stå ut med obehag, men det kan vara 

viktigt att tillstå att det känns oroligt och nervöst, men ändå överväga att ta sig an det svåra. 

Att själv fundera över de egna reaktionerna på osäkerhet och ängslan är en början på att tackla 

problemen inåt och är värdefull att uppmuntra. Lantz & Friedrich förespråkar vidare om ett 

perspektiv om att det måste finnas en grundinställning som kännetecknas av hopp, av tro på 

möjligheter och att människor vill utvecklas för att vägledning för rörlighet ska vara möjlig. 
25

  

Jag har i min studie försökt se om dessa typer av upplevelser återfinns, där högskolans 

expansion kan stå som element för krav på nyanserad kännedom och därmed kräver 

omställning till nya uppgifter.                                                                                                   

Jag har ansett i min analys av data, att försöka synliggöra nämnda typer av fenomen hos 

respondenterna. Kanske har det i datat framkommit implikationer på dessa typer av 

resonerande från arbetsförmedlarna? Arbetsförmedlare berörs sannolikt av nya uppgifter, nya 

omställningar och uppmaningar för att underlätta bedömning och kännedom.  

Arbetsförmedlingens uppgifter och dess villkor kan hänga samman med motivation, 

bedömning, initiativförmåga, och tilltro till den egna förmågan till den egna kompetensens 

nytta. Dessa förhållningssätt och karaktärsdrag i detta sammanhang är betydelsefullt i den 

mån de påverkar individers möjlighet att bedöma. Självklart kan det krävas andra insatser, 

som att t ex skapa faktiska möjligheter via utbildning i anledning att öka individens 

                                                           
23

 Lantz & Friedrich, 60. 
24

 Lantz & Friedrich, 60. 
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kompetens så denne blir anställningsbar. Faktisk kompetens är trotts allt en bas för att 

individen skall kunna tilltro till dess nytta.
26

 

varje vägledning bör utrymma reflektion kring dessa områden och vid behov därefter, insatser 

för att stärka individers kraft och möjligheter. Detta kan tänkas förutsätta kunskaper om dessa 

byggstenar för att tillsammans med individen kunna diskutera och beskriva hur dennes 

förrutsättningar och möjligheter ser ut. Först därefter kan man avgöra om individen behöver 

någon komplettering inom exempelvis utbildning. Det är på så sätt som innehållet i samtal 

under vägledningen, informationsbehov och aktiviteter kan bestämmas.  

Vägledningens kvalitet bestäms också av coachens professionella förhållningssätt och 

förmåga att samtala. Det är en skicklighet att inte blanda det privata och det yrkesmässiga. 

Det är ibland svårt eftersom båda typerna av relationer är former av mänskligt samspel och i 

ett samtal är yrkesutövaren involverad som person.  

Lantz och Friedrich resonerar vidare med bakgrund av Banduras princip om Self-Efficacy och 

betonar vikten av kompetens. En vägledares utgångspunkt är att ta fasta på den kompetens 

som finns och notera vad som behövs i form av utbildning eller liknandeför att bli tillräckligt 

kompetent. 
27

Såväl forskning som i praktisk verksamhet skiljer man noga mellan de krav på 

kompetens som arbetet ställer och de krav på kompetens som t ex arbetsgivaren har i olika 

sammanhang. De åberopar vidare forskning som gjort som påvisar att arbeten där inte 

kompetensen kontinuerligt nyttjas och där arbetet inte ställer krav på ständig nyinlärning gör 

att individen löper större risk att förlora viktiga kompetensområden. Kompetens som inte 

åldras, den har ett bäst-föredatum, då arbetsuppgifter hela tiden förändras. En individuell 

handlingsplan eller en karriärplanering skulle kunna vara en bra ram för hur man kan få nya 

uppgifter som ställer andra eller högre krav på kompetens. 

Det finns ett mycket stort utbud av olika instrument och metoder för att mäta kompetens och 

annan lämplighet för ett arbete.
28

 Inom såväl offentlig som privat näringsliv tycks man på 

många håll inom organisationer utvecklat egna instrument. Detta återfinns i form av 

”bedömningsstödet” som presenteras senare i arbetet.                                                                                                                           
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27
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28
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3. Historisk Bakgrund 

I följande kapitel ges en historisk bakgrund kring utbildningsmöjligheternas utveckling genom 

tiderna, i anknytning till högskolan. Detta i bakgrund kring främst Gunnar Richardsson och 

Per-Johan Ödmans text och reflektioner. Kapitlet berör 1900-talets utvecklingar och framåt, 

och avser inte att ge inblick i tidigare sekels milstolpar.  

Skolan har sedan 1900-talets början haft en oavbruten tillväxt och en rad reformationer inom 

utbildningssystemet.
29

 En kraftig ökning av elever har skett i både gymnasieskolan och andra 

utbildningar, och i och med den 13-åriga skolgång som infördes har vi i praktiken fått en 13 

årig skolgång.
30

 Ett växande inslag i Komvux har kommit att bli den komplettering av 

gymnasiebetygen som för många öppnat portarna till attraktiva utbildningar inom högskolan. 

Detta har då också inneburit hög konkurens, och ökade kostnader för det allmänna.
31

 

Rickardsson går också in på 1990-talets utbildningsessentiella drag, där han menar att detta 

decennium kännetecknas av valfrihet. Han menar att det under denna period uppstått en slags 

valfrihetsrevolution inom skolan, där han med detta menar att det inte endast berör högskolan 

utan även gymnasiet och grundskolan.                                                                                                  

1990-talet kännetecknas vidare av en enorm expansion av högskolan.
32

                                  

Denna expansion har lett till en kvantitativ ökning av studenter och etablerande av nya 

högskolor.                                                                                                                             

Andelen studerande vid universitet och högskolor har som nämnts öka kraftigt på senare tid. 

Detta kan förklaras av en kombination av stora ungdomskullar och en kärv arbetsmarknad.
33

 

Ytterligare än förklaring kan vara att plugga på distans numera blivit allt mer tillgängligt.  

Richardson menar att skolan under 1990-talet har blivit allt mer generösa samtidigt som 

skolor profilerar sig och vill framstå som unika och speciella. Detta menar han också ställer 

krav på elevers orientering mot dessa, och att det snarare handlar om skolors behov 

marknadsföring för att tävla om den kommunala skolpengen.
34

 Per-Johan Ödman betonar att 

en mentalitetsförändring skett under 1900-talet där ett mer patriarkisk mentaliteten 

genomsyrade har ersatts av Solipsism.
35

 Denna solipsism tycks han definiera som en mer 
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extremare form av individualism. I och med rådande samhälleliga förändringar från 1970-talet 

och framåt menar Ödman att man som människa funnit sitt eget värde, och ställt denna insikt i 

relation till de auktoritativa förhållningssätt hos dem som fortfarande kunde kallas rikets 

överhet
36

. Han tar också upp risken med att inte få jobb inom den offentliga sektorn pga. Av 

detta. Den rationella läroplanen med sin pragmatism, kvantifiering och individcentrering 

anser han vara naivt. 

En förklaring till de tidigare nämnda pedagogiska förändringarna inom skolan kan enligt 

Richardsson förklaras enligt ett krav på ökad pedagogisk frihet. Han menar också att det finns 

ett växande föräldrarkrav på vidgade möjligheter för deras barn att utveckla speciella talanger 

eller intressen. Detta eftersom kravet från arbetsgivare att skaffa sig en ordentlig 

yrkesutbildning, samt förvärva önskvärda kompetenser enligt arbetsgivare.
37

 Vidare in på 

2000-talet nämner han intressanta utvecklingar i form av bland annat åtskilliga utbildningar 

som startade och växte fram som så småningom etablerade sig i högskoleväsendet.  

Att dessa utvecklingar baserat på Richardsson, Per-Johan Ödman, och rapporter skrivna av t 

ex Ahlqvist och Ejsing och Nissen hänger ihop med de genomgripande förändringar som skett 

i den svenska utbilningssfären har redan nu, börjar få rikligt med vatten i sin kvarn. Att 

utbildningsresurserna utökat, liksom effektiviseringen av utbildningar som ska anpassas efter 

yrkeslivets behov tycks vara tydligt. Den högre utbildningen har med tiden succesivt växt in i 

offentlig sektor och dessa angelägenheter har därmed kommit att i stort sett skötas på samma 

sätt som övrig offentlig verksamhet.
38

                                                                                                  

Högskolan har också enligt Richardsson blivit en innebörd av vissa tidigare icke-akademiska 

utbildningar, exempelvis sjuksköterskor och förskolelärare, men som nu tagit sig in i 

högskolesektorn.  

4. Arbetsförmedlares uppgifter: 

Arbetsförmedlare har kontakt med både arbetsgivare och arbetssökande för att informera om 

såväl situationen på arbetsmarknaden som att bedöma och vidarebefordra kompetens till olika 

företag.
39

 Arbetsförmedlare sammanför arbetsgivare med arbetssökande, detta tycks vara en 

viktigt och uttalad uppgift. Man kan vidare också föreställa sig att de har har ett övergripande 
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mål att föra samman den som söker arbete med den som söker arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen har också en tydlig vision om att Sverige behöver en väl fungerande 

arbetsmarknad som möter framtiden, där de också har som mål att få näringslivet att utgöra en 

ännu större del av det sociala nätverket.
40

    

 En vägledare ska ha kunskaper om kartan, hur arbetsmarknaden ser ut, vilka möjligheter som 

finns, utbildningsystemet, samt kännedom om olika system som kan underlätta för individen 

att få ett arbete.
41

 De förväntas ha kunskaper om arbetsmarknaden och dess förväntade 

utveckling på längre sikt, detta kan vara betydelsefullt i en vägledning för att en person skall 

kunna fatta informerade beslut utifrån sina förrutsättningar. 

Att vara kompetent som vägledare innebär enligt Lantz m.fl. att utföra ett givet arbete till ett 

förväntat resultat, känna till arbetets förrutsättningar, nyttja dessa förrutsättningar och försöka 

vidga ramar och skapa nya förrutsättningar för nya mål och uppgifter.
42

 

Arbetsförmedlare kan kartlägga den arbetslöses brist på kvalifikationer och kan identifiera 

vilket universitetsprogram som kan tänkas vara mest effektivt, och lämpligt för att ta sig in på 

arbetsmarknaden.
43

 De ska vidare i och med ett möte kunna avgöra om den arbetssökande står 

till arbetsmarknadens förfogande.
44

 

Abrahamson menar att matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är en 

återkommande fråga, som på många sätt sammanfläter utbildnings-och 

arbetsmarknadspolitiken. Man kan se tecken på både överutbildning och underutbildning, där 

en bransch eller yrkesområde präglas av att arbetsorganisation och arbetsvillkor är sådana att 

individen inte kan nyttiggöra sin kompetens. 
45

                                                                         

Här menar man också att man inom skolpolitiken satsar på en allmän utbildningsexpansion, 

dvs. generell utbildningshöjning för alla grupper i samhället. 
46

 

Man menar vidare med bakgrund av detta att man på ett bättre sätt måste kunna relatera typer 

av utbildningar till en utveckling Mot arbetslivet. Man ser också ökade tendenser på att 
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arbetsmarknaden i högre grad präglas av mångfald av kompetenser och personer med olika 

bakgrunder och förutsättningar.
47

 

4.1 Bedömningsstödet 

Då arbetsförmedlingen har i uppdrag att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare har man 

under januari 2012 infört det så kallade bedömningsstödet för att öka kvalitén i mötet mellan 

arbetsgivare och arbetsförmedlare.                                                                                          

Detta har varit regeringens initiativ och anledning till detta införande är för att det ska hjälpa 

förmedlaren att bedöma bland annat arbetssökandes utbildningsnivå, utbildning i sökt yrke, 

och förutsättningar på arbetsmarknaden.
48

                                                              

Bedömningsstödet tycks ha ett symboliskt värde att underlätta arbetsförmedlaren orientering 

kring kompetens 

I en rapport av Anahita Assadi har man bl.a. gjort intervjuer med arbetsförmedlare för att få 

en inblick i deras förhållning angående detta. Det har framkommit att många arbetsförmedlare 

upplever många frågetecken och förvirringar kring bedömningsstödet, då de också uppfattat 

det som smått rörigt.
49

                                                                                                                                        

Vidare nackdelar med bedömningsstödet är att frågor bockas av formellt, och att det sker med 

ofullständig information. De ställer samtliga frågor men gör set främst för att de blivit 

instruerade att göra det.                                                                                                   

Rapporten pekar vidare mot att detta stöd kan ställa till det för nyare oerfarna 

arbetsförmedlare då de lutar sig för mycket på detta bedömningsstöd. 

5. Tidigare forskning: 

Nedan presenteras och relateras tidigare forskning till mitt valda problemområde.  

Högskoleverket gjorde under året 2000 en arbetsrapport, skriven av Charlotte Eijsing och 

Therese Ahlqvist. IT är ett förhållandevis nytt område, där utvecklingen av utbildningar och 

arbetsmarknaden beträffande den nya tekniken är snabb.
50

                                                 

Studien pekar också på att även om arbetsförmedlare är kompetenta bedömare för 
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arbetsmarknaden, så ställer många typer av nya IT-utbildningar till det för deras träffsäkerhet. 

Detta har de påvisat med hjälp av enkäter bland arbetsgivare. De har här undersökt 

högskoleutbildade inom IT, och har med hjälp av intervjuer undersökt arbetsgivares 

efterfrågan på kunskaper och kompetens inom IT.  Detta i anledning av att arbetsmarknaden 

har förändrats, liksom kompetenskraven för denna. De jämförde också detta med högskolans 

tillgång och utbildningsutbud.                                                                                                  

Det framgår i rapporten att arbetsgivarna förhåller sig positivt till de nyare tvärvetenskapliga 

utbildningarna, där det finns ett stort intresse för detta, och att de gärna vill veta mer om vad 

som händer i högskolesektorn. Även i denna undersökning framkommer det att ett önskemål 

om att högskolan borde marknadsföra sina utbildningar mot arbetsmarknaden på ett bättre sätt 

borde finnas.                                                                                                                             

Det betonas vidare att det bland nya tekniska utbildningar finns ett stort antal som inte leder 

till någon yrkesexamen, där dessa istället leder till en generell examen, liksom många tvär-

vetenskapliga ämnen. Ahlqvist och Eijsing varnar här för att många tekniska utbildningar kan 

förbises i arbetsmarknaden pga. dess examensutformning.
51

 

Det intressanta de kommer fram till i denna studie är att arbetsgivare hellre anställer någon 

med arbetslivserfarenhet än en nyutexaminerad, pga. Av den brist på kännedom de känner om 

utbildningarna. Arbetsgivarna ansåg att högskolestudier ger ett god teoretisk och 

reflekterande grund, men att de saknar praktiska kunskaper. Redan under året 2000 så kunde 

man se en ny typ av arbetsmarknad i ett växande informationssamhälle och att den växande 

tekniken har en inverkan på arbetsmarknaden. De förändrade kompetenskraven i studien 

centraliseras där man menar att arbetsgivare tycks ha ett växande anspråk på en såväl solid 

utbildningsbakgrund som behov av examensbevis.  

Vidare finns ett genomgående argument kring att nya utbildningar som utvecklas och 

etableras inom högskolan inte alltid finns hos arbetsgivarnas kännedom, och att det därför är 

viktigt att högskolan inte bara marknadsför sina utbildningar till kommande studenter, utan 

även till arbetsgivare.  

Högskoleverket gjorde en rapport år 2007 angående de typer av nyare utbildningar inom 

högskolan som jag anser att forska om.
52

 De fokuserar här på tvärvetenskapliga ämnen som 

etablerat sig på högskolan det senaste decenniet.  De definierar tvärvetenskapliga utbildningar 
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som de som rör sig mellan olika gränsområden av ämnen. De visar att vad som skiljer ett 

tvärvetenskapligt program från ett program inte är tydligt. Inte heller var gränsen går mellan 

tvärvetenskapliga ämnen och tvärvetenskapliga samarbeten. De menar vidare att en 

vedertagen definition av tvärvetenskapliga ämnen och utbildning inte tycks finnas. De 

uppmanar och förespråkar en starkare profilering, och tydligare ämnessamanhang av dessa 

ämnen. Det tycks vara tydligt att de varnar för att de tvärvetenskapliga ämnena och 

utbildningarna utmanar ordningen, och det bör finnas en ämnesidentitet för dessa, för att 

bibehålla en positiv bild.  

I anknytning till nämnda forskningar publicerade UNT i september 2010 en artikel
53

, som 

handlar om nyare masterutbildningar.  Dessa utbildningar startade i Sverige under 2007 och 

har inneburit att många har tagit chansen att vidareutbilda sig. Men det intressanta de nämner 

här, är att de svenska arbetsgivarna fortarande känner sig okunniga om den då nya 

masterexamen. De menar dock att studenterna förvärvar kompetens, där kvaliteten inom den 

högre utbildningen har ökat, som kan göra dem till en tillgång på lång sikt för arbetsgivaren.                                                                         

Artikeln åberopar också undersökningar som gjorts, där de tar upp att många av studenterna 

förhåller sig kritiska till kopplingen mellan dessa nyare utbilningar och arbetslivet. Vidare 

efterlyser dem mer studie-och karriärvägledning. Det finns alltså även här en stark tendens på 

att dialogen mellan högskola arbetslivet behöver bli tydligare och bättre.  

De profilerade utbildningarna, som ofta etablerat sig på högskolan har sedan länge en närmare 

koppling till arbetslivet, och Artikeln från UNT pekar vidare på att det råder stor osäkerhet 

om vad de nyare examina står för. Detta i synnerhet för de svenska arbetsgivarna. Här är 

målet att arbeta för att sprida kunskaper om den nya mastersexamen, och Artikeln uppmanar 

också högskoleverket att göra detsamma. Man kan utifrån detta fråga sig om högskoleverket 

har blivit bättre på detta på fyra år? 

Det finns med bakgrund av detta, all anledning för arbetsförmedlare att sätta sig in i vad dessa 

typer av examens står för. Men framför allt ett samarbete, där högskolan också tar initiativ att 

informera arbetslivet.  

En rapport från högskoleverket, med hjälp av statistiska centralbyrån presenterar
54

 en 

undersökning som visar att många under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på 
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arbetsmarknaden under året 2011.  Vidare framkommer det att de högsta andelarna etablerade 

var yrkesexamina som läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare osv. De menar att det överlag finns 

en stor efterfrågan på yrkesexamina. 

Universitetskanslern Lars Haikola reflekterar i sitt inlägg
55

 om högskolans expansion kring 

just om högskolan lyckas med kopplingen till arbetsmarknaden.  Högskolesektorn omsätter 

miljarder kronor, där traditionella utbildningar sedan länge har en traditionell koppling till 

arbetsmarknaden, men att de nyare har betydligt svagare koppling. Även han menar att 

arbetsgivare bör bli bättre på att skapa kontakter med lärosätena 

Jörgen Nissen har i sin rapport
56

 undersökt nyare utbildningar, t ex tvärvetenskapliga och att 

gränsöverstigande utbildningar blivit allt mer accepterat och att högskolan till och med enligt 

sina regleringsbrev ålagda att göra detta, pga. Att de ska ”främja och ta initiativ till mång- och 

tvärvetenskaplig forskning”. 
57

 Han menar vidare att många tvärvetenskapliga utbildningar 

länge ingått obemärkt i högskolornas verksamhet. Vidare påpekas att vi måste få bättre 

kännedom om den gränsöverstigande verksamhet som pågått och som sannolikt kommer att 

öka.   

En intervjustudie genomfördes med ledare från högskolor/universitet där forskarna pekar mot 

de växande gränsöverstigande utbildningarna under 1990-talet, och de vill således kritisk 

analysera detta, genom att närma sig komplexiteten i gränsöverstigandets praktik. 
58

 

Nissen menar att även traditionella utbildningar såsom läkare, lärare, samt ingenjörer uppvisar 

en utvecklande dimension av tvärvetenskapliga tendenser. Detta har inte varit så uppenbart 

som nu menar dem, där tvärvetenskapliga inslag blir allt tydligare. Ett resultat från deras 

intervjustudie visar att gränsöverstigande ges mest uppmarksamhet, både positivt och negativt 

när det rör sig om ny verksamhet. Det menar vidare att gränsöverstiganden och frågan om 

integration negligeras eller inte ens identifieras, i etablerade yrkesutbildningar.
59

 Att genom t 

ex gå en lärarutbildning så blir du ”lärare” och det därför inte behöver uppmärksammas under 

utbildningen. Det menar att gränsöverstigning har uppmärksammats i samband med dessa 

typer av utbildningar men att de generellt sätt inte har identifierats som en angelägen 

dimension.  
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Ulf Sandström och Tobias Harding har i en rapport
60

 intresserat sig för tvärvetenskapens 

utveckling, De berättar om tvärvetenskapens utveckling, dessa varierande konjunkturer och 

rent allmänt om skolpolitiken i förhållande till tvärvetenskapen. De menar här att 

tvärvetenskapen har uppmanats från politikerna, och att de är enträgna om kravet på detta.      

De menar vidare att diskussionen om tvärvetenskap inom traditionella forskningsråd gäller 

något konkret problem: Man bör på ett bättre sätt främja och sådan forskning. De menar att 

tvärvetenskap har fungerat som ett retoriskt instrument för att motivera politisk handling, men 

av erfarenhetsåterföring och konkret kunskap har det åstadkommits mycket litet.  

En generell utbildning kan ge en översiktlig kunskap och generalistkompetens att utnyttjas i 

flera olika yrkessituationer
61

. Snäva och specialiserade utbildningar kan enligt Abrahamson 

m.fl., verka mot yrkesområden i vissa fall. I andra fall har alltför breda utbildningar svårt att 

göra sig gällande på arbetsmarknaden.                                                                                              

Abrahamsson pratar i termer om överutbildning, som ett potentiellt arbetsmarknadspolitiskt 

problem. Allt har blivit så mycket mer komplicerat gällande utbildning, där 

samhällsomvandlingen också har inneburit ett växande behov av utbildning.
62

 

Med bakgrund av de tidigare undersökningar och rapporter som gjorts, kan man tydligt se att 

högskolans kursutbud uppvisar bristfällighet till arbetsmarknadens behov. Vi ser tydligt att 

arbetsgivarsfären gärna vill ta del av de nyare utbildningar, som högskolan inte informerar 

tillräckligt om. De utbildningsgrupper som har behandlats och berörts har i synnerhet varit 

inom IT och ekonomi. Jag anser detta vara en stabil grund för mitt forskningsproblem, och det 

tycks vara legitimt att påstå att många nyinförda utbildningar som etablerat sig på högskolan 

kan ha en påverkan på både arbetsgivare och arbetsförmedlare. 

6. Metod 

I följande kapitel presenteras metodologin och alla dess aspekter och processer som är 

nödvändiga att ta hänsyn till. Detta berör valet och motivering kring metod, hänsyn till 

validitet och reliabilitet, etiska aspekter och urval. 
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6.1 Val av metod 

Sedan det begynnande skedet att skriva om mitt valda problemområde, har jag känt att 

intervjuer i en kvalitativ ansats kan vara det mest lämpliga att tillämpa. Detta eftersom mitt 

ämne berör förhållandevis outforskad mark, där arbetsförmedlarnas perspektiv som 

huvudproblematik i förhållande till utbildningar inom icke yrkesrelaterade tvärvetenskapliga 

sådana ej tycks centraliseras. Detta vill jag påstå efter att ha sökt på databasen Diva, och 

högskoleverket. Jag har då sökt på ord som exempelvis ”Arbetsförmedling”, 

”Tvärvetenskap”, ”högskolan expansion” och ”arbetsmarknad”. Jag har också försökt beaktad 

den teoretiska anknytningen och därmed möjliggjort relevant datagenerering som kan 

relateras till teorin.  

Aksel Tjora distinktierar de kvantitativa och kvalitativa ansatserna där kvantitativ kräver 

översikt och förklaring, och kvalitativ insikt och förståelse
63

. Jag går i min 

forskningsansansats in med en genuin nyfikenhet på människors synsätt och åsikter, därför 

ansåg jag det sistnämnda lämpa min forskning bäst.                                                            

Martyn Denscombre motiverar lämpligheten av att använda sig av intervjuer, där han menar 

att även om intervjuer kan användas för att samla in enkla faktisk information så utnyttjas 

deras potential som datainsamlingsmetod betydligt bättre när de tillämpas för att utforska mer 

subtila och komplexa fenomen.
64

                                                                                      

Intervjuer avser i forskningen som ansikte mot ansikte och ej t ex telefonintervjuer. Även om 

exempelvis Observation kan vara vanligt förekommande inom kvalitativ forskning
65

 ansåg jag 

att denna metod var olämplig. Detta eftersom att mina frågeställningar inte skulle kunna 

besvaras då jag vill få insyn i människors upplevelser och erfarenheter. Jag avsåg vidare med 

hjälp av kvalitativa intervjuer kunna knyta an yttranden från datan till Banduras perspektiv. 

Detta med hjälp av frågeställningarna som gav möjlighet att förvärva insikt i 

arbetsförmedlares upplevelser och syn på nyetablerade utbildningar. ”Tron på den egna 

förmågan”, som tidigare nämnts handlar b. la om just processer som sker när människor ställs 

inför nya problem, och uppgifter. I detta fall upplevelsen av nyetablerade utbildningar inom 

Högskolan. Därför ansåg jag att den kvalitativa ansatsen med hjälp av intervjuer var lämplig 

för att kunna se implikationer på dessa typer av processer.  
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Intervjuerna genomfördes med arbetsförmedlare arbetande på arbetsförmedlingen.  Jag 

kontaktade arbetsförmedlingens kontorschef via mail där jag presenterade mitt ärende. Jag 

bad om att bli hänvisad till personer som kan tänkas ha kompetens och erfarenheter om 

förmedling och bedömning av arbetssökandes möjligheter i arbetslivet.                              

Därefter blev jag hänvisad till en arbetsförmedlare som kontaktade mig, som ville ställa upp. 

För säkerhets skull mailade jag denne mitt informationsbrev till denne innan intervjun 

utfördes. 

Esaiasson m.fl., betonar att man i en samtalsintervju vill veta vad svarspersonerna tycker och 

tänker, och finna mönster i svaren.
66

 Detta har stärkt min motivering ytterligare, då det är 

arbetsförmedlares åsikter och erfarenheter jag vill ha åt. Jag ansåg det också vara viktigt att 

tydliggöra en distinktion mellan samtalsintervjuundersökningar och frågeundersökningar. Det 

förstnämnda är här en preferens där detta inte har fasta svarsalternativ som inte passar mitt 

forskningsproblem. I kontexten vill jag ju få inblick i personers upplevelser, samt kunna ställa 

följdfrågor i deras yttranden. Esaiasson m.fl. betonar vidare att samtalsintervjuundersökningar 

som jag använde mig av till stor del handlar om att fånga in och kartlägga alla de 

uppfattningar som finns. 

6.2 Validitet och reabilitet 

Att genomföra en studie, kräver i många fall ett reflekterande av validitet och reabilitet. För 

att en god validitet ska uppnås är det viktigt att man mäter det man avser att mäta. Det är 

därför viktigt att se över frågeställningar och i förväg reflektera över om intervjufrågor 

stämmer överens med de centrala frågeställningarna om formats för forskningen. Perspektivet 

på reliabilitet syftar i många avseenden på forskarens engagemang i tematiken som kan störa 

resultatet och analysen. 
67

  

Reliabilitet fungerar enligt Hjerm m.fl. inte alls i kvalitativa sammanhang. Metoden bygger 

inte på upprepade och säkra mätningar av entydliga kategorier på samma sätt som kvantitativ 

metoder. Detta har jag istället valt att beakta, och bortse från hänseenden av begreppet 

reliabilitet. Reliabilitetskravet som handlar om stabilitet i data, fungerar alltså inte.
68

 Man talar 

här istället om känsligheten för kontextfaktorer och mångfald som är poängen med metoden, 
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inte stabilitet eller standardisering. Vidare är ett centralt fokus snarare förförståelse och 

kulturell kompetens, samt kritisk reflektion kring min egen roll som forskare, därför är det 

också viktigt att förvärva kunskaper om det som ska studeras för att t ex minska förrutfattade 

meningar eller felaktigheter senare i tolkningen. 

Det har genom analysens gång varit viktigt att beakta den objektiva hållningen. Detta är enligt 

Hjerm m.fl. viktigt, att som forskare ha förförståelse och kulturell kompetens, samtidigt som 

det är viktigt att kritiskt reflektera forskarens roll genom hela analysen.
69

 

 

 

6.3 Formulering av frågor 

Jag har beaktat mina centrala frågeställningar, och därmed försökt utforma frågor som kan ge 

utdragna och innehållsrika svar. Jag har även försökt hitta tidigare forskningar som inte utgör 

eller ställer samma frågor jag själv ska ställa. Det blir därmed också möjligt att kunna jämföra 

mina empiriska resultat med vad andra undersökningar kommit fram till. Detta kan ge ett klart 

lyft.
70

 

Jag beaktar också mina frågeställningars utformning där dessa kan ge ett utdraget svar, då 

svaren ej tenderar att endast leda till svar som ”ja” eller ”nej”. Jag anser att mitt valda 

problemområde berör just komplexa frågor, som kan vara svårt att få djupgående data på via t 

ex kvantitativa enkäter. För att få en inblick i arbetsgivares perspektiv och upplevelser av 

deras uppgifter, så misstänkte jag att jag själv måste analysera betydelseinnehållet i det som 

sägs, och därmed kunna tolka vad som sägs mellan raderna. Jag har därför valt att analysera 

texten kvalitativt, av alternativen kvantitativ analys och kvalitativ analys. Esaiasson m.fl. 

anser även dem att en kvalitativ ansats lämpar sig bra när man som i mitt fall vill eftersöka 

innehållet i texten som ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom intensiv läsning 

av texten. 
71

 

Vidare kommer mina frågor ha inslag av personers åsikter, uppfattningar och erfarenheter, 

och jag har därmed haft i avsikt att förvärva djupgående data. I enkäter med strukturerade 

frågor och färdiga svarsalternativ skulle det vara svårt att få den information jag behöver.  
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Denscombre betonar vidare vikten vid hur man strukturerar en intervju, detta i form av 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.
72

  Efter att noggrant övervägit 

de olika typerna, har jag i bakgrund till mitt problemområde valt att välja den 

semistrukturerade intervjun. Detta innebär att jag fortfarande har en färdig lista med ämnen 

som ska behandlas, liksom färdiga frågor som ska besvaras. Jag var dock alltid inställd på att 

låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren 

tar upp. Tanken är således att svaren ska vara öppna där betoningen ligger på den intervjuades 

synpunkter och åsikter.  

 

6.4 Förberedelser och utrustning 

Jag ansåg det vara mest relevant att tillämpa mig av bandinspelningar. D.v.s. ljudupptagningar 

i vad som sägs av de intervjuade. Detta kompletterade jag med fältanteckningar för att kunna 

blicka tillbaka och se om jag betonade eller reagerade på något speciellt under intervjun, som 

inte gick att notera på inspelningarna. Tjora menar att ljudinspelningar är väldigt 

förekommande och användbart inom intervjuer
73

. Han betonar dessutom fördelen att med 

hjälp av detta kunna koncentrera oss mer på deltagarna som pratar och därmed kunna be om 

fördjupning om så behövs. 
74

Jag frågade självfallet innan explicit om det är okej att göra en 

ljudinspelning. Denscombre resonerar i etiska aspekter och menar att den intervjuade kan 

känna sig hämmad av inspelningsprocesen, men att detta blir mer avslappande efter en kort 

stund
75

. Men överlag innebär denna metod tydliga fördelar. Alltså ser jag inte mitt 

utrustningsval som ett större problem.  

6.5 Urval 

Dalén menar att val av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ 

intervjuforskning. Hur många ska intervjuas, vem ska intervjuas och vilka ska väljas ut?
76

 Jag 

har även beaktat och reflekterat kring om mitt intervjumaterial som samlas in är av tillräckligt 

hög kvalité för analys och tolkning. Enligt Denscombre är det i princip ingenting som hindrar 

att forskaren väljer sina informanter av slumpmässigt urval. De intervjupersoner jag valde 
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ansåg jag ha relevant kompetens och kan ge värdefull data i bakgrund till mitt 

forskningsproblem. I bakgrund till mitt forskningsområde ansåg jag att jag hade en 

uppfattning om vilka de viktigaste personerna var som skulle intervjuas.                                                                                                                    

Valet av intervjuer grundar sig på icke- sannolikhetsurval, men även snöbollsurval, där de 

som ingick i urvalsprocessen medvetet valdes ut för att de sannolikt hade något speciellt att 

bidra med. Därefter rekommenderades resterande respondenter av föregående respondent, 

vilket är tendenser till snöbollsurval.                                                                                                                             

Detta innebär alltså att respondenterna pekar vidare på nästa informant eller respondent och så 

vidare, 
77

. Det finns alltså här ingen given gräns för hur många personer som ska ingå i 

urvalet. Jag bedömde alltså själv när intervjuandet upphörde när jag som forskare på ett 

grundligt sätt anser att jag fått veta det jag behöver veta i fårhållande till vederbörande 

tidsramar.
78

 Jag beaktade mina tidsramar och ansåg att fyra intervjuer var rimligt att hinna 

med, där jag förvärvat relativt gedigen data att anlysera. Jag såg över mina frågeställningar 

och ansåg att jag fått dessa besvarade på mer eller mindre explicita sätt.   

6.6 Transkribering och bearbetning av data 

Jag förberedde och organiserade det kvalitativa data jag fick in. detta samlades in, bearbetas 

och sorteras på ett sätt som gjorde den tillgänglig för analys. Intervjuerna spelades in på band 

och transkriberas. Respondentens verbala utsagor som återfinns inspelat som ljud utgör 

huvsakligt material. Detta tillfogades av anteckningar som har gett stöd åt det som inte har 

kunnat observeras i ljudinspelningen.                                                                                   

Transkribering är också starkt rekommenderat av Aksel Tjora. Han menar dock att en viktig 

förlust man gör i transkriberingen är visuella ledtrådar, och kroppsliga uttryck från 

intervjupersonerna.
79

 Detta stärkte min angelägenhet om att i intervjun föra fältanteckningar. 

6.7 Etiska aspekter och begränsningar 

Både Dalén,
80

 och Denscombre, 
81

 åberopar att man som forskare involverad med en annan 

person måste förhålla sig till grundläggande etiska aspekter. Detta inkluderar följande: 

Krav på samtycke                                                                                                                              

Krav på att bli informerad                                                                                                          
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Krav på konfidentialitet                                                                                                              

Krav på skydd för barn                                                                                                              

Hänsyn till socialt svaga grupper. 

Jag ansåg det vara viktigt att få ett förtroende bland intervjupersonerna. Om intervjupersonen 

blir misstänksam eller känner sig obekväm i intervjupersonen så kan det vara sannolikt att 

denne blir mindre ärlig och öppna med sina svar. Detta kan således leda till Intervjuareffekten 

som är ett vanligt förekommande fenomen inom intervjuer
82

. Detta kan uppstå baserat på den 

intervjuades kön, etniska ursprung, ålder, som kan påverka hur mycket information man får. 

Data påverkas med andra ord utav forskarens personliga identitet, i synnerhet när jag som 

forskare intervjuade person mot person. Jag valde att inte ställa frågor som ifrågasätter 

intervjuarens identitet eller prestationer, eller frågor som överlag uppfattas som personliga.                                                                                            

Jag har i min intervju beaktat de intervjuades sociala status, deras professionella sakkunskaper 

och reflekterat huruvida det kan påverka relationen mellan mig och den intervjuade. Då mitt 

valda undersökningsämne ej berör köns-eller etniska frågor ansåg jag det ej vara särskilt 

relevant att beakta för min intervjustudie. Jag ansåg med andra ord att den information jag 

fick av intervjupersonerna ej komma att hämmas eller på något sätt förvrängas pga. såväl 

deras som min egna etniska-eller könstillhörighet. Monica Dalen nämner en klassisk aspekt 

att tänka på i en intervju, där hon menar att teman som personliga känslor och liknande kan 

skapa oro hos intervjuaren
83

. Jag har därför valt att inte gå in för djupt på dessa typer av 

frågor, då det dessutom inte är särskilt relevant för min forskningsfråga.  

Pga. Etiska skäl kommer jag inte att ange vilken ort eller kommun arbetsförmedlingen som är 

den vederbörande 

Man ska som forskare naturligtvis förhålla sig etiskt i såväl insamlande av data, och 

publicering av detta. En kvalitativ forskning som detta tenderar också oftast att associeras 

med inblandning från forskarens sida. Centrala etiska aspekter som jag har valt att beakta i 

min forskning såsom att deltagarna inte lider av några konsekvenser till följd av forskningen 

har självfallet också beaktats.  Jag har därför informerat deltagarna om vad min studie går ut 

på och således varit tydlig med att deras uppgifter behandlas konfidentiellt. Deltagarna ska 

vidare ge informerat samtycke, där jag gett information om forskningen för att de skall kunna 

göra en förnuftig bedömning om de väljer att delta eller ej. Jag har med andra ord inte utgett 
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några uppgifter om vilka personerna är, eller på något sätt uppgett deras identitet i varken 

arbetet eller privat.  

ovannämnda svårigheter kan enligt Denscombre förmildras genom att inta en passiv och 

neutral hållning
84

.  Jag anser vidare det som viktigt att förhålla sig neutralt och försiktigt till 

de uttalanden som den intervjuade gör under intervjun. Detta i form av att t ex inte ifrågasätta, 

komma med följdfrågor som uppfattas som för privata eller liknande. 

En nackdel med intervjuer är att det kan vara tidskrävande. Jag har självfallet beaktat detta i 

bakgrund till mitt valda tillvägagångssätt och tidsplan, och ansåg att jag komma att ha 

tillräckligt med tid för att fullt utföra mina intervjuer. Detta som då inkluderar insamlande av 

data, transkribering, analys osv. Formatet på det producerade datat är öppet, vilket innebär att 

de inte är förkodade. De producerar därför icke-standardiserade svar som kan vara svåra att 

tolka Jag anser dock att min förmåga att kunna tolka datat är tillräckliga. 

Att samla in dessa typer av data kan hämma objektivitet, i synnerhet eftersom jag är ensam 

forskare. Det är oundvikligt att som forskare ha egna värderingar och förrutfattade meningar 

som påverkar analysen av datat. Jag har därför varit extra varsam och reflekterande kring 

mina tolkningar och analyser. Jag ansåg att min egen identitet som forskare inte i 

noteringsbart hög grad kom att påverka interaktionen under intervjun, eller tolkningen av 

data. Jag förhöll mig så objektivt som möjligt, och försökte att inte träda in med förrutfattade 

meningar angående intervjupersonernas identitet eller arbetsuppgifter.  

6.8 Validitet i intervjudata 

Självfallet är det viktigt i intervjuer att legitimera sanningsinnehållet i datan. Jag valde att 

beakta validiteten i mina intervjuer genom att kontrollera utskriften med respondenterna. Jag 

har alltså låtit de intervjuade ta del av utskriten för att försäkra mig om dess riktighet. Detta 

för att undvika missförstånd, samt bekräfta att den intervjuades åsikter och erfareneter 

stämmer överens med det som står.  

7. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera bearbetningen av datat som samlats in, analysen av 

detta, och vad resultat kommit fram till.  Jag har försökt att på ett underbyggt och 

systematiskt sätt åskådliggöra och redovisa mitt resultat. 
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7.1 Kvalitativ analys 

Det material jag har samlat in (ljudupptagningar) har jag transformerat till analyserbar text 

genom transkribering.                                                                                                               

Det finns huvudsakligen två vägar att gå inom analyser av texter, den kvalitativa och den 

kvantitativa. Antingen kan man analysera det som direkt uttrycks i texten, eller analysera det 

latenta innehållet för att göra en tolkning av textens innebörd. Den förstnämnda tillämpas 

främst inom den kvantitativa grenen
85

, och därför ansåg jag den sistnämnda lämpade mig 

bäst, med tanke på min forskningsansats.                                                                                         

Jag har i min analys bekantat mig med datan, och försökt sätt vad som är relevant och 

meningsfullt. Jag har vidare letat efter samband och försökt se mönster i texten genom att 

koda och tematisera. Det finns enligt Esaiasson m.fl., flera skäl att använda sig av den 

kvalitativa analysen framför den kvantitativa. Den lämpar sig särskilt när det eftersökta 

innehållet i texten ligger under ytan och kan tas fram genom intensiv läsning av texten. 
86

Jag 

ansåg därför att detta vara lämpligt, då min ansats och intervjufrågor grundar sig på 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter som man som forskare måste tolka själv och 

kunna se samband mellan dessa. Intervjumaterialet betraktar jag som text, med hjälp av 

transkriberingen som underlag. 

Kodning 

Den första reduktionen, kodning har genomförts för att göra det insamlande materialet mer 

hanterbart. Målet med detta är att göra dessa till en uppsättning beståndsdelar
87

. Genom detta 

kan jag identifiera de allra mest centrala dragen i det material som studeras. Jag har 

identifierat intressanta kategorier och kopplat dessa till olika koder. Kodning är enligt Hjerm 

m.fl. betydelsefullt för kvalitativ analys, där de menar att det är genom kodningen som ens 

förståelse av vad data faktiskt handlar om kommer att växa fram
88

. Genom att identifiera 

nyckelpassager och centrala begrepp i textmaterialet och tillskriva dem nyckelord reduceras 

data gradvis till en uppsättning kategorier.  
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Tematisering 

När koderna börjat anta en mer stabil form har jag Tematiserat. Här gäller det att ordna och 

sortera bland koder och idéer. Jag har här försökt vaska fram olika typer av nyckelteman som 

den fortsatta analysen kan kretsa till
89

. Vilka mönster är återkommande? Vilka saker 

uppträder tillsammans med varandra? Hjerm m.fl. menar att teman förmår att förklara inte 

bara huvudpoängen, utan också variation. förklaringen håller i huvudsak även när 

omständigheter skiftar
90

. Efter att ha ansätt att tematiska strukturen blev färdigutvecklad, och 

underbyggd har jag summerat datan.                                                                                        

Jag har försökt att göra jämförelser mellan olika sätt att svara på, och det ser jag som en grund 

för att upptäcka mer övergripande mönster.
91

 

7.2 Presentation av Intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 

Det begynnande datainsamlandet skedde med intervjuperson 1. Denne innehar en hög 

position på arbetsförmedlingen, där jag inte väljer att ange exakta positioner pga. etiska 

överväganden. Intervjuperson 1 har till skillnad från resterande intervjupersoner flera års 

erfarenhet av rekrytering och har även erfarenhet av roll som arbetsgivare.  

Intervjuperson 2 

Denna respondent har jobbat som arbetsförmedlare i 4 år, och har erfarenhet av förmedling 

och liknande kunskaper inom arbetsförmedling.  

Intervjuperson 3 

Denna respondent har tidigare erfarenhet av rekrytering, men jobbar nu som arbetsförmedlare 

sedan 5 år tillbaka 

Intervjuperson 4 

Respondenten har jobbat som arbetsförmedlare under 2 års tid. Denne har ingen tidigare 

erfarenhet av rekrytering. 
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Efter att fullgjort en kvalitativ analys av intervjuerna har en rad teman dykt upp som jag ansåg 

vara betydelsefullt att nämna i bakgrund till mina frågeställningar. Nedan presenterar jag fyra 

begrepp som varit återkommande i intervjudatat i mer eller mindre direkt eller indirekt form 

som varit relevanta att lyfta fram och reflektera över. Dessa begrepp har omnämnts i samtliga 

intervjuer, och tycks utgöra centrala aspekter för att få förståelse av arbetsgivares upplevelser 

av nyare utbildningar. Jag uppfattade dessa mönster och kopplingar som betydelsefulla för att 

knyta an till mina frågeställningar. 

Utbildning och examen 

Utbildning och examen har varit ett centralt begrepp i intervjudatat, då detta vidare också var 

en avsikt i mina intervjufrågor att få perspektiv på. Begreppen tycks handla om just 

arbetsförmedlares upplevelser av nyare utbildningar. Intervjuperson 1 påstod t ex att:   

”det är ju inte alltid vi vet vilken utbildning som ger störst möjlighet att få ett jobb”. 
92

 

Hen menade vidare i sin utsaga att för att säkert få ett jobb så bör man gå t ex läkarlinjen. 

Dessa typer av utbildningar är specifika, men det händer inte sällan att man väljer 

utbildningar som är lättare att komma in på. Som förklaring till att just generella och 

tvärvetenskapliga utbildningar etablerat sig, hänvisar hen till Sveriges ekonomi, och att pga. 

av detta så har t ex litteraturkunskap etablerat sig på högskolan. Hen menade vidare att dessa 

utbildningar behövs, men att det är svårare att få jobb med dessa typen av examens. Vidare 

pratade hen om statens erbjudande av de nyare högskoleutbildningar, och att det inte alltid 

finns intresse för dessa.  

Intervjuperson 1 uttrycker det på följande vis gällande deras upplevelser av att bedöma 

nyutexaminerade studenters icke-yrkesrelaterade bakgrund: 

”Där har jag MIN åsikt. Som du nämner i början. Ska man skräddarsy utbildningar, eller ska man ha det 

öppnare och sådär. Jag tycker att det viktigaste för en person som börjar en utbildning, är att man slutför den.  

för mig som arbetsgivare betyder det nånting, det betyder att man har fullföljt den.”
93

 

Att ha fullföljt en utbildning, oberoende av själva examensformen uppfattar jag som ett 

centralt drag i arbetsförmedlares bedömning. Detta är den mest explicita referensen jag funnit 

i datat. Även hos intervjuperson 2 återfinns åsikter om där bedömningsunderlaget i hög grad 

handlar om just att som nyutexaminerad arbetssökande ha slutfört sin utbildning. Från båda 

intervjupersonerna tycks det alltså vara betydelsefullt att ha slutfört en utbildning, oavsett 
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examinationsform. Här ser man att deras bedömning i hög grad snarare grundar sig på att man 

fullföljt en utbildning, snarare om VAD för utbildning man har läst. Inom arbetsförmedlingen 

berättade han inledningsvis att inte bara personalvetare arbetar på arbetsförmedlingen, utan 

även allt från arkitekter, ingenjörer arkeologer och socionomer. Vidare betonar hen i intervjun 

att det viktiga är att man har tagit en examen och att man har ”rätt attityd”. Detta återfinns 

även som argument hos intervjuperson 3, där just inställning och attityd tycks väga tyngre än 

själva examinationsformen. 

Intervjuperson 1 medgav att högskolans expansion av nyare titlar har ökat, liksom olika 

generella och tvärvetenskapliga utbildningar. Detta har inneburit att de har varit tvungen att 

göra om sina system kontinuerligt. Deras system bygger på automatmatchning, och då måste 

de ha rätt ingångsvärden, och de måste vidare ha ett system som de känner igen. Det finns en 

rad nyinförde utbildningar som vuxit i popularitet som omnämns i intervjun som hen anser 

vara svåra att hänga med i. Det gäller att hänga med i vad som finns. Upplevelser av 

svårigheter beskrivs, där både intervjuperson 1 och intervjuperson 4 uppvisar yttranden som 

speglar upplevelser av svårigheter i att hänga med. 

Angående icke-yrkesrelaterade utbildningars anpassning till arbetsmarknaden återfinns 

önskemål från samtliga intervjupersonerna om att arbetsmarknaden bör beakta att man 

framförallt har tagit en examen. Internationella jämförelser från intervjuperson 1 görs, där 

man hänvisar till den anglosaxiska världen. Man idealiserar här lite smått om en 

arbetsmarknad baserat på försäljning, och förmågan att sälja sig själv.  

I intervjuerna framkommer det vilka typer av utbildningar det finns behov av. Här nämner 

man utbildningar såsom tvärvetenskapliga utbildningar som förgrenar mattematik och 

ekonomi. Med denna typ av tvärvetenskaplig utbildning för man lätt jobb inom t ex 

finansvärlden. ’ 

Gällande just generella utbildningar så framkommer det från  intervjupersonerna att det gäller 

att läsa och bygga på sin utbildning som man tror ger det jobb man vill ha. Men här 

återkommer man till den stora rollen att sälja sig själv, och att kunna motivera varför det man 

har läst är relevant och åtrovärt för arbetspositionen. Det handlar vidare om att ha ett 

strategiskt tänk, kunna visa målmedvetenhet och blicka framåt i sitt yrkesliv.  

Jobb 



28 

Intervjuperson 1 menade att man inte lär sig jobbet på universitetet, utan man lär sig jobbet på 

jobbet. Här visas tendenser på 

”Även om högskolan har blivit större, och fått många fler titlar och utbildningar, så går ju arbetslivet liknande 

utveckling till mötes, där det finns specialiserade uppgifter, så det är ju egentligen omöjligt för någon att 

utbildas till en specifik arbetsuppgift, du måste ju egentligen lära dig på jobbet.” 

Även i termer av jobb och arbete hänvisade hen till att det i arbetslivet som man lär sig och 

förvärvar kompetens i arbetet. Det relevanta tycks inte vara vad för utbildning man har gått, 

utan det handlar om lärande på arbetsplatsen. Skräddarsydda utbildningar menar hen 

egentligen inte lämpar sig i arbetslivet. Även om det finns en mängd utbildningar tillgängliga, 

som erbjuder specialkompetens, så är det viktiga egentligen själva motivationen och lärandet 

som förvärvas i arbetet.  

Hen lade vidare en stark betoning på det praktiska handlaget, och ansåg själv att själva 

examinationens innebörd inte spelar särskilt stor relevans. Som grund för bedömning om en 

person är gångbar på arbetsmarknaden består detta alltså av att ha en slutfört sina studier och 

göra ett bra intryck på anställningsintervjun. Konsten menade hen är att ”sälja in sig själv”, 

som han uttrycker det. Här spelar en arbetssökandes förmåga av försäljning en oerhört stor 

roll för att få ett jobb. Detta beskrivs mer ingående i nedannämnda temat ”försäljning” 

Försäljning  

Som tidigare nämnts tycks själva examinationsformen, och dess innehåll spela en föga roll i 

arbetsförmedlares bedömning av nyutexaminerades kompetens.   Försäljningsprincipen tycks 

vara ett verktyg för arbetsförmedlare att underlätta sin bedömning. Intervjuperson 1 beskriver 

vikten av försäljning på ett explicit sätt: 

Det är ju det som är det svåra, för de allra flesta går det jättebra att söka jobb, men det moment som 

kommer in när man söker jobb, som är så svårt, och som skiljer dem som lyckas och de som inte lyckas, 

är förmågan att sälja in sig själv, och då kommer vi ju in på försäljning, och det är ju jätte svårt, för då 

kommer vi ju in på talang.
94

 

Försäljning tycks alltså spela en avgörande roll i bedömning av arbetssökandes kompetens. 

Detta är något som även återfinns i intervjuperson 2, och hens uttalanden. Det handlar om det 

rätta handslaget, rätt klädseln, att bryta på ”rätt” språk osv. Det viktigaste är inte vad man har 

läst, om man inte vill bli läkare, då är det mer ett plus i kanten.  Intervjuperson 1, liksom 

intervjuperson 2 beskriver att det krävs mer av personer som har tagit en generell examen på 
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högkolan, eftersom det hela handlar om att sälja in sig till en arbetsgivare och paketera sig på 

ett intressant sätt. 

Detta begrepp försäljning utgör onekligen ett centralt verktyg som inte bara präglar 

arbetsförmedlare utan hela arbetsförmedlingen. Detta återfinns i intervjuperson 1 s 

beskrivning: 

Man marknadsför sig själv. Det är ju en hel vetenskap, men det är ju det som de flesta kunder här på 

arbetsförmedlingen brottas med; Hur står jag fram i det här ruset av folk, bland de här 200 personer av 

folket som vill ha det här jobbet som jag vill ha? Hur kan jag vara den som får komma på intervjun? Att 

göra en bra ansökan, Hur gör man för att komma ändå fram, det är ju det vi brottas med här va.
95

 

När det gäller t ex generella examens, och generella utbildningar så ligger en stark betoning 

på att man som student bör komplettera sin examen med någon typ av utbildning inom 

försäljning. Intervjuperson 1 beskriver detta på följande vis: 

Försäljning är det absolut svåraste man kan göra, och om man har erfarenhet av telefonsäljare så är det 

inte bortkastad tid. Det handlar om att möta kunder osv. Att kolla marknadsföringsområdet på 

universitet, för det gör att man får en historia, det gör att man blir intressant, du blir intressant. Det är 

som att sälja en bil, det funkar inte bara att sälja en bil, man måste sälja själva historien bakom bilen, 

den har vart med i rally, formulette. Att bygga historien, att bygga glamouren va, det är samma sak när 

du ska ut på arbetsmarknaden, du måste ju liksom bygga ett koncept kring dig själv va, som du kan sälja 

in som du tror på.
96

 

Även intervjuperson 2 betonar vikten av försäljning. Här uttrycker man sig på liknande sätt, 

och vidareutvecklar sig i näst intill metafysiska termer, och påstår att detta återfinns i alla 

typer av kontexter i social interaktion osv. Försäljning återfinns inte bara i scenariot 

arbetssökande-arbetsgivare, utan i relation till människor, hur man bedömer personer i social 

interaktion där man värderar människor i basis på deras kläder, gångstil, bestämdhet osv.  

7.3 Anknytning till Banduras perspektiv på Self-Efficacy 

Tidigare i arbetet betonade jag vikten av att kunna se samband mellan Banduras teoretiska 

begrepp Self-Efficay och arbetsförmedlares upplevelser. Detta har i vissa avseenden kunna 

påvisas, men explicita och återkommande drag av detta har inte kunnat påvisas. Däremot 

finns det implikationer på att högskolans nyare examinationsformer skapar problem i 

arbetsförmedlingens automatmatchingssystem, vilket komplicerar deras uppgifter. 

De biologiska mekanismer som kan uppstå enligt Self-Efficacy enligt Banudra vid vägledning 

och bedömning är att rationalisera eller hänvisa problem till någon annan, (t ex ledning, och 
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arbetstagare). Detta fenomen tycks inte återfinnas i resultatet, eller i analyserna av detta. Jag 

misstänker att om generella och tvärvetenskapliga utbildningar hade komplicerat 

förmedlingsprocessen hos arbetsgivarna så hade detta fenomen sannolikt framkommit i 

intervjudatat. Jag anser i bakgrund av detta att Self-Efficacy kan vara ett potentiellt möjligt 

fenomen hos arbetsgivarnas som individer, där högskolans vederbörande utbildningar kan stå 

som ett starkt element till bidragande av detta. Jag har därför fokuserat på detta i analyserna 

av data, och försöka se samband mellan intervjupersonernas erfarenheter, och se om det 

glimtar tecken som stödjer Banduras teoretiska utgångspunkt. Jag anser därmed att jag under 

tolkningen kunnat åberopa begreppet och kunnat jämföra och se samband till 

intervjupersonernas åsikter och erfarenheter.  

Bedömningsförmågan tycks vara relativt bra, och inga svårigheter av upplevelser kring 

bedömning tycks finnas i någon hög grad. Self-Efficacy-begreppet av Bandura kan i vissa 

avseenden appliceras på processer som tycks finnas hos arbetsförmedlarna. Här handlar det 

om att ställa krav, bedöma och ha kännedom om arbetssökandes utbildningsbakgrund. Det 

handlar vidare om att kunna se vem som kan sälja in sig på bästa sätt, och bedöma grad av 

motivation och kompetens. Detta kan ställa höga krav på arbetsförmedlare då det måste kunna 

se den arbetssökandets möjligheter att marknadsföra sig själv. Bandura menar som tidigare 

nämnts att man måste ha tilltro till den egna kompetensen för att kunna vägleda och bedöma 

på ett bra sätt. Samtidigt framkommer det att arbetsförmedlare upplever det som besvärligt att 

ständigt skräddarsy deras automatmatchningar och ständigt beakta dessa. Jag tror därmed att 

Self-Efficacy-begreppet här kan vara betydelsefullt, då det kan komplicera arbetsförmedlares 

uppgifter, där det som uttalats från intervjupersonerna att det är svårt att hänga med, och 

därmed påverkas tilltron till den egna bedömningskompetensen.  

Att arbetsförmedlare uppmuntras att tillämpa bedömningsstödet anser jag vara ett försök att 

underlätta arbetsförmedlarnas uppgifter, och därmed undvika fenomen såsom Self-Efficacys 

negativa sidor.  Syftet med bedömningsstödet är ju att underlätta deras uppgifter, och stärka 

deras förmåga att bedöma bland annat nyutexaminerade studenter. Ett möte med en sådan 

kräver tilltro till den egna förmågan och kompetens till att förmedla och bedöma.  Det handlar 

ju också som nämnts enligt Lantz m.fl. om att förhålla sig till en realistisk tro för att utföra 

arbetsuppgifter och långsiktigt stärka personalens tilltro till den egna förmågan. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Intervjustudien genomfördes på fyra arbetsförmedlare vilket kan anses föga i kvantitet. Jag 

ansåg i bakgrund av tidsramen att det fanns en mättnad av de fyra intervjuer jag genomförde, 

eftersom det fanns genomgående och återkommande åsikter i intervjuerna. Hade jag avsatt 

mer tid till fler intervjuer, hade jag sannolikt fått liknande typ av data.  Intervjuguidens 

utformning följer riktlinjer förespråkade av litteraturen, dock kunde frågorna varit större i 

kvantitet, men pga. att varje intervju var avsatt för 30 min, och varje fråga var öppna, var fler 

frågor inte möjligt enligt tidschema. Vid en av intervjuerna, var svaren på frågorna så pass 

utdragna att jag helt enkelt var tvungen att hoppa över en fråga för att passa tidschemat på 

intervjutillfället. Detta är något som kunde beaktats, att medvetengöra sig om den potentiella 

svarslängd frågorna kan ge, och därmed matcha dem med tiden som var avsatt för intervjun.  

I Studien begränsade jag mig med att endast undersöka arbetsgivares syn på högskolans 

expansion i förhållande till arbetsmarknad. En av intervjupersonerna har erfarenheter av 

rekrytering, men i efterhand tror jag att det hade stärkt resultatet något genom att påvisa 

upplevelser av svårigheter från rekryterarnas sida. Det framkommer från denne intervjuperson 

att rekrytering kan vara problematiskt i större utsträckning, och därmed finns det 

implikationer på att det föreligger större problematik i rekryteringens sfär. 

Det har varit viktigt att beakta nackdelen av att genomföra ett arbete som detta individuellt. 

Forskningsansatsen och valet av metod, som ju är kvalitativt inriktat, innebär reflektioner, 

egna tolkningar och analyser. I efterhand har jag reflekterat kring de nackdelarna med att 

utföra arbetet individuellt. Att utbyta reflektioner, idéer och tolkningar tror jag hade kunnat 

bidra med att synliggöra ytterligare åsikter osv i intervjudatat. Kanske hade jag vidare kunnat 

bredda datan vid genomförande av två studenter. Jag har med andra ord beaktat detta i hög 

grad under arbetets gång, och försökt bredda mitt perspektiv, resonerat och reflekterat i olika 

banor, för att förvärva ett så objektiv perspektiv som möjligt. 
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8.2 Resultatdiskussion 

En central frågeställning i arbetet var att ta reda på hur arbetsförmedlare upplever det att 

bedöma nyutexaminerade utbildning inom tvärvetenskapliga och generella utbildningar. Det 

har vidare varit viktigt att kunna se icke-yrkesrelaterade titlars möjligheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Jag anser att jag fått en insyn i hur arbetsförmedlare resonerar kring detta, 

och vad tyngdpunkterna ligger vid bedömning av kompetens av dessa typer utbildningar. 

Deras kännedom om dessa typer av utbildningar och information som förmedlas till dem har 

också varit viktigt att ta reda på. Just informationsförmedling och själva länken mellan 

högskolan och arbetsmarknaden har jag i efterhand ansett kunnat vara mer ingående beskrivet 

i forskningen. Kanske hade till och med varit lämpligt att inrikta sig på enbart denna aspekt 

genom hela arbetet? 

En frågeställning i mitt arbete handlade om högskolans kursutbud är anpassad efter 

arbetsmarknadens behov. Jag har i och med resultatet insett att det är svårt att explicit svara 

på denna fråga. Då yrkestitlar och generella titlar inte tycks stå i större förhållande till 

möjligheterna till arbete är. Samtliga intervjuer genomsyras av betoning av förmågan att sälja 

in sig själv. Det handlar i större utsträckning om att kunna visa upp sin individualitet och 

tidigare arbetslivserfarenheter. Att hänvisa till en viss examensform anses inte ha någon större 

betydelse. Åtrovärdheten av nyutexaminerades studenter från arbetsförmedlarnas sida tycks i 

hög grad vara beroende av förmågan att sälja in sig själv, snarare än examinationsformen och 

vilken titel man har skaffat sig från högskolan. 

Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av en tydligare koppling mellan nyare 

utbildningar, med deras examina till arbetsmarknaden.
97

 Men det finns starka indikationer 

från arbetsförmedlarnas utsagor på att det inte finns någon större nödvändighet i att sätta sig 

in i den dynamiska och föränderliga högskolesfären som arbetsförmedlare eller rekryterare. 

Den mest praktiska, användbara, och viktigaste verktyget att utgå ifrån tycks vara just 

förmågan att sälja in sig själv. Jörgen Nissen menar
98

  att tvärvetenskapliga inslag blivit allt 

vanligare och problematiserar detta där dessa inte identifieras i etablerade yrkeskategorier. 

Hos intervjupersonerna i min studie framkommer det en slags antites kring detta. 

Yrkeskategorier har liksom ingen större relevans, vilket är väldigt återkommande i 
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intervjuerna.                                                                                                                         

Samtidigt framkommer det att informationen som ges om högskolans utbilningar till 

arbetsmarknaden lämnar mer att önska, men de problematiseras inte i lika stor utsträckning 

inom tidigare nämnd forskning. 

Arbetsförmedlares uppgifter har som tidigare nämnts uppgift att bedöma och vidarebefordra 

kompetens till olika företag. De sammanför arbetsgivare och arbetssökande, och som 

framkommer enligt intervjuerna så tycks detta alltså baseras på individens förmåga och 

kompetens att sälja in sig själv. Då detta vidare tycks utgöra en länk mellan arbetssökande och 

arbetsmarknad, finns inga större implikationer på att själva examinationstiteln i någon större 

grad bidrar till en intrikat förmedlingsprocess. Som tidigare nämnts så ska arbetsförmedlare 

också kunna avgöra om den arbetssökande står till arbetsmarknadens befogande, och 

bedömningen av detta tycks i hög grad baseras på två faktorer, nämligen att man har slutfört 

sina studier på universitet, och (två) att kunna marknadsföra och sälja in sig själv som koncept 

till arbetsmarknaden.  

8.3 Vidare forskning 

Det hade i en kvantitativ ansats varit intressant att se hur pass frekvent upplevelser av 

svårigheter av vederbörande ämne är. D.v.s. om fenomenen som jag har undersökt kan 

återfinnas i större utsträckning. Vidare hade det varit intressant att fördjupa sig i arbetsgivares 

perspektiv på de nyare utbildningars möjlighet till arbete.  

I och med att högskolan oavbrutet har expanderat och sannolikt kommer att fortsätta göra det, 

kan det i framtiden vara intressant att se om förändringar inom utbildningar i såväl kvantitet 

som innehåll, skapar svårigheter gällande anpassning till arbetsmarknaden. Kommer det 

introduceras fler utbildningar inom tvärtetenskap och generella utbildningar, och hur bra 

anpassade kommer dessa att vara för arbetsmarknaden? 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till respondenterna 

Hej! 

Jag är en student från Uppsala Universitet som skriver mitt examensarbete i Pedagogik C. Jag 

har i mitt arbete valt att fokusera på högskolans expansion och dess anpassning till 

arbetsmarknaden 

Jag skulle uppskatta om du kunde av se ca 30 minuter av din tid för att svara på några frågor 

kring detta, då jag är intresserad av ämnet och gärna vill ha ditt perspektiv kring detta.  

Jag kommer självfallet att behålla din anonymitet, och informationen som du delar med mig 

kommer inte att användas i något annat avseende än i forskningsuppsatsen. Jag avser att spela 

in intervjun, men denna inspelning kommer inte publiceras i sin helhet. Deltagandet är 

självklart frivilligt, och känsliga eller privata frågor kommer inte att ställas. 

Med vänliga Hälsningar 

David Indelöf 

Kontaktuppgifter: 

David.Indelof.3861@student.uu.se 

Tel: 070-446 56 66 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Övergripande information om mitt forskningsområde, samt syftet med mitt arbete informeras 

inledningsvis. Eventuella följdfrågor ställs på respektive fråga 

Bakgrundsfråga  

1. Berätta lite om vad du som arbetsförmedlare har för uppgifter 

Huvudfrågor 

2. Hur Upplever du det att bedöma nyutexaminerade studenters utbildningsbakgrund som ej 

innehar en yrkestitelutbildning? 

3. Hur tycker du att information som ges om högskolans utbildningar är till arbetsmarknaden? 

om du är osäker på just informationen just till arbetsmarknaden, hur är den till er som 

arbetsförmedlare? 

4. Hur upplever du att anpassningen av generella utbildningar, är till arbetsmarknadens 

behov? 

5. Hur upplever du att anpassningen av icke- yrkesrelaterade utbildningar är till 

arbetsmarknadens behov? 

6. Hur ser du själv på nyare tvärvetenskapliga utbildningars anknytning till arbetsmarknadens 

behov? 

7. Hur tror du som arbetsförmedlare att arbetsgivare upplever det att rekrytera personer med 

dessa typer av utbildningar? (Deras kännedom osv) 

8. Vilka typer av generella och tvärvetenskapliga utbildningar finns det behov av från 

arbetsmarknadens sida, upplever du? 

Avslutningsfråga 

9. Finns det något du skulle vilja tillägga, eller lyfta fram som du tycker är relevant? 

 


