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Sammanfattning 

Den här studien behandlar relationen mellan studier och extraarbete. Syftet är att få 

en djupare förståelse för varför studenter vid programmet för personal- och 

arbetslivsfrågor i så stor utsträckning väljer att arbeta vid sidan av studierna inom 

personalbranschen, samt vad detta innebär för hur studenterna tillgodogör sig 

kunskap. Fokus ligger på studenternas upplevelser och för att undersöka fenomenet 

formulerades tre frågeställningar; ”Vilka skäl anger de intervjuade personal och 

arbetslivsstudenterna för att arbeta med branschspecifika yrken utöver sina 

fulltidsstudier?”, ”Vilka värderingar synliggörs i studenternas val att arbeta deltid 

utöver fulltidsstudier?” samt ”Hur uttrycker studenterna att extraarbete blir ett 

verktyg för att tillgodogöra sig studierna?”. Empirin inhämtades genom kvalitativa 

intervjuer med åtta stycken branschspecifikt yrkesverksamma personal- och 

arbetslivsstudenter. Materialet analyserades utifrån tidigare forskning och ett 

teoretiskt ramverk bestående av Lave & Wengers teori om läroprocess genom 

socialisering, samt John Deweys teori om lärande genom utförande. Resultatet 

visade att studenternas främsta skäl för att arbeta vid sidan av studierna är för att 

det är meriterande. Det framkom även att studenterna anser att det är stressande att 

många av deras studiekamrater arbetar vid sidan av studierna, att de behöver göra 

uppoffringar för att lyckas med kombinationen av jobb och studier men att arbetet 

ger studenterna en egoboost. Det faktum att de arbetar vid sidan av studierna och 

får praktiska kunskaper hjälper dem även att tillgodogöra sig den teoretiska 

aspekten av studierna.   

 

Nyckelord 

Personalvetarstudenter, branschspecifikt extraarbete, praktikgemenskaper, learning 

by doing. 
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Abstract 

This study discusses the relationship between studies and part-time work. The aim 

is to gain a deeper understanding of why students enrolled in the programme of 

human resource management and working life choose to undertake part time work, 

specifically in the human resource business in such great extent while studying full 

time and what this means for the students regard gaining knowledge. It focuses on 

the students experience and in order to gain the understanding of this phenomenon 

three qestion formulations were formed; ”What are the reasons formed by the 

interviewed human resource-students for having part-time work in the human 

resource bransch, in addition to their full-time studies?”, "What values are made 

visible regarding the students choices of having a part-time work in addition to their 

full-time studies?" and ”How does the students express the thought about their part-

time work as a key to learn from their studies?” The empirical data were collected 

through interviews with eight branch-specific human resource-students. The data 

was analysed based on previous research and a theoretical framework consisting of 

Lave & Wenger's theory of communities of practice and John Deweys theory of 

learning by doing. The result of the study showed that the main reason for 

undertaking part time work along side their studies is beacause it is meritorious. 

Furthermore the results of the study showed that the students feel stressed by the 

fact the their class mates are also working along side their studies  and stressed 

about the sacrifices they have to make in order to achieve a succesful combination 

of work and studying. However, their self esteem improves by working. The 

practical skills they aqquire at work also helps them assimilate the theoretical parts 

of their education.   

 

Keywords 

Human resource students, part-time job, community of practice, learning by doing. 
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Tack! 

Vi vill ta tillfället i akt att lyfta på hatten och tacka alla medverkande intervjupersoner som 

varit med och lagt grunden till detta arbete. För att ni tagit er tiden och delat med er av era 

personliga berättelser på ett så genuint engagerat och intresserat vis. 

 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Joacim Andersson som guidat oss genom denna 

spännande upptäcktsresa och som alltid funnit till hands när vi funnit oss frågande vid nästa 

vägskäl. 

 

Utan er hade det här aldrig varit möjligt. Ni har alla vår största tacksamhet. 

 

Stockholm, 18 maj 2015 

 

Andréas Sundqvist & Linda Wirström 
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1. Inledning 

Den här studien behandlar relationen mellan studier och extraarbete. Studien syftar till att få 

en djupare förståelse för varför studenter vid programmet för personal- och arbetslivsfrågor i 

så stor utsträckning väljer att arbeta vid sidan av studierna, samt vad detta innebär för hur 

studenterna tillgodogör sig sina studier. Det går att finna en naturlig koppling till 

ämnesområdet pedagogik om man ser till pedagogiska institutionens vid Uppsala universitet 

definition av pedagogik:  

 

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka 

människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till 

exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. (Uppsala universitet, 2015) 

 

I denna studie kommer fokus att ligga på hur studenter formas genom sociala och kulturella 

processer då de befinner sig både i arbetslivet och inom den högre utbildningen, samt hur de 

förändras genom kunskaper som de tillägnar sig under tiden. 

 

Idag studerar mer än 400000 studenter vid Sveriges högskolor och universitet
1
. Av olika 

anledningar har en stor del av studenterna arbeten vid sidan av studierna. Hylander (2009) 

konstaterar att det rör sig om sex av tio studenter som arbetar utöver sina studier och bland 

anledningar till detta fenomen är den ekonomiska faktorn återkommande. Andra argument 

handlar om att utöka sitt kontaktnät eller att erhålla arbetslivserfarenhet. Statistik från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) visar även den att cirka 60 procent av de studerande vid 

Sveriges högskolor och universitet arbetar vid sidan av studierna
2
. Och i en undersökning 

utförd av Centrala studiestödsnämnden (CSN) svarar 18 procent av de tillfrågade studenterna 

att deras extraarbete har en positiv inverkan på deras studier, samtidigt som 33 procent av 

studenterna anser att deras extraarbete har en negativ inverkan på deras studier
3
. Vi kan 

konstatera att det finns forskning som tyder på att studenter väljer att arbeta i olika omfattning 

utöver sina heltidsstudier motsvarande fyrtio timmars arbetsveckor, samt att detta upplevs ha 

både positiv och negativ inverkan på studenternas studier. Vad är det då som ligger till grund 

för detta fenomen och vilken inverkan har det på hur studenter tillgodogör sig sina studier? 

 

I mitten av 1900-talet byggdes gymnasiet ut vilket medförde att antalet personer som sökte sig 

till högre utbildning ökade successivt (Högskoleverket, 2006). Det skapades möjligheter för 

andra än dem med studentexamen att bedriva högskolestudier, till exempel folkskollärare och 

läroverksingenjörer. Sedan 1960-talet har det tillkommit flertalet universitet och 

universitetsfilialer
4
 för att möta den kraftiga ökningen av antalet studenter vilket även lett till 

                                                        
1 SCB, Registrerade studenter efter läsår och kön http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-
grundniva-och-avancerad-niva/74409/74416/Registrerade-studenter/76753/, 2015-04-01 
2 SCB, Statistiska meddelanden UF57SM0701, 2015-04-01 
3 StudentNytt, Hur påverkar extrajobbet dina studier? http://www.studentliv.se/nyhet/extrajobb-inte-
bara-positivt-för-studenter-4950, 2014- 04-01 
4 I Örebro, Växjö, Karlstad och Linköping. I Umeå och Linköping upprättades senare universitet och högre 
tekniska utbildningar tillkom i Lund, Linköping och Luleå på förslag från 1963 års universitets- och 
högskolekommitté, U63, (SOU 1965:11–12) 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/74409/74416/Registrerade-studenter/76753/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/74409/74416/Registrerade-studenter/76753/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Hogskolevasende/Studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/74409/74416/Registrerade-studenter/76753/
http://www.studentliv.se/nyhet/extrajobb-inte-bara-positivt-för-studenter-4950
http://www.studentliv.se/nyhet/extrajobb-inte-bara-positivt-för-studenter-4950
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att det blivit alltmer lättillgängligt att studera. 1977 uppgick alla dåvarande universitetsfilialer 

i den nya högskoleorganisationen och flera högskolor har tillkommit sedan dess, idag finns 

det minst en högskola i varje län i Sverige. Då fler har fått möjligheten att studera har det 

också lett till att konkurrensen om arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat. För att 

kunna konkurrera om det arbeten som finns har det nästintill blivit ett tvång att studera vidare 

efter gymnasiet (Törnqvist, 2008). Det har också riktats kritik mot detta sätt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Alvesson (1999) menar att det nästintill går inflation i högutbildade 

akademiker och att värdet av en långvarig utbildning förminskas om inte arbetslivet och dess 

möjligheter anpassas efter den kraftiga höjningen av examinerade studenter. När arbetslivet 

inte utvecklas i samma takt som utbildningsväsendet kan det enligt Alvesson leda till att fler 

och fler ställer sig på tå och anstränger sig för att sticka ut i ett samhälle där allt fler utbildar 

sig. Ett sätt att skilja sig ifrån den stora massan är att ha ett extraarbete vid sidan av 

heltidsstudierna för att på så vis tilltala eventuella framtida arbetsgivare. 

 

År 2011 valde Centrala studiestödsnämnden (CSN) att höja fribeloppet
5
. Syftet med 

höjningen var att utöka möjligheterna till förbättrad ekonomi för studenter genom inkomster 

utöver studiemedlen. En annan tanke med höjningen avsåg att ge den studerade ökade 

möjligheter att skaffa sig arbetslivserfarenhet, samt att ge fler studerande ekonomiska 

incitament att arbeta vid sidan av studierna
6
. 

 

När man studerar tidigare forskning och undersökningar på området visar det sig att det 

förekommer en mängd olika anledningar till varför heltidsstuderande
7
 väljer att lägga 

ytterligare tid och engagemang på deltidsarbete
8
 utöver sina studier. Majoriteten av materialet 

är dock studier utförda utanför Sveriges landsgränser och ofta med tydligt fokus på det 

ekonomiska perspektivet. Till skillnad från dessa vill vi fokusera vår studie på ett område 

vilket inte är lika utforskat, nämligen Sverige och dess universitets- och högskolestuderande. 

Ett land där skolsystemet och bidragsfunktionerna ser annorlunda ut jämfört med länderna där 

den tidigare forskningen ägt rum. Under våra år som personalvetarstudenter i Uppsala har vi 

båda arbetat vid sidan studierna och även uppmärksammat att våra studiekamrater valt att 

göra detsamma. De flesta utav våra studiekamrater har även valt att söka sig till extraarbeten 

som ligger i eller nära den bransch som vi studerat för att i framtiden förhoppningsvis få 

anställning inom. Detta även om beslutet inneburit en sämre lön, förlängda resvägar och 

större påfrestning jämfört med innan man tog det studierelaterat arbetet. Det är dessa val och 

det stora antal studenter som väljer att arbeta extra vid sidan av sina studier som gör att vi vill 

undersöka relationen mellan studier och studierelaterat extraarbete. 

 

 

 

                                                        
5 Fribelopp är den högsta summa en student som får fullt studiebidrag, medräknat bidragsdel och lånedel, 
får ha i inkomst under ett kalenderår innan studiestödet minskas i förhållande till storleken på inkomsten 
6 CSN, Höjningen av fribeloppet 2011 slutrapport, Dnr. 2013-100-9623 
7 Student som läser program eller fristående kurs och uppnår en studietakt motsvarande heltidsstudier 
enligt kursplan (Uppsala Universitet, 2014) 40 timmar/v (Universitets- och högskolerådet, 2014)  
8 20-75% av en heltidstjänst (Arbetsmiljöupplysningen, 2014), motsvarande 1-3 dagar/v, 16-30 timmar/v 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för varför studenter vid programmet för 

personal- och arbetslivsfrågor i så stor utsträckning väljer att arbeta vid sidan av studierna 

inom personalbranschen, samt vad detta innebär för hur studenterna tillgodogör sig kunskap. 

 

Vi har formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka skäl anges för att arbeta med branschspecifika yrken utöver fulltidsstudier? 

 Vilka värderingar synliggörs i studenternas val att arbeta deltid utöver fulltidsstudier?  

 Hur uttrycker studenterna att extraarbete blir ett verktyg för att tillgodogöra sig 

studierna? 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en översikt av forskningsområdet som är relevant för vår studie. 

Därefter följer de positiva aspekterna som framkommer vilka behandlar förmåga att kunna 

planera sin tid, förbättrad anställningsbarhet, sociala förmågor & kontakter, personlig 

utveckling & förbättrat självförtroende, samt förståelse för hur arbetslivet fungerar. Sedan tar 

de negativa aspekterna som framkommer såsom svårigheter med att kombinera studier & 

arbete, hur det påverkar fritiden samt stressrelaterade känslor vid. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning med vad som sagts om att studera på heltid och samtidigt arbeta deltid. 

 

2.1 Översikt 

Det finns i dagsläget en relativt omfattande mängd forskning som berör fenomenet med 

studenter som jobbar vid sidan av sina heltidsstudier. Den forskning som vi har tagit del har 

dock enbart fokuserat på studenter som bedriver studier i Storbritannien, USA, Australien 

eller Nya Zeeland. Den stora skillnaden mellan universitet i de tidigare nämnda länderna och 

Sverige är att den ekonomiska situationen för studenterna ser helt annorlunda ut. I 

Storbritannien till exempel har studiestödssystemet genomgått radikala förändringar de 

senaste åren och studenterna har blivit tvungna att betala terminsavgifter och möjligheterna att 

söka stipendier har minskat (Hall, 2010; Robotham, 2012). I Sverige är högskole- och 

universitetsstudier gratis och det går att ansöka om utökade studielån, exempelvis om man har 

barn eller är van vid att ha en viss levnadsstandard. Forskningsresultaten visar alltså att antalet 

studenter som arbetar vid sidan av studierna har ökat markant de senaste åren och det finns 

ingenting som indikerar att det är en trend som kommer att brytas (Barron, 2009; Curtis & 

Shani, 2012; Hall, 2010). Den absolut främsta anledningen till att studenter väljer att arbeta 

vid sidan av studierna, enligt forskningen som vi tagit del av, är alltså av rent ekonomiska 

skäl, det går dock inte att säkerställa att sambandet, mellan ökat antal studenter som jobbar 

extra och förändrande ekonomiska förutsättningar, är kausalt (Hall, 2010; Robotham, 2012). 

De allra flesta lägger ytterst lite eller ingen vikt alls vid att arbetet ska vara relevant för 

studierna. Det allra viktigaste är istället är arbetsplatsen kan erbjuda flexibla arbetstimmar och 

att arbetsplatsen finns inom en viss radie från hemmet (Lucas & Lamonnt, 1998). Studenterna 

i undersökningarna väljer också oftast att arbeta inom handeln eller hotell- och turistindustrin, 

detta för att oftast är det arbeten som kräver lite eller ingen arbetslivserfarenhet (Robotham, 

2012). 

 

Vi har dock i vår forskningsöversikt valt att fokusera på de anledningar som studenterna i 

undersökningarna har lyft fram som anledningar till att jobba extra vid sidan av studierna som 

inte är ekonomiska. Fokus kommer även att ligga på negativa konsekvenser av att arbeta vid 

sidan av studierna, då dessa enligt forskningen inte överväger de positiva aspekterna. 

 

2.3 Positiva konsekvenser 

Även fast majoriteten av studenterna i forskningen väljer att arbeta av ekonomiska skäl, utan 

en extra inkomst har de inte råd att täcka sina basala behov, så uppkommer det dock positiva 

konsekvenser av extraarbetet. 
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2.2.1 Förmåga att kunna planera sin tid 

Studenter som arbetar extra vid sidan av sina heltidsstudier blir väldigt bra på att planera och 

administrera sin tid för att kunna hinna med allt som förväntas av dem (Robotham, 2012; 

Hall, 2010). Att, som många av de tillfrågade studenterna, jobba i genomsnitt 14 timmar i 

veckan och utöver det bedriva studier på 100 % kräver att de kan planera sin tid. Många av 

studenterna väljer att arbeta inom hotellbranschen där arbetstiderna kan sträcka sig från tidig 

morgon till sen kväll, det är även vanligt att de jobbar inom restaurangbranschen. En studie 

fick resultatet att de som studerar humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen är mer 

benägna att arbeta vid sidan av studierna då det ofta är mindre schemalagd tid i skolan och att 

det därför finns mer tid att arbeta på (Robotham, 2012). 

 

2.2.2 Förbättrad anställningsbarhet 

Att studenterna under tiden som de studerar arbetar vid sidan av sina studier, oavsett om det 

är inom en studierelaterad bransch eller inte, ger dem arbetslivserfarenhet. Barron (2009) 

utförde en studie bland hotell- och turismstudenter. Barron menar att studenter som arbetar 

extra, inom ett för studierna relevant område, vid sidan av studierna ges en värdefull inblick i 

vad som kan komma att förväntas av studenterna efter att de har tagit sin examen och ska gå 

ut och arbeta med de som de har utbildat sig till. Barron (2009) menar också att de studenter 

som extrajobbar inom ett, för studierna, relevant område också får ett försprång gentemot sina 

studiekamrater när det kommer till att relatera arbetet till studierna och därigenom förbättra 

sina akademiska kunskaper och motivation vad det gäller studierna. 

 

2.2.3 Sociala förmågor & kontakter 

Studenter som arbetar förbättrar, enligt studierna (Robotham, 2012; Hall, 2010; Curtis and 

Shani 2002; Lucas & Lamonnt, 1998) sina sociala kunskaper. På arbetet kan studenterna 

träffa nya vänner som kanske befinner sig i samma situation. Att få träffa andra människor, 

både kunder, kollegor och chefer fyller en social funktion för studenterna, om en något 

oväntad: "Work was perceived by university students as both a substitute for spending money 

and a way of going out without spending money." (Lucas & Lamonnt, 1998, s. 53). 

Studenterna får alltså en kontakt med sina kollegor och kunder som motsvarar en kväll "ute på 

staden" utan att för den delen spendera några pengar. 

 

2.2.4 Personlig utveckling och förbättrat självförtroende 

Curtis and Shani (2002) fann i sina undersökningar att studenter som arbetar extra vid sidan 

av studierna, i arbeten där sociala möten är en del av arbetet, fick ett förbättrat 

självförtroende. Studenterna uppgav att de hade blivit bättre på att hålla föredrag i skolan 

samt att de deltog mer aktivt i seminarier i skolan. Studenterna uppgav också att alla sociala 

möten inte är positiva, det kan vara arga kunder eller liknande, men studenterna får i de 

situationerna öva på konflikthantering. Det kunde även förekomma konflikter med 

medarbetare som gav studenterna erfarenheter av arbetslivet, samt kunde de gå vidare med 

vetskapen om att de klarar av konflikter (Robotham, 2012) 
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2.2.5 Förståelse för hur affärslivet fungerar 

Curtis och Shani (2002) menar att studenter som jobbar inom, för studierna, relevanta 

områden får ett försprång när det kommer till de akademiska studierna. I deras undersökning 

gäller det främst business students, men det går att applicera på alla studentgrupper. 

 

The two statements ‘I can relate subjects taught in lessons to what happens at work’, and ‘It helps 

me to understand how a business is run’ are particularly relevant for business studies students. The 

other benefits mentioned are more general and would be appreciated by students of any subject. It 

may be that working is particularly beneficial for students of business studies as far as the transfer 

of knowledge from work to classroom and from classroom to work is concerned.  (Curtis och 

Shani, 2002, s. 153) 

 

Barron (2009) drar också slutsatsen att studenter som arbetar inom, för studierna, relevanta 

områden kan dra nytta av det: 

 

[...] It might therefore be suggested that students involved in programs which are vocationally 

specific and who work part-time in the specific industry would, in addition to earning money, 

experience a range of academic, future career and skill development benefits. (Barron, 2009, s. 142) 

 

Får studenterna själva uppleva det som de läser om i skolan kan det ge arbetet ett mervärde. 

Arbetet kan också ge studierna ett mervärde, det kan finnas verkliga händelser att applicera de 

teoretiska kunskaperna på. 

 

2.3 Negativa konsekvenser 

2.3.1 Svårigheter med att kombinera studier och arbete   

Att försöka få tiden att räcka till, till både studier och arbete är någonting som de allra flesta 

studenter upplever som problematiskt (Humphrey, 2006; Holmes, 2008). Studenterna som 

medverkar i forskningen som vi har tagit del av kan jobba upp emot 30 timmar i veckan vilket 

är nästan likvärdigt med ett heltidsarbete, det är när de ska försöka få tiden till att studera som 

det kan uppstå problem. Ofta är de trötta när de kommer hem från jobbet. Många utav dem 

arbetar inom hotell- eller restaurangbranschen där arbetstiderna kan ligga så att de inte slutar 

arbeta förrän sent på nätterna. Studenterna kan inte heller bortprioritera arbetet då det är deras 

enda inkomst och chans till att kunna betala för sina studier: 

 

Work is the problem. I work fairly regularly and it’s tiring work, so it doesn’t leave much time for 

study. I’ve even handed some assignments in late, but I don’t really have any other choice. I can’t 

call in sick to get them done because I need the money for rent and other living expenses. (Hall, 

2010, s. 445) 

 

Hall (2010) fann dock att 6 % av de tillfrågade studenterna i undersökningen uppgav att de 

inte kände att det fanns några problem alls i att kombinera studierna och arbete, de var också 

de studenterna som hade ett extraarbete som var kopplat till deras studier. De upplevde endast 

positiva konsekvenser och rapporterade att de såg arbetet som ett komplement till studierna. 

En naturlig del av att det kan vara svårt att kombinera ett krävande extrajobb med studierna är 
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att betygen blir lidande. Många studenter har uppgett att deras akademiska prestationer med 

största sannolikhet skulle vara bättre om de inte hade ett extrajobb (Robotham, 2012). 

 

2.3.2 Fritid och stress 

Studenter som arbetar extra vid sidan av studierna lägger en stor del av sin fritid för att ta igen 

förlorade skoltimmar genom att studera. Genom göra det så minskar studenternas fritid och 

chansen till att koppla av, återhämtning och umgänge med vänner (Holmes, 2008; Robotham, 

2012). Att kombinera heltidsstudier och deltidsjobb kan även vara en orsak till stress, “you 

feel over-worked and tired as if you never get a rest from anything therefore it’s very stressful” 

(Holmes, 2008, s. 309). Svårigheterna i att kombinera studier med arbete och fritid kan leda till 

studenterna blir mer eller mindre stressade. När studenter inte befinner sig på arbetet eller i 

skolan så ska självstudier bedrivas och de mer basala behoven, som sömn och vila, ska 

tillgodoses (Hall, 2010) Två studier fann dock att all stress inte nödvändigtvis behöver vara 

negativ: 

 

Interestingly, one student commented on how stressful it was to work and study, yet that student 

answered the question on the ability to balance work and study positively. (Holmes, 2008, s. 

312)  

 

Students in this sample who were working part time were asked whether this had an effect on the 

stress they experienced. Fifty-four per cent indicated that holding employment increased their 

levels of stress, and 28 per cent responded that it reduced their ability to cope with stress. 

However, 28 per cent of the sample felt that combining employment and study increased their 

ability to cope with stress. (Robotham, 2012, s. 72)  

 

De stressrelaterade känslorna kan alltså innebära att studenten i fråga blir bättre på att planera 

sin tid och även bättre på att hantera stressrelaterade känslor.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Forskningen som finns sedan tidigare behandlar till största del studenter som finns i USA, 

Storbritannien, Nya Zeeland och Australien där de ekonomiska förutsättningarna ser helt 

annorlunda ut jämfört med svenska studenters. Studenterna i undersökningarna har arbetat för 

att kunna betala sina terminsavgifter och för att kunna täcka sina grundläggande 

levnadskostnader. Resultaten från forskningen har visat att studenterna upplever både positiva 

och negativa konsekvenser av att studera på heltid och samtidigt arbeta deltid. De positiva 

aspekterna innefattar bland annat ökat självförtroende, förbättrade sociala förmågor och en 

ökad förståelse för hur arbetslivet fungerar samt att arbetet kan ge studierna ett ökat mervärde 

då de har praktiska erfarenheter av det som de studerar. De negativa konsekvenserna är 

svårigheter med att kombinera studier och arbete, så till den grad att det går ut över studierna 

då de inte kan bortprioritera arbetet då de behöver pengarna för att kunna betala för sina 

studier. Andra negativa konsekvenser är stressrelaterade känslor på grund av svårigheterna att 

kombinera arbete och studier samt att arbetsbördan går ut över fritiden. 

 

Slutsatserna vi kan dra utifrån ovanstående genomgång av den tidigare forskningen är därmed 

att svenska studenter inte lever under samma förutsättningar som studenter i exempelvis 
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Storbritannien och att det finns möjligheter att komplettera forskningen på det området. 

Genom att intervjua svenska personalvetarstudenter som arbetar extra vid sidan av studierna 

söker vi få en större förståelse för fenomenet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras vår studies teoretiska ramverk. Med andra ord de teoretiska 

glasögon vi valt att ta på oss för att studera vårt undersökta fenomen. Inledningsvis redogör vi 

för Jean Lave och Etienne Wengers teori om praktikgemenskaper. Här diskuteras författarnas 

syn på lärande, följt av begreppsförklaringar. Därefter kompletteras detta synsätt med John 

Deweys lärperspektiv som senare kommit att gå under det världskända uttrycket "learning by 

doing". Vi har valt att i vår studie utgå från dessa två teorier då vi anser att de kompletterar 

varandra och tillsammans utgör en bra utgångspunkt för att kunna besvara våra 

frågeställningar och uppfylla syftet för studien. Båda teorier tar avstamp i att lärande är en 

social process och att individen reflekterar över sina handlingar, vilket är någonting som är 

viktigt för att kunna besvara våra frågeställningar då frågorna i sig kräver reflektion. 

 

3.1  Lave och Wengers communities of practice 

Det hör inte till ovanligheten att fenomenet lärande beskrivs som en handling vilket utförs av 

en individ. Många gånger utgår vi även ifrån att detta lärande har en början och ett slut, att det 

sker isolerat från själva lärandeaktiviteten och att det är resultatet utav undervisning. (Lave & 

Wenger, 1991, s. 47). Tillskillnad från detta synsätt beskriver författarna lärande som en 

social process bestående av deltagande i praktikgemenskaper (communities of practice), ett 

deltagande som till en början kan vara av mindre art för att sedan gradvis stegra i både 

engagemang och komplexitet. 

 

Lave & Wenger (1991, s. 50-52) menar att lärande förekommer i sociala sammanhang, där 

individen som helhet omfattas. Med detta menas att man tillskillnad från tidigare forskning 

inte talar om isolerade delar eller processer av individers handlingar. Författarna menar att 

individens deltagande sker i förhållande till en omvärld vilket är de avgränsade områden de 

valt att benämna ”praktikgemenskaper” (communities of practice). En praktikgemenskap kan 

beskrivas som en situation där samtliga deltagare har en gemensam förståelse för vad 

situationen innebär, vilken betydelse den tillskrivs, samt hur man bör uppträda och agera i 

densamma (Lave & Wenger 1991, s. 98-100). Praktikgemenskaperna existerar inte heller dem 

isolerade i ett vakuum, utan i sociala sammanhang. De finns runt omkring oss, i olika 

omfattning och det är inte ovanligt att olika praktikgemenskaper går in i varandra i 

verkligheten. Till en början deltar nya medlemmar, så kallade ”newcomers”, genom att lära 

och ta till sig av den nya gemenskapens tillvägagångssätt och handlingsmönster. Genom att 

studera och utbyta information med de tidigare medlemmarna, såkallade ”oldtimers”, tar de 

nya medlemmarna ett steg närmare lärandet för att tillslut bli fullständiga 

gemenskapsmedlemmar. Det som driver och motiverar de nya medlemmarna till deltagande 

är deras vilja att bli en fullvärdig medlem i gemenskapen. (Lave & Wenger, 1991, s. 29, 57, 

95). 

 

Sammanfattningsvis kan Lave och Wengers teori om lärande beskrivas som följande: 

 

 Lärande är en social process som handlar om deltagande i praktikgemenskap 

 Kunskap handlar om medlemskap i och utbytet som sker inom praktikgemenskapen 
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3.2 John Deweys Learning by doing 

”Learning by doing” må vara ett av de mest kända begrepp som John Dewey förknippas med 

världen över, även om han själv ironiskt nog inte använde begreppet i någon vidare mening. 

Begreppets innebörd och beståndsdelar användes dock desto flitigare och speglar bland annat 

erfarenhet och aktivism som är återkommande teman i Deweys tänkande och syn på 

pedagogik. Enligt Dewey är erfarenhet ett resultat av interaktionen mellan aktivitet och 

reflektion. Det är en värdefull och grundläggande tillgång för samtlig pedagogisk verksamhet. 

Erfarenheten kommer med andra ord varken direkt ur enbart praktisk aktivitet eller enbart 

reflektioner utan handling. Istället för det ovan nämnda begreppet ”Learning by doing”, 

använde Dewey allt mer ofta begreppet ”Intelligent action” vilket närmast kan översättas till 

aktivism där han argumenterar för att tanke och handling ska ses som ett. Dewey menar att 

individen ska leva som hon lär och samtidigt reflektera över det. (Burman, 2014, s. 21; 

Hartman, Roth, Rönnström, 2003, s. 28). Utöver dessa delar involverar ”Learning by doing” 

även teori, praktik och reflektion. Det sistnämnda är någonting som Dewey betonar i hög grad 

när det kommer till lärande. Han menar att individen inte bara måste praktisera det teoretiska 

för att närma sig insikt, utan även ta sig tiden att reflektera över sina erfarenheter. Teori och 

praktik ska inte ses som varandras motsatts, utan snarare varandras förutsättningar. (Burman, 

2014, s. 34-36). I Demokrati och utbildning (2005) talar Dewey om relationen mellan de ovan 

nämnda beståndsdelarna erfarenhet och teori på följande vis: 

 

Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att det bara är i erfarenheten som teorin 

har en bestämd och kontrollerbar betydelse. En erfarenhet, även en mycket blygsam erfarenhet kan 

generera och bära hur mycket teori som helst, men en teori utan erfarenhet kan inte begripas fullt ut 

ens som teori. John Dewey, Demokrati och utbildning (2005 s. 188) 

 

Även om erfarenheten värderas högre än teorin i det ovan givna citatet, kan vi ändå ana att 

den ena delen inte nödvändigtvis utesluter den andra. 

 

Om vi närmare ser på lärandet så menar Dewey att det består utav en aktiv och en passiv del. 

Den aktiva delen representeras av handlingen, medan den passiva delen representeras av 

handlingens konsekvenser. När vi utför en handling får vi erfarenhet, det vill säga då vi utsätts 

för handlingens konsekvenser, och det är detta som enligt Dewey är själva lärandet. Individer 

sammankopplar dåtid med nutid och framtid vilket är ett sätt att lära sig utav sina erfarenheter 

(2005, s. 183).  

 

I sin bok Individ, skola och samhälle (1980) talar Dewey både om vikten av att eleverna ska 

få bekanta sig med lärobjekt i praktiken för att förstå sig på det, som att ta hänsyn till de 

sociala kvalitéer och förkunskaper eleverna besitter. Detta är något som många gånger blir 

lidande innanför klassrummets fyra väggar, vi avslutar med det teoretiska avsnittet med ett 

citat som fångar Deweys syn på det, enbart teoretiska lärandet: 

 

"I klassrummet saknas både motivet och det sammanhållande kitt som den sociala organisationen 

utgör. När det gäller den etiska sidan består det nuvarande skolsystemets sorgliga svaghet i att man 

försöker förbereda samhällets blivande medlemmar i en miljö där betingelserna för en social anda 

helt saknas". (S, Hartman & U, Lundgren, 1980, s. 56-57). 
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Sammanfattningsvis kan Deweys teori om lärande beskrivas som följande: 

 

 Erfarenhet är ett resultat av interaktion mellan aktivitet och reflektion 

 Lärande består av en aktiv del (handling) och en passiv del (handlingens konsekvens) 

 Reflektion är en avgörande beståndsdel när det kommer till lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4. Metod 

I detta avsnitt redovisas för hur vi har gått tillväga när vi valt metodansats, metod för 

datainsamling, urval, genomförande av intervjuer, bearbetning och analys av material, 

överväganden vad gäller etiska aspekter, samt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Metodansats 

En forskningsdesign är enligt Ahrne & Svensson (2011, s. 20) den övergripande 

formgivningen av någon form av utredningsarbete, så som en uppsats, forskningsprojekt eller 

liknande. Formen på arbetet ska passa ändamålet så bra som möjligt, alltså ska formen på 

arbetet syfta till att besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt. Metodansats och metod ska 

således väljas för att på bästa sätt besvara forskningsfrågorna. Utöver att ge svar på 

forskningsfrågorna bör forskaren även ta i beaktning vilket sätt för dataanalys som ska 

användas, hur projektet kan göras trovärdigt och om resultaten går att generalisera och om det 

ens är nödvändigt (2011, s. 20). 

 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 15) 

 

När vi hade fastställt forskningens syfte och frågeställningar konstaterade vi att en kvalitativ 

metod genom någon form av intervju var den metod som passade vårt syfte bäst. Intervjuer är 

ett tillvägagångssätt som hjälper forskare att samla kunskap om diverse olika sociala 

förhållanden, men det kan även vara en hjälp till att få tillgång till enskilda individers känslor 

och upplevelser av olika fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 17) är forskningsintervjun ett sätt att försöka förstå världen från informanternas 

synvinkel, framkalla mening från deras erfarenheter och få ta del av deras upplevda värld. Då 

vi ville förstå på vilka grunder som personalvetarstudenter väljer att, vid sidan av 

heltidsstudier, ta sig an ett deltidsjobb torde den bästa metoden alltså vara att prata med dem. 

Vi övervägde i början av processen att kombinera enskilda intervjuer med en 

fokusgruppsdiskussion. Syftet med fokusgruppsdiskussionen skulle ha varit att få fram en stor 

samling med synpunkter på det aktuella ämnet. Målet är inte att uppnå konsensus mellan 

deltagarna utan att få fram personliga åsikter och ett meningsutbyte (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 166). Fokusgrupper lämpar sig väl för områden där forskningen inte är särskilt 

omfattande, för att få fram nya synpunkter och perspektiv. Det hade säkerligen varit väldigt 

givande, men med hänsyn till vår tidsram, att fokusgrupper tar väldigt mycket tid i anspråk 

och det faktum att det kan vara svårt att samla 8 heltidsstuderande och deltidsarbetande 

studenter vid ett tillfälle så beslutade vi oss för att endast genomföra enskilda intervjuer. 

 

4.2 Metod för datainsamling 

Efter att vi påbörjat vår forskningsstudie hade vi Kvale och Brinkmanns (2009, s.118) mall 

för intervjuundersökningens 7 stadier som underlag för den vidare planeringen: 

 

1. Tematisering av intervjuprojektet 

2. Planering 



 19 

3. Själva intervjun - genomförande 

4. Utskrift 

5. Analys 

6. Verifiering 

7. Rapportering 

 

Tematisering, enligt de 7 stadierna innebär att forskarna ska formulera undersöknings syfte 

och frågeställningar. En tematisering innebär att formulera undersökningens syfte och detta 

görs innan intervjuerna görs. Nyckelfrågorna som vi besvarade under det här stadiet var: 

Varför? Vad? Hur? Själva formuleringen av syftet genomförde vi forskare tillsammans och 

med hjälp av vår handledare preciserade vi oss till det valda ämnet och formulerade 

frågeställningarna för undersökningen. 

 

Nedan kommer vi att redogöra för de övriga stegen i ovan nämnda stadiemodell. 

 

4.3 Litteratur 

Med planering menar Kvale och Brinkman (2009, s. 120) att forskarna ska klargöra själva 

upplägget för undersökningen och då baserat på vilken kunskap som ska uppnås i och med 

forskningen. 

 

För att uppnå tillräcklig kunskap om ämnet innan vi påbörjade arbetet med att framställa en 

intervjuguide tog vi del av den tidigare forskning som finns på området för att bekanta oss 

med ämnet, utöver de egna reflektioner som vi hade. Vi har använt oss av Uppsala 

universitets databaser ERIC och Diva. Sökorden vi har använt har varit "students working 

part time", "part time employment", "massutbildning" och "full time students working". När 

vi började läsa insåg vi relativt omgående att forskningen på vårt område, 

personalvetarstudenter i Sverige, var helt outforskat. Det fanns inga forskningsrapporter om 

svenska studenter som arbetar vid sidan av studierna, däremot så fanns det gott om forskning 

om deltidsarbetande studenter utanför Sverige. Nackdelen med forskningen som vi upptäckte 

var dock att den var inriktad på att behandla studenternas ekonomiska situation och hur det 

påverkar deras studier när de måste jobba för att kunna betala för sina studier. Vi beslutade 

oss därför för att använda oss av den befintliga forskningen och läst in oss på orsaker till att 

studenter arbetar vid sidan av studierna men helt och hållet bortsett från de ekonomiska 

aspekterna och inriktat oss på den forskning som tagit upp även andra aspekter som påverkar 

studenters vilja att arbeta vid sidan av heltidsstudierna. 

 

Verifiering syftar till att fastställa intervjuresultatens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, något som vi kommer att avhandla nedan i avsnittet "Metoddiskussion". 

 

4.4 Urval 

Den forskningsfråga som man har är helt avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av 

människor som man är intresserad av att intervjua (...). (Ahrne & Svensson, 2011, s. 42) 
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Vidare säger Kvale & Brinkmann: 

 

Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 129) 

 

Vi ville veta varför personalvetarstudenter, som bedriver heltidsstudier, väljer att arbeta deltid 

vid sidan av sina studier. Därför har vi valt att intervjua personalvetarstudenter som bedriver 

studier vid Uppsala universitet då det är vår Alma Mater och som arbetar deltid vid sidan av 

sina studier. Informanterna till forskningen har således valts genom ett kriterie- samt icke-

slumpmässigt bekvämlighetsurval. Då vi ville fokusera på personalvetarstudenter i Uppsala 

som studerar heltid och arbetar deltid inom personal-/HR-området så var informanterna 

tvungna att uppfylla vissa kriterier för att vara aktuella för intervjuer. Könsfördelningen på 

personalvetarprogrammet i Uppsala är snedfördelad, med en högre andel kvinnliga än 

manliga studerande. Mellan höstterminen 2012 och vårterminen 2015 har 296 kvinnor och 

100 män blivit antagna till programmet vid det första urvalet (UHR). Detta till trots så valde 

vi att intervjua 4 kvinnor och 4 män, urvalet är alltså inte helt representativt för utbildningen. 

Då syftet med forskningen inte är att kunna generalisera våra resultat på hela populationen 

(personalvetarstudenter i Uppsala) så valde vi ändå att intervjua en lika stor andel kvinnor 

som män för att inte få ett eventuellt snedvridet resultat baserat på informanternas kön. För att 

få tillräckligt med material men ändå med hänsyn till tidsramen och ovan nämnda aspekter så 

valde vi att genomföra 8 intervjuer med olika informanter. Vi gjorde också ett aktivt val i att 

inte intervjua de som läser samma kurs (Pedagogik med inriktning mot personal och arbetsliv 

C) som vi gör. Detta för att de är inne i samma process som vi är vi ville inte riskera att svaren 

blir påverkade av att de också bedriver intervjuforskning. En annan anledning till att vi valde 

att inte intervjua våra kurskamrater var att de även kan komma att opponera på vår forskning. 

När vi hade fastslagit kriterierna kontaktade vi personer som fanns i vår omgivning som vi 

visste uppfyllde kriterierna. 

 

4.5 Genomförande 

Vi tog kontakt med de eventuella informanterna och informerade dem redan vid den initiala 

kontakten om vad vår forskning skulle handla om. Vi förklarade att vi gärna ville göra en 

intervju med personen, att intervjun skulle spelas in, vad resultatet skulle användas till och att 

de absolut fick tacka nej om de inte kände att de ville delta. De fick även information om att 

de kunde avbryta sin medverkan när som helst, även om de till en början hade tackat ja. Innan 

intervjuerna fick de ta del av vårt missivbrev (se bilaga). Vi valde till en början, på grund av 

svårigheter att få ihop våra scheman då vi också arbetar vid sidan av studierna, att genomföra 

4 intervjuer var. En utav informanterna som en utav oss hade stämt träff med var dock 

tvungen att ställa in intervjun på grund av sitt jobb och vi fick då kontakta en ny informant. 

Den sista intervjun genomförde vi tillsammans. Vi diskuterade vem som skulle intervjua vem, 

men vi kom gemensamt fram till att det inte spelade någon större roll då vi båda hade en 

relation till alla informanter. Intervjuerna genomfördes på Blåsenhus i Uppsala, på ett fik i 

Uppsala och på några informanters arbetsplats i Stockholm. Av respekt för informanternas 

tidsscheman valde vi platser som bäst passade dem. Vi hade konstruerat en intervjuguide, 

men vi lät informanterna, till en viss del, styra intervjuerna. Baserat på vad de svarade på en 
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fråga kunde vi i och med att intervjuerna var semistrukturerade ställa följdfrågor för att kunna 

utveckla svaren. Vi hade dock ett antal frågor som vi vid varje intervju ställde till 

informanterna. Dokumentation av intervjuerna skedde med hjälp av en inspelningsfunktion på 

våra mobiltelefoner. Vi antecknade även under intervjuerna för att anteckna minnesord och 

om en informant delade med sig av någonting som vi ville fråga om senare (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 52). 

 

4.6 Bearbetning av data och analysmetod 

När intervjuerna var genomförda så transkriberades materialet av den som genomfört 

intervjun. Anledningen till detta var för att intervjuaren som själv varit med lättare kunde 

förstå och veta vad som sagts om det skulle vara något som var ohörbart vid transkriberingen. 

Ljudinspelningarna transkriberades inte ordagrant, vi valde medvetet att stryka utfyllnadsord 

så som "mm", "eh" och liknande uttryck som inte bildar ett meningsfullt ord. Utfyllnadsorden 

fyllde inte någon funktion för vår analys då vi endast analyserade innebörden av det som 

informanterna sa om varför de har valt att arbeta vid sidan av sina studier. När en forskare 

transkriberar en intervju, från talspråk till skriftspråk, går läsaren av transkriberingen 

dessutom miste om nyanserna som finns vid en muntlig konversation och till exempel ironi 

som upplevs som självklar i intervjusituationen inte blir lika självklar i skrift (Kvale & 

Steinmann, 2009, s. 194). Vidare menar Ahrne och Svensson (2009, s. 54) att en 

transkribering som inte sker ordagrant gör citaten dessutom ofta mer läsvänliga och 

informanten framställs på ett rättvist sätt. Med detta i åtanke transkriberade vi intervjuerna 

utan utfyllnadsord och tog bort text där det framgick att informanten skrattade eller 

exempelvis harklade sig. 

 

Analysen av materialet påbörjades redan under intervjuerna, som Kvale & Brinkmann 

uttrycker det "den ideala intervjun är redan analyserad när då bandspelaren stängs av" (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 230). Även Fejes och Thornberg (2015, s. 244) uppger att 

analysarbetet börjar när själva genomförandet av studien börjar. Vi genomförde en analys 

som fokuserade på innehållet men som var tematisk till sin form. Vi började överväga olika 

teman redan när vi genomförde intervjuerna, men gick djupare när vi hade transkriberat och 

hade möjlighet att få en större överblick av materialet. Vi läste igenom transkriberingarna för 

att se om vi kunde hitta fler gemensamma teman i texterna och jämförde varandras 

transkriberingar för att se om vi kunde hitta likheter. Vi utgick från frekvent förekommande 

ord och därefter utkristalliserades teman. 

 

Efter att transkriberingen genomförts maskerade vi delar av texterna för att göra 

informanterna anonyma för de som skulle få ta del av citaten.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Intervjuer har, precis som alla metoder, både för- och nackdelar. Under en relativt kort tid 

forskaren få ta del av informantens livsvärld, upplevelser och reflektioner kring ett fenomen. 

En intervju kan fånga in en informants känslor inför någonting, åsikter och det som tas för 

givet (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56). När en forskare genomför intervjuer finns det många 
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möjligheter att gå fram och tillbaka när det gäller intervjuer och analyser, det går att göra 

kompletterande intervjuer om det skulle uppkomma teman under vägen som forskaren vill 

fördjupa sig inom eller återkomma till frågor som blev missförstådda på ett annat sätt än när 

det gäller exempelvis enkäter. En av intervjuns svagheter är dock att den återger en relativt 

begränsad bild av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56). Resultaten är endast 

intervjuarens återgivelse av informantens upplevda erfarenheter och känslor, vid ett visst 

tillfälle på en viss plats. Intervjuer bör enligt Ahrne och Svensson (2011, s 57) kompletteras 

med andra metoder. Det är något som vi eventuellt skulle ha gjort om vi hade haft mer tid. 

Tiden är enligt Kvale och Steinmann (2009, s. 126) av yttersta vikt vid forskning och 

intervjusituationer. Det var något som vi upplevde som problematiskt då tiden för våra 

intervjuer inföll samtidigt som Valborgsfirandet i Uppsala, det var inte helt enkelt att få till 

tider för intervjuer med samtliga informanter. Vad det gäller analysmetoden så tar en manuell 

genomsökning av transkriberingarna avsevärt längre tid än vad det gör med en genomsökning 

som utförs av en dator, men fördelen är att det mänskliga ögat och intellektet kan urskilja 

mönster i ord och sammanhang som en dator inte kan göra (Bergström & Boréus, 2012, s. 

82). 

 

4.8 Etiska aspekter 

Denscombe (2004, s.213) menar att de etiska koder och principer som finns inom forskningen 

inte är regler, men de är principer som ska tas med i beräkningen och övervägas. Vi ska vara 

medvetna om att principerna finns, erkänna dem och varje avsteg från dem ska motiveras. Vi 

utgick i vår undersökning från de fyra forskningsetiska kraven som är framlagda av 

etikkommitténs för forskningsprojekt inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

Informationskravet syftar till att informanten ska få tillräckligt med information om 

forskningen, vilka villkor som gäller vid eventuell medverkan, att forskningen ska publiceras 

samt vart den ska publiceras och med hjälp av den informationen kunna fatta ett beslut om 

eventuell medverkan.  När vi först tog kontakt med eventuella informanter via olika sociala 

kanaler så presenterade vi oss själva och vad vår forskning skulle behandla. Vi informerade 

om att det var helt frivilligt att ställa upp, att vi skulle intervjua informanten i fråga, spela in 

intervjun för att kunna transkribera för att sedan lättare kunna analysera resultaten. Efter att ha 

mottagit den informationen fick informanten själv välja om hen ville delta i studien eller inte. 

  

Samtyckeskravet 

Informanten har alltid rätt att själv bestämma över sin medverka i forskningen. Både vid den 

initiala kontakten och i missivbrevet framgår det att informanten när som helst under sin 

medverkan får välja att inte delta, oavsett anledning till avbrytandet. En utav de informanter 

som vi hade stämt träff för intervju med kunde av tidsbrist inte längre ställa upp, något som 

var helt accepterat från vår sida. Informanten blev inte på något sätt skadad av detta. Gällande 

samtyckeskravet bör även beroendeförhållanden tas i beaktande. Vi övervägde detta då 
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samtliga personer som har ställt upp för att bli intervjuade är personer som vi har en mer eller 

mindre nära relation till, beroendeförhållandet kan i det fallet uppstå om de skulle ha känt sig 

tvingade att ställa upp just för att de känner oss. Vi har dock inte upplevt att det är någon av 

informanterna som har känt sig tvingade, det var också som tidigare nämnt en person som 

avbröt sin medverkan på grund av tidsbrist. Detta bör tyda på att det inte fanns något 

beroendeförhållande mellan oss och den parten. Vi kan dock inte helt säkert säga att det inte 

är någon som har känt sig tvingad, mer än att lita på våra erfarenheter från intervjuerna och att 

vi vid 2 olika tillfällen informerat deltagarna om att det är frivilligt att delta.  

 

Konfidentialitetskravet 

När vi har behandlat vår data har vi, innan vi på något sätt delat informationen med 

utomstående, strukit namn på deltagarna och ersatt med “IP 1”, “IP 2” etcetera som i 

intervjuperson och så nummer. Vi har även utelämnat termin på personalvetargrogrammet, 

alternativt kurs, namn på arbetsplatser, vänner och annan övrig information som skulle kunna 

röja identiteten på deltagaren. När intervjuerna var transkriberade raderade vi även 

ljudupptagningarna med deltagarna för att de inte skulle komma i orätta händer.  

 

Nyttjandekravet 

Med nyttjandekravet menas att den information som forskningen uppbringar eller resulterar i 

endast får användas för vetenskapliga ändamål. Vi har, i missivbrevet, informerat 

intervjudeltagarna om att resultaten kommer att publiceras i Diva (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) och det innefattar citat från dem, men att de kommer att vara helt anonyma i 

processen och i den slutgiltiga rapporten.  

 

4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppen validitet och reliabilitet har sin hemvist inom kvantitativ forskning och refererar 

till hur väl den forskning som genomförs och den eller de olika metoderna som används 

verkligen undersöker det som ska undersökas och hur väl forskningen är redovisad (Fejes & 

Thornberg, 2015, s. 258). Denscombe (2004, s. 124) menar att validitetens vara eller icke vara 

i en undersökning syftar till hur väl forskarna lyckas visa att datan är fast förankrad i det som 

är verkligt, relevant och autentiskt. Validitet ska fungera som läsarens garanti för att 

resultaten inte är tagna ur luften, feltolkade eller baserade på undermåliga data. Vad denna 

studie har haft för avsikt att studera har baserats på studiens syfte och frågeställningar; att få 

en djupare förståelse för varför personalvetarstudenter i Uppsala väljer att arbeta deltid, 

branschspecifikt, utöver sina heltidsstudier. Validering under intervjun kan enligt Kvale och 

Steinmann (2009, s. 178) ske genom att intervjuaren upprepar det som informanten har sagt, 

genom att förtydliga svaret eller genom att upprepa frågan. Detta var något som vi tog fasta 

på under intervjuerna genom att be informanterna förtydliga sina svar eller ytterligare förklara 

ett fenomen som de diskuterat. Då vi även läste igenom transkriberingarna manuellt är risken 

för feltolkning av ord mindre än om en dator skulle ha gjort det. En dator skulle exempelvis 

ha räknat ordet val 2 gånger, även om det förekommer i ett sammanhang som däggdjuret val 

eller om en person gör ett val, som i att fatta ett beslut. I och med att risken för feltolkningar 

rörande betydelsen av sådana ord är försvinnande liten vid en manuell tolkning påverkar det 
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validiteten på ett positivt sätt (Bergström& Boréus, 2012, s. 82) Reliabilitet är något som 

Denscombe (2004, s. 125) omnämner som tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen 

och det gör även Kvale och Steinmann (2009, s. 263). Ahrne och Svensson (2011, s. 26) 

använder sig i stället av uttrycket trovärdighet. Oavsett vilket begrepp forskaren väljer att 

använda sig av innebär det om forskningsresultatet skulle kunna reproduceras av andra 

forskare eller samma forskare fast i en annan situation. Att visa ett högt mått på transparens 

genom hela processen är ett sätt att öka trovärdigheten hos en studie, läsaren ska kunna följa 

forskningen steg för steg i rapporten. Resultatet och rapporten ska även kunna kritiseras och 

diskuteras, något som kommer att genomföras under kommande opponering.  

 

Ahrne och Svensson (2009, s. 30) uppger att forskare bör generalisera kvalitativ forskning 

med stor försiktighet då det inte finns några säkerheter för att det forskarna har studerat, och 

funnit, går att finna på andra platser eller i andra situationer. Kvale och Steinmann (2009, s. 

281) samt Fejes och Thornberg (2015, s. 272) talar om att det finns andra former av 

generalisering inom den kvalitativa forskningen till skillnad från den kvantitativa 

forskningens statistiska generalisering som är baserad på det representativa urvalet.  En utav 

formerna är det som Fejes och Thornberg (2011, s. 273) omnämner som fall-till-fall-transfer 

där det är läsaren som ställer frågan om vad i studien och resultatet från den som hen kan 

applicera på den egna situationen och vad som inte kan appliceras. Då vårt syfte med studien 

inte är att kunna generalisera över på populationen, hoppas vi istället att läsaren kommer att 

kunna vinna mer kunskap om sin egen situation och utmana läsarens uppfattningar om 

fenomenet. 
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5. Resultat/Analys 

Efter insamling och bearbetning av materialet har vi identifierat 3 övergripande teman med 

olika innehåll; meritering, strävan efter helhetskunskap och affekter. Dessa teman kan förstås 

som en teknisk, epistemologisk, samt emotionell aspekt och uppvisar hur studenterna 

resonerar när de talar om på vilka grunder de väljer att arbeta vid sidan av studierna, hur de 

uppfattar kombinationen av studier och arbete samt hur de upplever att läroprocesserna 

uppvisar sig. Empirin som är samlad under dessa teman kan leda till ökad förståelse för hur 

studenter tänker när de väljer att söka ett arbete vid sidan av sina studier. Resultat och analys 

kommer att varvas nedan tillsammans med citat från intervjupersonerna (IP). 

 

5.1 Meritering 

Genom intervjupersonernas berättelser kan vi skönja ett gemensamt mönster av att den 

främsta anledningen till att de väljer att arbeta vid sidan av studierna är att förbättra sitt CV 

genom ett meriterande arbete. Anledningen till att detta är så viktigt för studenterna är för att 

det i förlängningen bidrar till att inte bara öka chanserna till att få ett bra jobb efter avslutade 

studier, utan dessutom ett branschspecifikt jobb. Tankesättet är återkommande hos samtliga 

intervjupersoner vilket gjort att vi valt att lyfta det. Vi har även i relation till temat valt att ha 

ett undertema, en möjliggörande faktor och undertemat syftar till att behandla hur 

intervjupersonerna resonerar runt den schemalagda tiden i skolan. Detta tema förtjänar sitt 

utrymme då det är någonting som möjliggör extraarbete, samt att det var ett frekvent 

återkommande resonemang bland intervjupersonerna.  

 

Intervjuperson 3 säger följande angående att ha ett välfyllt och meriterande CV efter 

studierna: 

 

För att ha ett konkurrenskraftigt CV när man kommer ut på arbetsmarknaden så känns det som att 

man faktiskt måste jobba för att ens ha möjlighet att få komma på en intervju i framtiden. (IP 3) 

 

Intervjupersonen upplever alltså att det är ett måste att arbeta vid sidan av studierna för att ens 

kunna få chansen att bli aktuell i en rekryteringsprocess och bli kallad till en arbetsintervju i 

framtiden. Det konkurrenskraftiga Cv:t kan med andra ord förstås som en nyckel till nästa 

steg i jakten på ett jobb, i detta fall en framtida arbetsintervju. Därmed inte sagt att man får ett 

branschspecifikt arbete, men det ökar åtminstone chanserna till att få presentera sig själv och 

sina kvalifikationer för den eventuella arbetsgivaren. Intervjuperson 4 resonerar på ett 

liknande sätt och lyfter sina tankar om ett mer innehållsrikt CV i citatet nedan: 

 

Anledningen till att jag sökte det var ju då för att bättra på mitt CV och känna någon typ av säkerhet, 

man har kommit in i branschen. Och speciellt om jag skulle vara nyexaminerad och "nämen du har 

ju bara jobbat extra men du har jobbat inom restaurangbranschen och du har ingen administrativ 

erfarenhet" alltså det hade varit ganska svårt för mig tror jag. (IP 4) 

 

Intervjuperson 5 och 8 har även dem liknande tankegångar vad gäller ett uppdaterat CV 

och berättar vidare att: 
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Anledningen till att jag fortsätter är väl dels för att jag vet att det kommer se bra ut på CV:t (...) Och 

om man kollar på vad jag har gjort nu framförallt så är det rekrytering och det är ju en väldigt stor 

del utav yrket och det kommer ju att ingå i flera olika roller som man besitter inom HR. (IP 5) 

 

Intervjuperson 8 fortsätter: 

 

Framförallt så är det för erfarenheten och för att få det på Cv:t för att kunna klättra högre på en 

karriärstege, jag har ändå att driva att jag vill göra någon slags karriär, så det är väl nummer ett. (IP 

8) 

 

De upplevelser som ovan lyfts i citaten från intervjupersonerna 4, 5 och 8 är att det inte är 

tillräckligt att ha arbetslivserfarenhet från vilken bransch som helst. För att förbättra Cv:t och 

chanserna till en anställning när studierna är avslutade krävs det alltså att 

arbetslivserfarenheten ska vara relevant för de framtida anställningarna. Att det vid sidan av 

studierna bedrivs arbete med någonting som är relevant för studierna blir per automatik även 

relevant för framtiden. Detta är någonting som intervjupersonerna själva tycker är viktigt, 

men framförallt att samtliga är av den uppfattningen att deras framtida arbetsgivare kommer 

att tycka att det är viktigt. Det som intervjupersonerna lyfter, att det är viktigt med ett 

meriterande CV kan förstås genom Lave & Wengers syn på lärande genom socialisering. 

Genom att de strävar efter att få ett meriterande CV vill de öka sina chanser att i framtiden få 

bli en fullvärdig medlem av en praktikgemenskap. Ett meriterande extraarbete vid sidan av 

studierna kan ses som nyckeln som eventuellt kan ge dem tillgång till en praktikgemenskap. 

 

Med ett liknande tankesätt, som de tidigare intervjupersonerna, har lyft berättar intervjuperson 

2 om den första gången som hen kom i kontakt med tanken om att ett meriterande extrajobb 

vid sidan av studierna kunde underlätta när hen ska söka jobb i framtiden:  

 

Precis innan jag skulle hoppa på den här personalvetarutbildningen så pratade jag med en kompis 

som var i slutet av sin utbildning, samma utbildning här på UU och hon hade bara någon månad kvar 

och hon berättade för mig att det var väldigt svårt att få jobb och hon har sökt jättemycket och då 

berättade hon för mig ganska fort att du borde ha ett arbete vid sidan av.. och då tänkte jag att “det 

har jag ju redan, jag har ju YY” men då menade hon någonting som man kan koppla till den 

utbildningen som man läser. Så att man har någon erfarenhet av det när man går ut sen (IP 2). 

 

Precis som i de tidigare citaten vittnar intervjupersonen om vikten av att ha branschrelaterad 

erfarenhet när studierna är avslutade. En vän till intervjuperson 2 hade vid vårt intervjutillfälle 

avslutat sina studier och kunde bekräfta att det var svårt att komma ut på arbetsmarknaden 

efter examen och inte ha någon relevant erfarenhet att ta med på CV:t när det var dags att 

söka jobb. Intervjuperson 7 och 1 talar indirekt om ett bra CV genom att tillgodogöra sig 

erfarenhet och att sticka ut från mängden. Resonemang om gratis praktik för 

arbetslivserfarenhet, begrepp som "unique selling point" samt att sticka ut från de som redan 

sticker ut vädras: 

 

Jag gör det enbart för erfarenheten. Om jag ska vara uppriktigt så skulle jag kunna utföra det här 

jobbet gratis, som en praktik, för att jag värdesätter erfarenheten jag vet att det kan vara svårt att 
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hitta ett relevant HR-jobb efter studierna, om man inte har jobbat vid sidan av studierna med sådana 

arbetsuppgifter. (IP 7) 

 

Intervjuperson 7 fortsätter med att berätta: 

 

Dessutom är det ju för en ”USP” (unique selling point), att man ska sticka ut, eller för att inte vara 

sämre än någon annan, för det är ganska många som arbetar vid sidan av studierna, så man hänger 

med där, att man har en viss konkurrenskraft i framtiden. (IP 7). 

 

Intervjuperson 1 delar med sig av hur hen har tänkt när det kommer till att sticka ut från 

mängden: 

 

Sen har jag också medvetet valt också skulle jag säga att inte jobba på ett bemanningsföretag, jag 

tror att man lär sig jättemycket av det men just också för att sticka ut lite grann i mängden. (IP 1) 

 

Utifrån resonemangen som intervjupersonerna 1 och 7 för kan vi dra paralleller till Alvessons 

(1999) tankar kring inflationen av högutbildade akademiker vilket lyftes i studiens inledning. 

Som om det inte vore tillräckligt att sticka ut genom att ha ett studierelaterat arbete vid sidan 

av studierna finner vi det intressant att båda intervjupersonerna till och med talar om att göra 

sig unika bland de studenter som redan sticker ut.  

 

5.1.2 En möjliggörande faktor - tiden 

Av empirin nedan framgår det att det för intervjupersonerna upplevs vara relativt lite 

schemalagd tid för studier. Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett skäl till varför 

intervjupersonerna faktiskt väljer att arbeta deltid vid sidan av sina heltidsstudier, men likväl 

kan det vara någonting som möjliggör arbete vis sidan av studierna. På frågan om hur mycket 

tid intervjupersonerna har schemalagt för studier varje vecka svarade de såhär: 

 

Det varierar faktiskt väldigt mycket den här terminen men det har varit allt från 0 timmar i veckan 

till 10 timmar i veckan. Det är helt sjukt egentligen! Så därför kände jag att jag hade mycket 

utrymme ändå, bara så länge jag kan planera tiden så funkar det för mig att jobba så mycket. (IP1) 

 

Det är nog maximalt 8 timmar i veckan. Jag tror att jag hade blivit uttråkad av att bara plugga och är 

det låg tempo hela tiden så tröttnar jag. Då vill man ju göra nya saker och lär sig nytt hela tiden om 

man känner att man inte får lära sig tillräckligt med nya saker från skolan.  (IP 3) 

 

Ja, jag lägger ju inte jättemycket timmar, det kan jag faktiskt inte påstå. Vad jag kan uppskatta... det 

är klart, tentaveckor är en lite annan grej då lägger jag ungefär 5 timmar per dag då, 25 timmar i 

veckan kanske. Annars då första tre veckorna av en delkurs kanske jag lägger.. i ärlighetens namn 

kanske 5? Jag lägger ganska lite. (IP 8) 

 

Intervjuperson 7 nedan nämner förvisso inte det exakta antalet timmar som hen lägger på 

studierna men uppger att det inte upptar 40 timmar i veckan som heltidsstudier bör landa runt 

omkring. Det faktum att hen inte tycker sig behöva lägga beräknat antal timmar i veckan på 

studierna underlättar valet att ta på sig ett deltidsarbete vid sidan av studierna. 
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Intervjupersonen upplever inte att studierna är särskilt krävande och anser då att tiden är 

tillräcklig för åtaganden vid sidan av studierna:  

 

Ja, det är ju fulltidsstudier, jag studerar ju på 100 %, sedan så tycker jag kanske inte att tempot 

motsvarar 100 %. Alltså just vårt program, personalvetarprogrammet i Uppsala, tycker jag är ganska 

slappt, det förväntas inte så mycket att studenterna, det kan för vissa ha att göra med att studenter 

internt har tillgång till mycket sammanfattningar, gamla tentor och sådant material, hade man inte 

haft det så hade man tvingats läsa i en större utsträckning, men som det ser ut nu så krävs det inte så 

mycket utav en. (IP 7) 

 

Intervjuperson 6 uppger nedan att tiden som schemaläggs för studier ligger någonstans mellan 

2 och 4 timmar i veckan: 

 

IP6: 2 till fyra 4 timmar på vecka och så har det blivit lite mer nu på senaste tiden i och med sista 

delkursen. 

Intervjuaren: Känner du att du hinner med allt som du behöver göra då? 

IP 6: Ja det tycker jag. Utbildningen har inte varit så tidskrävande hittills, åtminstone inte till en 

början, nu börjar det ju bli lite mer som sagt, men ja, annars stämmer det med tiden. (IP6) 

 

Att studenterna har så pass lite schemalagd tid för studierna är, som tidigare nämnt, 

nödvändigtvis inte en anledning till att de börjar arbeta, men kan ses en bidragande faktor. 

Detta trots att de intervjuade studenterna är medvetna om att den schemalagda tiden endast är 

en del av den totala studietiden. Arbetsplatsen skulle enligt Lave & Wenger kunna ses som en 

praktikgemenskap. När studenterna väljer att arbeta vid sidan av sina studier för att förbättra 

sin meritlista och därigenom sina chanser till att få ett önskat jobb efter examen skulle de 

kunna ses som ett steg i processen att bli en del av en praktikgemenskap. Lave och Wenger 

menar att så kallade "newcomers" lär sig av och utbyter erfarenheter med "oldtimers", precis 

som intervjupersonerna lär sig av och utbyter erfarenheter med sina kollegor på deras 

nuvarande arbetsplatser. Oavsett om de efter examen byter arbetsplats eller inte så har de 

samlat på sig erfarenheter som de kan skriva på sitt CV för att lättare komma in på en ny 

arbetsplats och bli en del av den praktikgemenskapen. Att bli en fullständig medlem av en 

praktikgemenskap är enligt Lave och Wenger den främsta driften och motivationen för 

utomstående, alltså de som inte ännu är en deltagare av gemenskapen. Den drift och 

motivation att vara en del av en praktikgemenskap får i vår empiri sitt uttryck i studenternas 

medvetna meritering genom att skaffa sig erfarenheter som man inte kan tillägna sig i 

utbildningen, men som utbildningen likväl tillhandahåller ramar för att kunna göra.  Det 

faktum att intervjupersonerna inte spenderar särskilt mycket tid på studierna möjliggör deras 

försök att bli fullvärdiga medlemmar av praktikgemenskapen som finns på arbetsplatsen.  

 

Detta tema framhåller att man måste kunna kommunicera specifika erfarenheter för att i 

framtiden kunna få en önskat jobb. Nästa tema framhåller att de har en drivkraft att förstå och 

lära sig saker som inte möjliggörs i utbildningen 

 

 

 



 29 

5.2 Strävan efter helhetskunskap 

Under detta tema kan man skönja ett mönster av att intervjupersonerna upplever att bristen på 

praktiska erfarenheter under utbildningen är en anledning till att varför de väljer att arbeta vid 

sidan av studierna; de saknar möjligheter att få tillgodogöra sig praktiska kunskaper. 

Någonting som intervjuperson 3 uttrycker: 

 

Om man bortser från det ekonomiska så är det ju för att skaffa sig erfarenhet för att vi inte har någon 

praktik på PA-programmet i Uppsala. (IP 3) 

 

Likt intervjuperson 3 ovan för intervjuperson 1 nedan ett liknande resonemang och tillägger 

att den enda möjligheten att få tillgodogöra sig praktiska kunskaper att är ta tag i i det själv 

och aktivt söka ett arbete: 

 

Det är väldigt mycket teoretiskt i skolan tycker jag och väldigt lite case och väldigt lite kontakt med 

företag, så det är något som jag har saknat under studietiden och det enda sättet är egentligen att bara 

ta tag i det själv och hur kan jag få det på ett annat sätt i och med att vi inte har någon praktik. (IP1) 

 

Vidare berättar intervjuperson 8 nedan att arbetet fyller en funktion i och med att hen får 

utföra arbetsuppgifter som kan komma att bli aktuella i framtiden, uppgifter som hen inte 

kommer i kontakt med genom studierna.  

 

Jag får en inblick i hur det faktiskt är att jobba på en HR-avdelning för jag tycker inte, det finns i alla 

fall väldigt få praktiska förankringar i vår utbildning, på A-nivå hittills ska jag väl säga, jag tycker 

inte att liksom sådant som man vet att man kommer få hantera, ett par jobbiga personalsamtal, 

kanske lön i viss utsträckning, den typen är ju obefintligt i stort sätt (IP 8) 

 

Citaten från intervjuperson 1, 3 och 8 kan genom Deweys syn på lärande förstås som att 

intervjupersonerna vill komma i kontakt med de arbetsuppgifter som de senare kommer att 

arbeta med och att intervjupersonen därigenom lär sig vad de måste prestera för att nå ett visst 

mål. Målet i det här specifika fallet kan ses som att få en önskad anställning efter examen. 

Dewey anser att enbart praktik är värdelöst utan praktiska erfarenheter, det måste finnas 

verkliga situationer att applicera teorin på för att den ska bli värdefull. Han menar vidare att 

kunskap framträder när en bekantskap är stiftad med vissa saker och den lärande känner till 

dem. Det här är något som under lärandeprocessen utvecklas och kunskapen befästs på ett 

djupare plan för att bearbetas och bilda ett logiskt strukturerat material som man kan använda 

när man behöver den. 

 

Intervjuperson 2 framhäver nedan vikten av att praktik även kan ge den som praktiserar en 

naturlig väg in på arbetsmarknaden: 

 

Ja, vi har ju ingen praktik eller någonting på den här utbildningen och de flesta utbildningar har ju 

någon form av praktik.. och då kan man ju få in en fot på det viset. Här är det väldigt svårt, du är i 

din lilla bubbla och sen när du kommer ut i arbetslivet så har du ingen erfarenhet så är det väldigt 

svårt att ta dig någonvart (...) . Det som är mer "hands on" eftersom att vi inte har någon praktik. För 

annars tror jag inte att jag hade känt mig redo för arbetslivet efter PA-programmet. (IP 2) 
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Utöver att en praktik skulle kunna ge intervjupersonen en naturlig väg in i branschen stämmer 

hen även in i de tidigare intervjupersonernas utsagor om att arbete är en ersättning för den 

upplevda saknaden av praktik inom studierna. Detta kan förstås som att intervjupersonerna 

eftersöker praktiska erfarenheter som ett komplement till den teoretiska utbildningen. 

Paralleller kan alltså även här dras till Lave & Wenger teori om praktikgemenskaper. Närmare 

bestämt att när intervjupersonerna är ute och arbetar och är en del, om än en liten, av 

praktikgemenskapen på arbetsplatsen så får de en möjlighet att lära sig av de fullvärdiga 

medlemmarna och eventuellt också själva agera och se hur deras handlingar mottas av de 

fullvärdiga medlemmarna och anpassa sig efter deras reaktioner för att själva en dag kunna bli 

en “oldtimers”.  

 

5.2.1 Lär sig mer på jobbet 

I enlighet med tidigare citat kan vi se att intervjupersonerna väljer att söka sig till arbeten för 

att komplettera den teoretiska utbildningen och för att få praktiska kunskaper. Här kan man 

ana mönster i hur intervjupersonerna talar om vad de lär sig på jobbet och hur de ser på det i 

relation till det som de lär i skolan. Intervjuperson 7 säger: 

 

Det stämmer, därför att det är en investering i min karriär, jag tycker att jag lär mig mer relevanta 

saker som sagt på det här arbetet än vad jag gör i skolan, så att jag ser det här som att jag går i skolan 

nu, alltså en praktisk kurs. (...) Enda motivationen jag har till att slutföra studierna är för att en 

kandidatexamen är nödvändig. Nu kanske man har jobb men inför framtida jobb så krävs det att man 

har en examen (IP 7). 

 

Intervjupersonen menar att de kunskaper som hen förvärvar på arbetsplatsen är mer relevanta 

än de som hen får igenom studierna. Hur intervjupersonen ser på kunskaperna som hen får 

genom arbetet kan förstås genom Deweys sätt att se på lärande (1980, s. 54-55). För att 

individen ska kunna tillgodose sig kunskap måste det vara en sådan kunskap som de faktiskt 

har nytta av i framtiden, kunskap som de kan applicera och relatera till. Dewey menar även att 

det inte nödvändigtvis är bristen på erfarenheter från studierna utan att det är kvaliteten på 

erfarenheterna som utgör den stora skillnaden. Han beskriver vidare att de negativa 

erfarenheterna som en del får i klassrummet gör att dessa kan intresset och tycker att det är 

tråkigt i skolan. 

 

Vidare berättar intervjuperson 2: 

 

Så det är väl mest att man får erfarenhet jag känner att jag lär mig mycket mer när jag får jobba än 

när jag är i skolan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man får en helhetskunskap om det som 

man senare ska göra (IP 2). 

 

Att intervjupersonen vill ha en helhetskunskap och får det genom att arbeta kan ses som att 

teorin inte är lika mycket värd om det inte finns något praktiskt att knyta an till. Dewey menar 

att ytterst lite erfarenhet går att applicera på många teorier men att teorier inte kan förstås fullt 

ut utan erfarenhet, vilket även exemplifieras i följande citat från intervjuperson 8: 
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Jag tycker att föreläsningarna inte ger mig jättemycket, jag är rätt vass om jag får säga så, bättre på 

att lära mig på egen hand och ganska driven så att jag gör det jag behöver göra ganska effektivt utan 

att behöva sitta fast i de obligatoriska momenten, det tar ganska mycket tid jag känner att jag skulle 

kunna göra mer effektivt själv. Då spenderar jag hellre den tiden med att få erfarenhet och tjäna 

pengar. (IP 8) 

 

Intervjuperson 3 resonerar vidare:  

 

Så det är mer allt det här praktiska, just det som är hands on och förstå vad hela branschen går ut på 

när det gäller rekrytering för även om man deltar i en rekryteringsprocess som kandidat själv så är 

det ganska annorlunda att sitta på andra sidan och jobba med det. Och den kunskapen tycker jag inte 

att man får via studierna.. Det är ofta ett bra ingångskliv och då har vi inte ens grundkunskaper från 

universitetet om det som de flesta faktiskt ger sig in i vilket gör att det är såhär jag hoppas att jag får 

med mig den kunskapen från jobbet. (IP 3) 

 

Uttalandet tar upp både egna erfarenheter av att bli rekryterad och att själv rekrytera. Enligt 

Dewey kräver lärande både tanke och reflektion för att tillgodogöras. Han ser erfarenheterna 

och reflektionerna kring dessa som grunden till all kunskap. En individs tidigare erfarenheter 

är enligt honom en viktig grund för all ny kunskap. Han menar att individer endast tillgodoser 

sig den kunskap de har ett behov av och kan koppla samman med sin vardag samt ha 

möjlighet att tillämpa och relatera till. Intervjupersonen ovan har själv reflekterat över sina 

tidigare erfarenheter och bygger sina nya kunskaper på dem.  

 

Jag tycker att jag får ut mer konkret och handfast vad man kan göra för någonting inom HR och hur 

man kan göra det. Alltså, verkligen få träna på att hålla intervjuer, på att screena CV:n alltså rent det 

här, få mycket kontakt med arbetslivet. (...). Vi har ju inget sådana konkreta saker så där har man 

inte kunnat få så mycket. Det var ju lite obehagligt i början att hålla de här intervjuerna och träna på 

det för det var ju så otroligt annorlunda. Men man vänjer sig ju, bara man vågar komma ut ur sin 

comfort zone, det är jättejättenyttigt att träna på sådant. (IP 1) 

 

Intervjuperson 1 nämner i citatet ovan att hen träder ur sin comfort zone och hur nyttigt det är. 

Dewey (my pedagogic creed) menar att verklig utbildning endast uppnås när individens 

begåvning stimuleras av de krav som ställs i den specifika situationen och individen blir 

utmanad. Kraven stimulerar intervjupersonen att handla som situationen kräver, att handla 

som en del av en gemenskap och framförallt att träda ur de ursprungliga begränsningarna och 

därigenom tillägna sig lärande. 

 

5.3 Affekter 

Under detta tema har vi samlat intervjupersonernas berättelser om hur de upplever 

kombinationen av studier och arbete. Vi lyfter nedan det som intervjupersonerna själva 

uppfattar som positiva och negativa konsekvenser samt känslorna som uppstår i och med valet 

att arbeta vid sidan av sina studier och hur detta påverkar dem. 
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5.3.1 Stress 

Samtliga intervjupersoner nämnde under intervjuerna vikten av att ha ett välfyllt CV, men 

som citatet nedan från intervjuperson 1 belyser så kan en studentens högtflygande ambitioner 

påverka studiekamraterna: 

 

Absolut, just det att det är lite svårt att veta också hur stor konkurrens det kommer att bli när man 

går ut och också att kunna jobba med någonting som.. det känns som en viktig del eftersom att det är 

så många som gör det. Om inte lika många hade extrajobbat kanske inte jag hade haft det på samma 

sätt i huvudet (IP 1). 

 

Citatet visar på att intervjupersonen har blivit påverkad av att det är en stor del av 

studiekamraterna som arbetar vid sidan av studierna och att det har påverkat hens beslut om 

att själv göra det. Att det är så många runt omkring som gör det kan orsaka stress hos de som 

inte gör det, att de i viss mån kan känna ett tvång att själva arbeta för att kunna ha en 

möjlighet att konkurrera med studiekamraterna om jobb i framtiden. 

 

Intervjuperson 2 berättar vidare att det i vissa fall kan vara studiekamraternas faktiska 

arbetsuppgifter men även arbetsplatsen som triggar igång känslor av stress: 

 

När jag väl började utbildningen så var det många som jobbade just på XX och då blev det så att det 

kanske är där man ska jobba. Då blev jag påverkad av dem i min klass. (IP 2) 

 

Intervjuperson 3 delar med sig av sina liknande upplevelser: 

 

Jag är van själv att vara en sån person som är högpresterande och duktig person och när jag inte får 

ta del utav det och ser att andra människor kör om mig så blir jag väldigt.. då, det blev väldigt 

mycket ångest. Mina skolkamraters inflytande är väldigt stort, jag vill ändå vara den personen som 

jobbar på XX.. jag vill att de ska kunna tänka “ja, men det går bra för NN, hon jobbar ju på XX”. 

(...) jag tror inte att jag är ensam om att känna en press i skolan över att behöva ha ett meriterande 

jobb under studietiden, jag tror att många kan känna en ångest över det. (IP 3) 

 

Precis som i tidigare citat lyfter intervjuperson 3 att även arbetsplatserna som 

studiekamraterna arbetar på kan vara en källa till stress. Att ha ett arbete på en viss arbetsplats 

kan vara meriterande för framtiden. Även citatet nedan belyser detta: 

 

XX, tidigare ordförande i (förening), gav mig det som råd att ”man märker vilka som får jobb efter 

utbildningen och vilka som inte får det”. Det är dem som har jobbat på XX eller liknande arbeten, 

det är de som får jobb och de andra får inte det (IP 7). 

 

Intervjuperson 7 delar ovan med sig om att han har fått information av en studiekamrat som 

har tagit sin examen att intervjupersonen borde söka sig till ett arbete på ett specifikt företag 

eller på ett företag som erbjuder liknande arbetsuppgifter just för att det ser bra ut på ett CV.  

 

En av intervjuperson uppger att hen är en av de relativt få, som arbetar extra inom HR-

området i sin “klass”, men uttrycker det som att det finns en känsla av avund från de som inte 

har lyckats få ett deltidsjobb inom HR: 
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Ja, så att någon slags avund på försprånget, eller på möjligheten som öppnar sig, när man tar examen 

så har man redan gjort något som är relevant för sin examen då och om det är så att man fortsätter att 

söka mot personal och HR så har man ju det. Därifrån tror jag att avunden kommer istället för att stå 

där på examensdagen och inte ha, och känna sig osäker och kanske känna att man inte har någonting 

på fötterna. (IP 8). 

 

Vad intervjupersonerna har för inställning till arbete vid sidan av studierna är enligt Lave & 

Wenger något som de har lärt sig av andra genom att studera dem. Förstår man det som att 

intervjupersonerna är fullvärdiga medlemmar av praktikgemenskapen som det innebär att vara 

student, så är det inte alls märkligt att de blir stressade av att deras studiekamrater har arbeten 

vid sidan av studierna. De har då alltså studerat och lärt sig av de andra medlemmarna i 

praktikgemenskapen, de har sett att andra jobbar och för att behålla sin plats som fullvärdig 

medlem känner de sig nästintill tvingade att ta på sig ett meriterande jobb vid sidan av 

studierna.  

 

5.3.2 Egoboost  

När intervjupersonerna talar om arbetet kan vi se mönster i att när de får utföra praktiska 

uppgifter och får positiv feedback på resultatet ökar deras självförtroende. Intervjuperson 5 

belyser detta i citatet nedan:  

 

IP 5: (...) Och då var det ju samma sak här, jag gick på intervjuer här, jag var ju inte särskilt skraj 

inför det i jämförelse när jag var på i kontakt med XX första gången, du vet när jag var på intervju 

första gången, när jag kom ut från den intervju, då var jag helt såhär och gud jag kände mig så 

grillad, jag visste inte vad jag skulle säga, men tydligen så tyckte de ju om mig och ja. 

Intervjuare: Du får bra betyg hela tiden… 

IP 5: Ja, jag får mycket bekräftelse och det gör ju mig glad (IP 5). 

 

Intervjupersonen talar ovan om att hen fick mycket bra feedback från de anställda på företaget 

när han sökte en annan tjänst fast inom företaget. Den feedbacken hen har fått på arbetet har 

lett till att personen har blivit glad och med största sannolikhet fått ett bättre självförtroende.  

 

Jaa, vi har haft jättemycket presentationer och seminarier under terminen nu på (skolkursen) och där 

känner jag att jag har lärt mig och prata mer inför folk, jag känner mig tryggare med att prata. Det 

låter jättekonstigt kanske, men jag känner mig säkrare för att jag gör det ofta på jobbet. Det är som 

att man avdramatiserar skolan lite grann, i och med att det är mycket utmaningar på jobbet så blir det 

‘det här fixar jag’ (IP 1). 

 

Vidare lyfter intervjuperson 5 att: 

 

(...).. blivit mer trygg i mig själv, i den rollen som jag sätts in i. till exempel.. förut hade jag kanske 

inte vågat be om högre lön, men nu känner jag att jag är så säker på vad jag kan och vad jag har för 

potential att lära mig (IP 4). 

 

Intervjuperson 5 lyfter upp ett annat perspektiv i relation till feedbacken intervjupersonen får i 

studierelaterade situationer: 
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Det ger mig själv också mycket mer tillfredsställelse för att, det ger mig ett kvitto på vad man 

faktiskt kan istället för att lämna in en hemtenta där du får ett betyg och sen är det klart. Antingen så 

glömmer man att hämta ut den eller så glömmer man vad man har fått för feedback eller så, medans 

jobbet känns som mer kontinuerligt, där man hela tiden får ordentlig feedback också på vad man gör 

bra och vad man kan göra bättre. (IP 5) 

 

Intervjupersonen lyfter att feedback är bra, både när hen får höra vad hen har gjort bra och vad 

hen kan göra bättre, men det verkar vara någonting som får personen att må bättre genom att 

hen blir säkrare på vad hen ska göra. Det lyfts även att det nödvändigtvis inte behöver vara så 

att feedbacken på jobbet är bättre, men den kommer mer frekvent och i direkt relation till 

uppgiften som är utförd och det till skillnad från den feedbacken som kommer på studierna. 

Detta kan vi förstå genom Lave & Wengers resonemang om att man i en praktikgemenskap 

studerar och lär sig av de nya medlemmarna av de tidigare medlemmarna och agerar utefter 

det. När de nya medlemmarna agerar uppmärksammar de responsen de får från de gamla 

medlemmarna och anpassar sitt framtida beteende utifrån det. Precis som intervjupersonerna 

gör när de får feedback från sina kollegor eller chefer; de får höra att de gör någonting bra och 

fortsätter på den inslagna banan eller får feedback som syftar till att förändra 

intervjupersonens beteende. Vi kan då anta att intervjupersonen kommer att upprätthålla sitt 

beteende eller förändra det beroende på feedbackens natur, men de anpassar sitt beteende efter 

responsen från de praktikgemenskapens tidigare medlemmar.  

 

5.3.3 Uppoffringar 

Även om den schemalagda tiden för studier är relativt liten så kräver det ändå uppoffringar i 

form av minskad fritid för att få det att gå ihop med deltidsarbete, något som informant 2 

upplever: 

 

Men det som blir är det att jag måste offra annat, fritid och sådant. Om jag jobbar till fem, kommer 

hem och sen sitter jag och pluggar till elva, halv tolv på kvällen så då får jag verkligen prioritera och 

tänka att nu jobbar jag idag, då får jag plugga mina fem timmar ikväll och då kanske jag inte kan 

umgås med någon kompis eller åka bort eller vad jag ska göra. Så det är min fritid som tas bort. 

(IP2) 

 

Intervjuperson 3 berättar vidare: 

 

Men det som istället är negativt, de konsekvenserna blir ju också att det tar mycket tid, just att jobbet 

ligger i Stockholm, det är ett pendlingsavstånd. Jag räknar med att om jag jobbar 8 timmar så har jag 

4 timmars restid (...) Och det blir ju lidande, privatlivet och om man säger, jag går ju inte lika 

mycket på nation som jag gjorde under termin 1 och termin 2 (...) hade det bara varit för av 

ekonomiska skäl hade jag lika gärna kunna tagit ett jobb i en klädbutik eller på (matbutik) för att 

slippa pendlingstiden och kostnaderna. Men det känns mer värt att vara i Stockholm och göra det 

jobbet jag gör.  (IP3) 

 

Hen jobbar i Stockholm men bor i Uppsala så det är inte bara studier och jobb som tar upp tid 

utan även pendling mellan städerna. En arbetsdag som varar i 8 timmar blir med 

pendlingstiden en arbetsdag som vara i cirka 12 timmar. Men intervjupersonen lyfter även att 

det är värt att ha 4 timmars restid varje arbetsdag och att fritiden blir lidande just för att det 
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här specifika arbetet är meriterande inför framtiden på ett sätt som inte ett butiksjobb hade 

varit. Intervjuperson 4 berättar om sina upplevelser nedan: 

 

(...) däremot så är jag väldigt stressad och upptagen vilket gör att jag det är ju inte så att jag umgås 

lika mycket med människor som jag gjorde innan på min fritid. Det går ut väldigt mycket över min 

fritid. Det är ju ganska mycket tid på pendeln. Så att det är väl jag umgås inte lika mycket med mina 

vänner längre, jag är ganska trött oftast och.. är, om jag ska vara helt ärlig, inte lika glad som jag 

brukade vara. (IP4) 

 

Intervjupersonen instämmer med tidigare citat om att fritiden i allra högsta grad blir lidande, 

personen är trött för att hen inte hinner återhämta sig tillräckligt och det påverkar även 

sinnesstämningen i och med att hen medger att hen inte är lika glad förut, när prioriteringar 

mellan skolan, jobb och fritid inte behövde göras.  

 

Intervjupersonen berättar nedan att hen upplevde en väldigt påfrestande period då hen 

funderade på ett sluta och tanken på att få ett meriterande CV var det enda som höll hen kvar 

på arbetet: 

 

Det var många tidiga morgonar som var obligatoriska och sen så pendlar man från Uppsala och hit 

(Stockholm), så det var ett tag som jag sov liksom fyra-fem timmar per natt och jag tror att det 

pågick under åtminstone en eller två månader, för hade jag inte obligatoriskt tidigt på morgonen så 

hade jag liksom jobb tidigt på morgonen och då, då hamnade jag tillslut i en period då jag sov 

alldeles för lite, blev väldigt deppig, (IP5) 

 

En annan intervjuperson berättar vidare: 

 

Väldigt kraftigt stresspåslag. Man får knappt tiden att räcka till och jag har, upplever att man inte 

lyckas 100 % någonstans, utan man är aldrig riktigt 100 % närvande i huvudet eftersom man har så 

många saker i huvudet, så är man oftast lite disträ, man har tankarna på annat håll. (...)Nja, man får 

ju en del glidningar från kompisar och träningskompisar och skolkamrater, de säger ”aa, Mr. Busy, 

aa du är väl upptagen, ojojoj du har väl inte tid för mig”, och man får höra mycket så och då blir det 

ju att man inte räcker till någonstans (IP7) 

 

Hen upplever att stressen i vardagen är väldigt påtaglig och att hen, på grund av ett fullspäckat 

schema, inte är närvarande till fullo någonstans varken på jobbet eller på fritiden. I det här 

fallet är det alltså inte bara en känslomässig aspekt i form av stresspåslag och dess 

konsekvenser som blir påtagligt utan den faktiska fritiden blir också lidande, vänner som inte 

tycker att de får umgås lika mycket med intervjupersonen som tidigare och känner sig 

utelämnade. Utöver känslorna av stress som infinner sig kan det även påverka 

intervjupersonen om hen skulle få dåligt samvete för att hen bortprioriterar sina vänner.   

 

Intervjuperson 1 berättare vidare: 

 

Inte lika mycket tid till det som inte rör jobb eller plugg skulle jag säga. Definitivt, alltså fritid helt 

enkelt. Träna, umgås, festa. Det tar ju ändå, i och med att jag jobbar så pass mycket, jag skulle gör 

andra saker på den tiden annars. (IP 1) 
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Citatet ovan tyder på att även informant 1 instämmer i att fritiden blir lidande av 

kombinationen mellan studier och arbete. Hen får aktivt välja bort sin fritid till förmån för 

studier och arbete.  

 

Dewey talar om att lärande har en aktiv och en passiv del. Den passiva delen motsvaras av de 

konsekvenser som våra handlingar får. I det här fallet uppkommer handlingen i det val som 

informanterna gör när det väljer att både arbeta och studera. Att arbeta vid sidan av studierna 

ger konsekvenserna som kan vara de känslor som informanterna här har delgett; stress, ökat 

självförtroende och en del ångest. Det är enligt Dewey konsekvenserna av den utförda 

handlingen lär oss något och det är lärdomen som är erfarenheten och leder till lärande. 

Dewey menar vidare att lära sig av de erfarenheter man får är ett sätt att dra kopplingar från de 

förflutna till nutid och framtid. Man kopplar samman sina tidigare erfarenheter med det man 

skall göra och till detta kopplas känslor som glädje, sorg eller ilska utifrån vilka förväntningar 

vi har. Dewey menar att ingen erfarenhet blir meningsfull utan tänkande och reflektion. Man 

analyserar för att kunna konstatera vad som knyter samman orsak och verkan eller handling 

och konsekvens. I enlighet med Dewey har intervjupersonerna uppenbarligen tänkt och 

reflekterat över att de här känslorna kommer som en konsekvens av deras handlande, att de 

väljer att arbeta vid sidan av studierna, exempelvis i citat från intervjuperson 7 ovan, hen 

medger att vännerna känner sig åsidosatta för att han är så upptagen med studier och arbete 

och detta ger hen dåligt samvete. Det intervjupersonerna i det här specifika fallet lär sig av 

konsekvenserna kan vara att resultatet av handlingen, att de får erfarenhet, ett välfyllt CV och 

en egoboost slår högre än de eventuella negativa konsekvenserna.   
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vårt resultat hjälper oss att besvara de 

frågeställningar som studien grundar sig på. Vi kommer även att diskutera vårt resultat i 

relation mot tidigare forskningsresultat. Vi avslutar avsnittet med förslag till vidare forskning. 

Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse för varför personalvetarstudenter 

väljer att arbeta branschspecifikt vid sidan av studierna samt vad detta innebär för hur 

studenterna tillgodogör sig kunskap. Utifrån det syftet formulerade vi 3 forskningsfrågor som 

studien har sökt att svara på: 

 

1. Vilka skäl anges för att arbeta med branschspecifika yrken utöver 

fulltidsstudier? 

2. Vilka värderingar synliggörs i studenternas val att arbeta deltid utöver 

fulltidsstudier? 

3. Hur uttrycker studenterna att extraarbete blir ett verktyg för att tillgodogöra sig 

studierna? 

 

Genom en kvalitativ studie i form av enskilda intervjuer har studien synliggjort ett antal skäl 

till varför personalvetarstudenter väljer att arbeta extra vid sidan av studierna och då inom 

personalrelaterade branscher. Tack vare det empiriska materialet har studien bidragit till en 

ökad förståelse om varför studenterna arbetar när de studerar. Vi fann även i vår empiri att det 

fanns ett tekniskt, ett epistemologiskt och ett emotionellt perspektiv. Det tekniska motsvaras 

av temat meritering, det epistemologiska motsvaras av strävan efter helhetskunskap och det 

emotionella perspektivet motsvaras av temat affekt.  

 

Svaret på den första frågan kan vi se på utsagorna från intervjupersonerna; anledningen till att 

de väljer att arbeta vid sidan av studierna med uppgifter som är relevanta inför framtiden är att 

bygga upp ett konkurrenskraftigt CV genom att åta sig, inför framtiden, meriterande 

arbetsuppgifter. De är alla av den uppfattningen att det kommer att vara svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden med enbart en kandidatexamen. Till skillnad från den tidigare forskning som 

vi har tagit del av så är alltså inte de ekonomiska aspekterna de viktigaste när 

personalvetarstudenter i Uppsala talar om varför de väljer att arbeta vid sidan av studierna. En 

anledning till detta skulle kunna vara att den ekonomiska situationen för svenska studenter 

överlag ser annorlunda ut jämfört med hur den ser ut för exempelvis brittiska studenter. 

Svenska studenter behöver i dagsläget inte betala för sin utbildning och studiemedlen är 

relativt generösa, studenterna behöver allt som oftast inte arbeta för att täcka sina mest basala 

behov utöver studieavgifterna, även om det självklart ser olika ut för alla. Då studenterna inte 

behöver oroa sig för huruvida de har tillräckligt god ekonomi för att kunna betala 

studieavgifterna så kan det vara så att de väljer arbeten på en helt annan grund, exempelvis 

vad det är som kommer att bara bra ut på deras CV inför framtiden. Genom Lave och 

Wengers teori om lärande genom socialisering och praktikgemenskaper kan man förstå 

intervjupersonernas vilja att ha ett välfyllt CV genom det meriterande extraarbetet som att de 

gör sitt allra yttersta för att i framtiden kunna få en möjlighet att vara en del av 

praktikgemenskapen som finns på arbetsplatsen.  
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Den andra frågeställningen som studien ämnade besvara var vilka värderingar som synliggörs 

när studenterna väljer att arbeta vid sidan av sina studier. Precis som i den tidigare 

forskningen som vi har tagit del av har många av intervjupersonerna lyft att de känner sig 

stressade över det faktum att de behöver kombinera studier och arbete, de får göra avkall på 

träning, umgänge med vänner och vissa fall blir även sömnen lidande. Detta trots att de har 

uppgett att de inte har särskilt många schemalagda timmar för studier, någonting som kan 

tolkas som att studenterna ändå anser att det är viktigt med studierna och inte prioriterar 

arbetet före studierna. Man kan med andra ord inte påstå att studenterna är nonchalanta och 

prioriterar jobbet över studierna. Resultaten som framkommit kan snarare tolkas som att de 

gör det för att praktisera teorierna från studierna. Paralleller kan här än en gång dras till Lave 

& Wengers tankar kring praktikgemenskaper och motivationen att bli en fullvärdig medlem i 

gemenskapen. I enlighet med den tidigare forskningen har även intervjupersonerna i vår 

studie uttryckt att de får ett ökat självförtroende genom arbetet. Det ökade självförtroendet 

kan både komma från att en intervjuperson bemästrar nya uppgifter och kliver ur sin comfort 

zone och på så vis får nya erfarenheter och lärdomar. Några av intervjupersonerna har också 

uppgett att de tack vare frekvent och kontinuerlig feedback på sitt arbete och får ett förbättrar 

självförtroende av det. De talade dock enbart om den positiva feedbacken påverkar dem, vi 

kan inte uttala oss om hur negativ feedback påverkar deras självförtroende. Vi kan förstå 

intervjupersonernas känslor med hjälp av Deweys syn på att lärande genom att erfarenheter 

har både en aktiv och en passiv del. Den aktiva delen är här handlingen, att intervjupersonerna 

gör någonting och får feedback. Känslan som uppstår när de får feedback hjälper 

intervjupersonerna att lära sig om sina handlingar, vad som ger bra resultat och vad som inte 

gör det. Utefter det kommer de att handla på det sättet som tjänar dem bäst och lärande har 

skett (Dewey, 2005, s. 183). 

 

Den tredje frågeställningen vi formulerade kan besvaras med att intervjupersonerna söker en 

helhetskunskap. Empirin visar på att intervjupersonerna söker en form av helhetskunskap; de 

får genom studierna ta del av diverse olika teorier men de anser att det är viktigt att de även 

får praktiska kunskaper och erfarenheter genom att praktiskt utöva olika uppgifter. Att välja 

att söka sig till ett arbete vid sidan av studierna blir ett naturligt steg i den riktningen då 

utbildningen inte erbjuder någon form av praktik. Till skillnad från den tidigare forskningen 

så har våra intervjupersoner i större utsträckning uttryckt att de faktiskt söker nya former av 

kunskaper som de kan applicera på studierna och som kan vara till nytta för framtiden. 

Skillnaden kan här, precis som när de gäller skälen till varför PA-studenter väljer att söka 

branschspecifika yrken, att möjligheterna att välja jobb är större i Sverige än i andra länder då 

det främsta skälet för våra intervjupersoner väljer att söka extraarbeten inte är av ekonomiska 

skäl. Här kan de välja att söka arbeten som är meriterande för framtiden och som kan 

komplettera studierna då de inte är lika beroende av att ha ett extraarbete som i första hand 

betalar bra eller ligger i närheten av bostaden. Många av informanterna har uppgett att de 

väljer att arbeta vid sidan av studierna för att de upplever att de saknar praktiska inslag i 

undervisningen och att de i några fall upplever att de faktiskt lär sig mer relevanta kunskaper 

på arbetet än vad de gör genom studierna. En fråga som är värd att lyfta i det här 

sammanhanget är om det ens skulle vara möjligt att lära ut de praktiska erfarenheterna som 

intervjupersonerna efterfrågar i skolan? Det skulle kunna vara så att de kunskaperna som 
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studenterna efterfrågar måste upplevas i miljöer som inte är lika kontrollerade som de miljöer 

som erbjuds i via studierna. En del av intervjupersonerna lyfte att kursen i samtalsmetodik var 

en, i sammanhanget, givande kurs, detta då de faktiskt fick öva på någonting praktiskt. De 

fick även möjligheten att utvärdera varandra och sig själva efter övningarna och lära av sina 

erfarenheter och feedback. Övningen är bra, men precis som Dewey menar så behöver 

individerna utsättas för krav för att testa sina begränsningar. Begränsningar som till fullo 

kanske inte blir testade i kontrollerade miljöer. Det är också värt att titta på vilken uppgift 

som universitetet faktiskt har, är det att erbjuda studenterna teoretiska såväl som praktiska 

kunskaper? Det kan vara så att det inte ligger på universitetet att förse studenterna med de 

praktiska erfarenheter som de önskar, utan att det faktiskt ligger på studenterna själva att 

tillgodogöra sig dem.         

 

Är det endast en modefluga att lägga tid på deltidsarbete utöver sin fulltidssysselsättning som 

går över med tiden, eller håller samhället på att förändras så pass att studenter inom vissa 

studiediscipliner inte har något eget val om de vill ha en chans att kunna få in en fot på 

arbetsmarknaden när de står med examensbeviset i handen? 

 

6.1 Konklusion 

I studiens resultat kan vi se att PA-studenter i Uppsala väljer att arbeta extra vid sidan av sina 

fulltidsstudier då de anser att det är meriterande inför framtiden och de anser att det är viktigt 

att ha ett CV med relevant erfarenhet när de går ut och söker jobb efter att de har tagit sin 

examen. Skulle de inte ha fått den här erfarenheten är de rädda för att de inte kommer att 

kunna sticka ut i konkurrensen om de attraktiva och populära jobben inom personalbranschen. 

Att få en helhetskunskap genom att kombinera de teoretiska studierna med de praktiska 

kunskaperna som de tillgodogör sig från jobbet är något som intervjupersonerna värderar 

högt. Då intervjupersonerna i relativt stor utsträckning upplever stress och ångest av att 

kombinera heltidsstudier med deltidsjobb skulle det kunna vara värt att överväga att införa 

någon form av praktiska moment i utbildningen så att studenterna inte behöver använda sin 

"fritid" till att skaffa sig praktisk erfarenhet. En erfarenhet som intervjupersonerna anser är 

högst nödvändig för att fullgott kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

 

6.2 Framtida studier 

De informanter som har deltagit i vår studie är studenter som inte nödvändigtvis spenderar 40 

timmar i veckan på sina studier, de känner att de kan tillgodogöra sig studierna och ändå ha 

tid att jobba deltid. Ett möjligt ämne för framtida forskning skulle kunna vara att tala med de 

studenter som inte har de strukturella möjligheterna att arbeta vid sidan av studierna. Det 

skulle kunna röra sig om de studenter som har familj eller som studerar och har någon form 

av inlärningssvårigheter som behöver spendera med tid på studierna än vad våra 

intervjupersoner har uppgett att de gör. De har inte tid att jobba deltid vid sidan av studierna, 

hur påverkar det deras framtid inom personalvetarbranschen? En bransch som enligt våra 

intervjupersoner nästintill kräver erfarenheter inom yrket för att kunna komma in på 

arbetsmarknaden. 
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8. Bilagor 

8.1 Missivbrev 

 

Hej, 

 

Vi heter Linda Wirström och Andréas Sundqvist och studerar Program med inriktning mot 

personal- och arbetsliv vid Uppsala Universitet. Vi skriver vår kandidatuppsats inom 

ämnesområdet pedagogik och studerar samhällsfenomenet personalvetarstudenter som arbetar 

vid sidan av studierna. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det är som driver redan heltidsstuderande 

personalvetare att arbeta vid sidan av sin heltidssysselsättning och vad denna 

extrasysselsättning har för betydelse för studenter. Tidigare forskning pekar på att det rör sig 

om ekonomiska skäl men eftersom den aktuella studentgruppen skulle kunna tjäna mer pengar 

på mindre branschspecifika extraarbeten kan det tänkas finnas fler nyanser av skäl. Det är just 

dessa vi söker svar på. 

 

Vi kommer att undersöka detta fenomen genom att göra åtta intervjuer fördelat på fyra 

kvinnor och fyra män som alla studerar och arbetar vid sidan om. Tanken med intervjuerna är 

att ni studenter ska få dela med er utav era tankar och resonemang. Det är just er kunskap och 

erfarenhet som är värdefull för oss och vårt arbete. 

 

Intervjun uppskattas ta cirka 45 minuter och spelas in för att transkriberas. All data som 

samlas in i samband med studien behandlas konfidentiellt och avrapporteras med största 

försiktighet. Detta innebär att ni som enskilda individer inte kan kopplas till specifika svar. 

Den insamlade datan kommer endast användas i forskningsändamål. Deltagandet i 

intervjuerna och studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Studiens resultat kommer 

att presenteras för allmänheten vid ventilationsseminarium (1-5/6 2015) och därefter att 

publiceras i databasen DIVA. 

 

Vi är väldigt tacksamma att just Du tar dig tiden och vill ställa upp på en intervju med oss. 

Tveka inte och höra av dig om du har några frågor eller funderingar angående studien eller 

någonting annat i samband med densamma. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Linda Wirström                                                           Andréas Sundqvist 

linda.wirström.xxx@student.uu.se                           andreas.sundqvist.xxxx@student.uu.se 

xxx  – xxx xx xx                                                             xxx – xxx xx xx 
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet 

 

Handledare: Joacim Andersson 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala Universitet 

Kontakt: joacim.andersson.xxxx@edu.uu.se 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du studerat nuvarande studieinriktning? 

 Andra studier tidigare? 

Hur länge har du arbetat vid sidan av dina studier? 

Tidigare arbete? 

 Bytt från ett jobb till ett mer personalinriktat? Varför i så fall? 

Hur många timmar i veckan arbetar du? 

Hur många timmar i veckan är du i skolan? 

 Schemalagd tid? 

 Självstudier? 

 

Arbete 

Arbetsuppgifter? 

Anser du att arbetsuppgifterna är relevanta för din utbildning? 

 Ja? – på vilket sätt? Exemplifiera. 

 Nej? – varför inte? 

Vilken ort jobbar du på? 

 Om studier och boende i Uppsala och jobb i Stockholm, stark vilja att jobba? 

 

Arbetet/värderingar 

Värderingar; på vilka värderingar väljer man att arbeta vid sidan av studierna? 

 Varför? 

Hur kommer det sig att du valde att söka just det här jobbet som du har nu? 

 Fanns det olika alternativ? 

Vad hoppas du att arbetet ska ge dig? 

 Som studierna inte gör? 

 

Lärande 

Påverkar arbetet studierna? 

Påverkar studierna arbetet? 

Upplever du att du kan omsätta teorierna som du lärt dig om i skolan på arbetet? 

 Ja? - Berätta om det. 

 Nej? - Varför tror du att det är så?  

Har du upplevt att du kunnat använda dig av dina erfarenheter från jobbet i studierna? 

 Ja? - Berätta om det. 

 Nej? - Varför tror du att det är så? 

Hur upplever du att extraarbetet påverkar dina studier överlag? (Tidsmässigt, stress etc).  

Upplever du att det är “värt det”?  

Hur upplever du att det går att kombinera studier och extrajobb? 

Hade du extrajobbat även om du hade haft mer att göra i skolan?  

 

Konsekvenser 

Vad för konsekvenser tycker du att arbetet har för dig? 

 Om bra - Exemplifiera 
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 Om mindre bra - varför vägs det upp?  


