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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur personalvetarstudenter ser på sin anställningsbarhet. 
De fem frågeställningar som studien utgår ifrån är Vilka faktorer tror personalvetarstudenter 
att arbetsgivare bedömer vara viktiga för hög anställningsbarhet? Vad gör 
personalvetarstudenter själva för att bli anställningsbara? Hur skapas och överförs normen 
anställningsbarhet? Hur påverkas personalvetarstudenter av samhällsfenomenet 
anställningsbarhet? och Finns det en skillnad i hur personalvetarstudenter hanterar sin 
anställningsbarhet beroende på hur karriärmedvetna de är? Den teoretiska referensramen 
bygger på definitionen av normer och hur de skapas och överförs. Studien utgår även ifrån 
tidigare forskning som gjorts inom ämnet anställningsbarhet. Denna utgörs av studier och 
vetenskapliga artiklar om normer och dess påverkan på anställningsbarhet, hur studenter 
förhåller sig till arbetsmarknadens krav, hur man gör sig anställningsbar och liknande. 
Studiens empiri består av en enkätundersökning som gjorts på personalvetarstudenter vid 
Uppsala universitet. Urvalet består av 134 respondenter som studerar till personalvetare.  

Personalvetarstudenterna tror att arbetsgivare bedömer arbetslivserfarenhet, kompetens, 
examensbevis och personliga egenskaper som de viktigaste faktorerna för hög 
anställningsbarhet. De delar uppfattningen om att hög anställningsbarhet är deras egna 
individuella ansvar. Drygt hälften tänker mer strategiskt än luststyrt i relation till sin 
anställningsbarhet och nästan lika många kan tänka sig att försköna innehållet i sitt cv. De 
menar att samhällets olika aktörer sänder ut en bild av hur den perfekta arbetstagaren är. 
Majoriteten av personalvetarstudenterna anser att det är viktigt att göra karriär.  

Många av personalvetarstudenterna läser platsannonser för att förstå vad arbetsmarknaden vill 
ha. För att öka sin anställningsbarhet är det vanligt att de tar del av karriärråd, främst om cv-
skrivande och hur man agerar på en anställningsintervju. Många studenter deltar i aktiviteter 
vid sidan om studierna för att öka anställningsbarheten. Vanligast är nätverkande, extraarbete 
inom HR1 och föreningsengagemang. Majoriteten av personalvetarstudenterna anpassar sitt 
cv:s innehåll efter arbetsmarknadens krav.  

Resultatet tolkas som att anställningsbarhet kan förstås som en norm som beskriver det mest 
önskade beteendet i arbetsrelaterade situationer. Det framgår att personalvetarstudenterna är 
en karriärmedveten grupp som aktivt arbetar med sin anställningsbarhet. Detta stöds av 
tidigare forskning som visar att mer karriärlystna studenter arbetar mer med sin 
anställningsbarhet och ser detta som en självklarhet. De undersökta personalvetarstudenterna 
arbetar med sin anställningsbarhet för att leva upp till normen om den perfekta arbetstagaren; 
en norm som skapats av samhällsaktörer med olika intressen.  

 

 

Nyckelord: anställningsbarhet, personalvetare, norm, studenter   

                                                
1 I texten används begreppet HR som förkortning av engelskans Human Resources för att beteckna hela det 
arbetsmarknadsområde som har med personal- och arbetslivsfrågor att göra. 



 

Abstract 

This study aims to examine how students at the Bachelor Programme in Human Resource 
Management and Working Life at Uppsala University (abbreviated ”HR-students”) view their 
employability. The study is based on the five questions: What factors do HR-students believe 
that employers consider important for high employability? What do they do themselves to 
become employable? How is the norm of employability created and transmitted? How are 
HR-students affected by the social phenomenon of employability? And finally; Is there a 
difference in how HR-students manage their employability depending on how career-oriented 
they are? The theoretical framework is based on the definition of norms and how they are 
created and transferred. The study also embodies the previous research done on the subject 
employability. This consists of studies and scientific articles on norms and their impact on 
employability, how students relate to labour market requirements, how to make themselves 
employable and the like. The study's empirical data consists of a survey conducted on HR-
students at Uppsala University. The sample consists of 134 respondents. 

HR-students believe employers assess work experience, skills, a university diploma and 
personal qualities as the most important factors for high employability. They share the view 
that high employability is their own individual responsibility. Just over half are more strategic 
than lust controlled in relation to their employability and almost as many are willing to 
embellish the content of their CV. They argue that various actors in society transmit a picture 
of what the perfect employee is. The majority believe that it is important to make a career. 

Many HR-students read job advertisements to understand what the labour market wants. In 
order to increase their employability, it is common for them to take part in career advice, 
mainly on CV writing and how to act in a job interview. Many students participate in 
activities alongside their studies in order to increase their employability. Most common are 
networking, extra work in HR and voluntary organisations. Most HR-students adapt the 
content of their CVs to the demands of the labour market. 

The results suggest that employability can be understood as a norm which describes the most 
appropriate behaviour in work-related situations. It appears that HR-students constitute a 
career conscious group who are actively working on their employability. This is supported by 
previous research showing that more career-oriented students work more with their 
employability and see this as a matter of course. The investigated HR-students work actively 
on their employability to live up to the norm of the perfect employee; a norm created by 
social actors with different interests 
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Förord 

Intresset för denna studie grundar sig i vår egen utbildningssituation i slutet på en 
personalvetarutbildning. Det senaste året har tankarna på framtiden blivit allt mer centrala. Vi 
har jobbat hårt med vår egen anställningsbarhet för att öka våra chanser att efter examen få de 
jobb vi vill ha. Vi har jobbat ideellt, gått meriterande kurser och utvecklat våra cv:n för att 
uppfattas som mer anställningsbara. Vi började fundera varför vi gjorde detta trots att vi båda 
har bra arbetslivserfarenhet och i stunden läser en akademisk utbildning. Borde detta inte 
räcka för att få ett första jobb inom vårt utbildningsområde? Tanken slog oss att 
”anställningsbarhet” kan ses som en norm som styr våra handlingar efter det som vi tror är 
mest rätt och som resulterar i ett önskvärt beteende. Så började det. 

När vi började arbeta med detta projekt, fann vi en mycket omfattande svensk och 
internationell litteratur inom det område som vi nedan kallar ”anställningsbarhet” och om vad 
som påverkar den, likasom om normbegreppet. Däremot inte mycket om anställningsbarhet 
betraktat som en norm. Vi har i studien valt att endast ta med sådan litteratur som är central 
för våra frågeställningar och som endera är allmängiltig, eller som gäller svenska 
förhållanden. 

Denna studie har kunnat genomföras tack vare hjälp från flera håll. 

Vi är förstås tacksamma för att så många studerande svarat på vår enkät, faktiskt fler än vi 
vågat hoppas på. Vi tolkar detta som att de som svarat anser att vi frågat om sådant som de 
anser vara viktigt för sina studier och sitt framtida arbetsliv. 

Vi är också mycket tacksamma för den vänliga, generösa och kloka vägledning vi fått från vår 
handledare, Wieland Wermke vid Uppsala universitet.  

Båda författarna till detta arbete har i samma utsträckning deltagit i allt från planering, via 
genomförande och analys, till resultatsammanställning och fullständigande av den skrivna 
texten. Allt arbete har genomförts i form av en gemensam process vid samma skrivbord och 
det som står representerar vår gemensamma tolkning och uppfattning. 

Uppsala den 3 januari 2016 

 

Elsa Ekselius & Maja Bergelv 
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1. Inledning 

Över hela världen produceras föreställningar om arbetslivet och den ideala arbetstagaren. 
Dessa föreställningar och normer skapas bland annat genom experter eller karriärcoacher som 
tror sig producera en ”sanning” om hur arbetstagare ska agera på arbetsmarknaden och vad 
som ska göras för att vara ”anställningsbar” (Fogde, 2014). Att kunna sälja in sig själv och 
skapa ett starkt personligt varumärke sägs vara förutsättningen för en framgångsrik karriär, 
liksom att kunna leva upp till arbetsmarknadens krav. Dessa ideal och normer om hur 
individen ska vara anställningsbar har blivit globala även om de tar sig i olika uttryck i olika 
samhälleliga kontexter. Karriärcoachning ger normerande råd och får särskilda beteenden, 
handlingar och livsstilar eftersträvansvärda. Idealen och normerna påverkar hur vi människor 
ser på och tänker om oss själva (Fogde, 2014).  

Föreställningar om anställningsbarhet har i Sverige blivit en central del inom 
arbetsmarknadspolitiken. Begreppet har utvecklats till styrande idé och norm inom såväl 
arbetsmarknadspolitiken som inom det vardagliga arbetslivet (Garsten, 2014). Regeringen och 
arbetsförmedlingen har satsat stora summor pengar på att skapa en etablerad marknad för 
karriär- och jobbcoacher (Vesterberg, 2015; Fogde, 2014). I coachingen formuleras det som 
krävs för att en individ skall uppfattas som anställningsbar. Den blir på så sätt normgivande 
för vad som ska anses vara rätt eller fel. Det handlar om vilka kläder som är rätt, hur en 
arbetssökande ska föra sig och kommunicera, hur cv:t2 ska se ut och hur man bör uppföra sig 
på arbetsintervjun för att öka chanserna att få ett sökt arbete. På Karriärguidens hemsida3 
finns det tips på hur cv-luckor kan döljas med smarta omformuleringar, hur det personliga 
varumärket byggs upp och hur individen skall lyckas i sitt nätverkande. Utöver 
arbetslivserfarenhet, formell utbildning och kompetenser föreslås även att ett cv skall 
innehålla övriga meriter. På olika karriärsidor beskrivs vad som anses vara attraktiva 
konkurrenskraftiga meriter. Det kan till exempel vara att sitta med i en bostadsrättsförenings 
styrelse, volontärarbete, elevrådsengagemang, ledarskapsposition inom idrottsföreningar, 
militärtjänst, förtroendeuppdrag eller vistelser i kontinenter med olika kulturer.  

Redan i tidiga tonår tvingas ungdomar börja fundera på sitt framtida arbetsliv. Det är då dags 
att välja gymnasium, något som kan få stora konsekvenser längre fram i livet. Syokonsulenten 
kallas in och vid köksborden går diskussionerna heta. Det är här som de unga socialiseras in i 
”jobb- och utbildningsvärlden”; den värld där arbetsrelaterade normer börjar bli synliga.  

De som är födda på 80- och 90-talet, ”Generation Y”, är framtidens arbetskraft. Fürth (2003) 
beskriver Generation Y som en homo zappiens som ”zappar” sig fram mellan olika virtuella 
världar. Dessa välutbildade ungdomar är mer kräsna och svårflörtade än tidigare generationer. 
De har en helt annan syn på arbete, arbetsliv och karriär än tidigare generationer. Generation 
Y har även en annan syn på auktoriteter liksom höga förväntningar på chefer. Att få 
                                                
2 I detta arbete stavas ”cv”, dvs. curriculum vitae, med små bokstäver i enlighet med Språknämndens råd. 

3 http://www.karriarguiden.se/ 
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uppskattning och snabb feedback är viktigt, liksom att ha utvecklande arbetsuppgifter med 
möjlighet till karriärklättring (Terjesen, Vinnicombe & Freeman, 2007). 

Det gamla talesättet barn av sin tid beskriver att människors värderingar och syn på livet 
präglas av det samhälle de vuxit upp i. Att vara ung i dagens samhälle är något helt annat än 
hur det var i det samhälle som dagens föräldrageneration växte upp i (Fürth, Holmberg, 
Larsson & Raaterova, 2002). De senaste 50-60 åren har inneburit en välstånds-, utbildnings-, 
informations- och frihetsrevolution. Denna revolution har, åtminstone i västvärlden, inneburit 
en förändring av materiell levnadsstandard, nya utbildningsmöjligheter, en global 
informationsförmedling och en individuell frihet och möjlighet att forma sitt eget liv (Fürth et 
al., 2002). Västvärlden har även varit relativt fri från krig och konflikter. Sammantaget 
innebär detta att det inte var samma sak att vara ung på 60-talet som det var att vara ung på 
90-talet (Fürth, 2003).  

Jonkman (2011) gör en enkel och målande beskrivning av hur varje generation ”kommer från 
sin egen planet”, som endast innehåller de egna invånarnas uppfattningar om normer och 
värderingar. Dessa normer och uppfattningar innehåller de känslor vi känner mot objektet i 
fråga och det är även de som styr benägenheten att handla på ett visst sätt (Angelöw & 
Jonsson, 2000). Normerna styr även synen på samhället och arbetslivet, hur man ska bete sig 
och vad som är viktigt. Dessutom gäller att dessa normer förändras över tid. 

1.1 Problemformulering 
Trängseln på den växande kunskapsintensiva arbetsmarknaden leder till ökad konkurrens, 
både arbetsgivare emellan, men även mellan arbetssökande och framtida medarbetare. I 
rapporten Drömjobbet 2015 beskrivs hur 4428 svenskar, varav 382 studerande, resonerar 
kring sitt drömjobb (Manpower, 2015). I ett urval av 155 yrken kom personalchef på andra 
plats över de mest åtråvärda drömjobben och nästan tre av fyra ansåg att det är viktigt att en 
dag få drömjobbet. Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO (2014), har förutspått 
akademikers framtidsutsikter på arbetsmarknaden år 2019. Inom personalvetarbranschen spås 
en framtida balans vad det gäller tillgång och efterfrågan på personer med 
personalvetarexamen, men tveklöst kommer det att vara konkurrens om de mest attraktiva 
jobben. Personalvetarbranschen är dessutom extra tuff för nyexaminerade eftersom många 
arbetsgivare i första hand söker personal med tidigare erfarenhet och redan etablerad 
kompetens. Dessutom finns idag fler utbildningsplatser för blivande personalvetare än 
tidigare, vilket kan innebär en ännu större konkurrens om de mest attraktiva jobben. Av 
nyexaminerade personalvetare får 37 % sitt första jobb genom kontakter (Jusek, 2013). 

I dagens samhälle ställer arbetsmarknaden komplexa krav på arbetstagares utbildning, 
kvalifikationer samt social och formell kompetens (Peterson, 2008). Tillsammans skapar 
dessa yrkesmässiga krav, normer och förväntningar ett arbetsideal. Det innebär gemensamma 
föreställningar om den ideala professionella arbetstagaren. Att uppfattas som sådan skapar 
förutsättningar att bli en del av ett företag, en organisation och en grupp.  

De frågor som tagits upp ovan är högst aktuella för personalvetarstudenter som närmar sig sin 
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examen och sitt framtida yrkesliv. Rimligen har de flesta oroliga tankar och funderingar på 
framtiden. Hur och när kommer de att få ett jobb? Vad vill arbetsgivaren ha? Hur kan man på 
bästa sätt skaffa sig små och stora erfarenheter som gör sig bra i cv:t? Självklart ryms även 
drömmar och förhoppningar om att en dag hitta och få ett riktigt drömjobb. Att få arbeta med 
det man verkligen brinner för och samtidigt bli erkänt uppskattad för en god arbetsinsats är ett 
drömscenario. Att i positiv bemärkning - bli ett med sitt arbete. 

1.2 Pedagogisk relevans 
På Uppsala universitets hemsida (2014) definieras pedagogik som: 

”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”. 

Pedagogik handlar bland annat om fostran, utbildning och olika sociala processers 
förutsättningar och genomförande. Redan som barn socialiseras vi människor in i en värld full 
av normer, attityder och värderingar. Dessa sociala processer fortgår genom hela livet. Ett 
annat sätt att uttrycka det är att beskriva pedagogik som studier av omgivningens sätt att 
påverka människan på olika sätt så att hon socialiseras till den typ av människa som passar 
omgivningens övergripande mål. 

Denna uppsats ämnar undersöka hur studenter från den högre utbildningen socialiseras in i 
arbetslivet och hur de ser på sin egen anställningsbarhet. Något som i hög grad styrs av 
normer som formar och förändrar vår egen uppfattning om hur vi bör hantera och agera i 
relation till den egna anställningsbarheten. 

1.3 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka hur personalvetarstudenter själva ser på sin anställningsbarhet. 
Det innefattar både vad de tror arbetsgivare anser vara viktigt och vad de själva gör för att 
vara anställningsbara, liksom hur de lever upp till normen av den ideala arbetstagaren. 

1.4 Frågeställningar  
Fem specifika frågeställningar har formulerats och diskuteras var för sig. 

• Vilka faktorer tror personalvetarstudenter att arbetsgivare bedömer vara viktiga för 
hög anställningsbarhet? 

• Vad gör personalvetarstudenter själva för att bli anställningsbara?  
• Hur skapas och överförs normen anställningsbarhet? 
• Hur påverkas personalvetarstudenter av samhällsfenomenet anställningsbarhet? 
• Finns det en skillnad i hur personalvetarstudenter hanterar sin anställningsbarhet 

beroende på hur karriärmedvetna de är? 
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt tas sådana bakgrundsfakta upp som är relevanta för studien. Avsnittet 
beskriver anställningsbarhetens historiska utveckling och presenterar den generation som 
ligger till grund för undersökningen. Vidare bekantas läsaren med vad en 
personalvetarutbildning är och innebär.  

2.1 Anställningsbarhet ur ett historiskt perspektiv och dess innebörd 
Den engelska motsvarigheten till anställningsbarhet är employability. Begreppet har stått i 
strålkastarljuset sedan 1990-talet (Forrier & Sels, 2003). Begreppet är däremot inte ett helt 
nytt då det finns publikationer om anställningsbarhet sedan 1950-talet. Då tjänade begreppet 
främst ett ekonomiskt syfte att uppnå full sysselsättning. Denna tid präglades av ekonomiskt 
välstånd och efterfrågan på arbetskraft. Fokus på anställningsbarhet syftade till att uppmuntra 
arbetslösa individer att bli aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Att sysselsätta människor i 
olika grupper var av hög prioritet och fokus låg mer på att vara anställningsbar eller inte, 
snarare än individens olika kompetenser (Berglund, 2009). Främst handlade begreppet om att 
förändra människors attityder som självbild och inställning till arbete (Forrier & Sels, 2003). 

På 1970-talet handlade anställningsbarhet fortfarande om att säkerställa full sysselsättning 
(Forrier & Sels, 2003). Den skiftade ekonomin och den höga arbetslösheten ledde till en 
förskjutning av individens attityder till arbete mot att nu handla om individens kunskap och 
färdigheter. Att ses som anställningsbar hade blivit en ekonomisk nödvändighet.  

På 1980-talet kom anställningsbarhet att inriktas mot organisationsnivå (Forrier & Sels, 
2003). Fokus låg på hur företag skulle klara av ständiga förändringar. Anställningsbarhet blev 
ett medel för att uppnå flexibilitet inom organisationen och bland personalen. Begreppet 
skiftade från att ses som ett arbetsmarknadsinstrument till ett verktyg för att optimera 
personalförsörjning inom organisationen. Parallellt utvecklades begreppet livslångt lärande 
vilket strategiskt skulle användas för att öka välfärden (Berglund, 2009).  

På 1990-talet kom anställningsbarhet återigen att ses som ett arbetsmarknadsinstrument, men 
nu i en vidare betydelse (Forrier & Sels, 2003). Begreppet blev viktigt, inte bara för arbetslösa 
medborgare, utan för hela befolkningen. Nu handlade det inte bara om att stimulera inträde på 
arbetsmarknaden utan också om att säkerställa karriärmöjligheter. Individens förmåga att 
upprätthålla ett arbete på den interna eller externa arbetsmarknaden blev central. Det var inte 
längre samhällets ansvar utan individen fördes fram som den viktigaste aktören. 
Framträdandet av individen ledde till ett större fokus på individens kompetens och egna 
ansvar. Individen förväntades ta ansvar för sin egen karriär och i gengäld kunde arbetstagaren 
räkna med stöd och resurser från arbetsgivaren att optimera sin anställningsbarhet (Forrier & 
Sels, 2003).  

Det Forrier och Sels (2003) vill poängtera är att anställningsbarhet kan tjäna flera syften. 
Grunden är att anställningsbarhet ses som ett mått på möjligheten till arbete. Denna betydelse 
kan förstås ur tre olika perspektiv. För det första handlar det om ett politiskt intresse att uppnå 
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full sysselsättning. För det andra handlar det om ett organisatoriskt intresse där 
anställningsbarhet används för att matcha tillgång och efterfrågan. Slutligen kan 
anställningsbarhet förstås ur ett individualistiskt perspektiv där anställningsbarhet ses som en 
indikator på möjligheten att få ett attraktivt jobb. 

Idag ses anställningsbarhet ofta som en individs förmåga att få ett jobb, behålla det, och om 
det krävs hitta ett nytt (Knight & Yorke, 2004; Nilsson, 2009; Nilsson, 2007). Det råder 
däremot en del oenigheter om hur begreppet ska definieras. Enligt Berglund (2009) ses 
anställningsbarhet som något som formar våra föreställningar om vad som anses vara 
önskvärt eller moraliskt korrekt i ett arbetssammanhang. På så sätt är en anställningsbar 
individ något som skiljer sig över tid och beroende på samhällets rådande syn. Enligt Ellström 
(1997) handlar begreppet om individers kvalifikationer och faktiska kompetens, det vill säga 
olika typer av förmågor, attityder, färdigheter och personliga egenskaper. Dessa förvärvas 
genom både utbildning och arbetslivserfarenhet (Nilsson, 2009). I denna studie används 
anställningsbarhet i enlighet med Lindbergs (2009) uppfattning. Han ser anställningsbarhet 
som studentens lämplighet för anställning. Där ingår individens olika typer av förmågor, 
kunskaper, attityder, färdigheter och personliga egenskaper som påverkar och har betydelse 
för individens lämplighet för anställning. 

2.2 Generation Y 
Studien syftar till att ge förståelse för hur personalvetarstudenter ser på sin egen 
anställningsbarhet och vad de själva gör för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. 
Utgångspunkten är att majoriteten av dessa personalvetarstudenter är födda någon gång på 80- 
eller 90-talet, och utgör därmed en del av befolkningen som brukar beskrivas som Generation 
Y. Det är därför relevant att beskriva begreppet Generation Y och de värderingar och andra 
karaktäristika som skiljer denna generation från tidigare generationer.  

År 1993 användes begreppet Generation Y för första gången, då i en artikel i tidningen 
Advertising Age (Parment, 2008). Man syftade på de ungdomar som föddes någon gång 
mellan 1984 och 1994. Sedan dess har termen definierats och avgränsats på flera sätt (se 
Fallon, 2009; Glass, 2007; Jonkman, 2011). En ofta använd gränsdragning är att Generation Y 
utgörs av individer födda på 80- och 90-talen. 

Det som skiljer Generation Y från tidigare generationer är att de utgör en generation där 
konsumtion, varumärkeshets och ständig uppkoppling är centralt (Parment, 2008). De har inte 
upplevt några större ekonomiska kriser och ser positivt på framtiden. De som tillhör 
Generation Y har rest, är skilsmässobarn eller känner någon som är skilsmässobarn, och har 
lärt sig att ifrågasätta (Fürth et al., 2002). De identifieras som självständiga och är vana vid att 
själva få välja. Parment (2008) beskriver hur individer från Generation Y är utrustade med 
finslipade informationsstrategier. De kan anta ett kritiskt förhållningssätt samtidigt som de är 
bra på att sålla bort oviktig information. Vill de veta något kan de alltid googla fram 
information. De som tillhör Generation Y har ett förhållningssätt till auktoriteter som 
kännetecknas av ifrågasättande. En individ får inte respekt endast genom att inneha en viss 
position eller en hög titel. De visar respekt när de anser att den är välförtjänt, en syn som 
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också följer med in på arbetsplatsen. De ser inte sin chef som en överordnad, utan som en 
kollega och kompis (Jonkman, 2011; Parment, 2008).  

I en artikel av Carling (2008, 5 december) beskrivs hur unga kvinnor från denna generation 
ställer överdrivet höga krav på sig själva, vilket leder till att de inte hinner slappna av och 
återhämta sig ordentligt. De unga kvinnor hon talar om har kallats både prestationsprinsessor 
och offer för duktighetssyndromet. En orsak till de höga kraven kan vara att unga kvinnor 
tvingas axla dubbla roller, både en mansroll och en kvinnoroll, eftersom de både vill göra 
professionell karriär och samtidigt ha familj och ta ansvar för denna på bästa möjliga vis.  

Generation Y har en mycket stark tro på den egna framtiden och är medvetna om möjligheten 
att själv forma den (Fürth et al., 2002). Framgångsrika individer från Generation Y är, och 
kommer att vara attraktiva på arbetsmarknaden. I en artikel i USA Today beskriver Armour 
(2005) att Generation Y ställer höga krav på sig själva och anser att det är viktigt att både vara 
bättre och mer effektiv än sin kollega. Samtidigt har de också höga förväntningar på sina 
arbetsgivare och förväntar sig ett stort engagemang i sin personliga utveckling. Att snabbt få 
feedback och ges utvecklade arbetsuppgifter anses vara viktiga faktorer för att de som tillhör 
Generation Y inte ska förlora sitt engagemang. De är resultatinriktade och vill ständigt lära 
sig nya saker.  

2.3 Personalvetarutbildning 
Personalvetarutbildningen beskrivs ofta med den gemensamma benämningen ”PA-
programmet” (Haake & Löfgren Martinsson, 2009). Programmet är akademiskt inriktat 
samtidigt som utbildningen fokuserar på att ge studenterna kunskap som kan tillämpas i en 
definierad yrkesverksamhet. Utbildningen har genomgått en del förändringar genom åren 
(Löfgren Martinsson, 2008). Under 90-talet utsattes den dåvarande P-linjen för stark kritik då 
den ansågs vara för praktisk och saknade akademiskt djup. År 1993 gav den nya 
Högskolereformen lärosätena frihet att själva utforma sin utbildning, vilket ledde till en 
utveckling av lokala program och PA-programmet ”föddes”. Den nyvunna friheten har dock 
medfört att programmen varierar mycket mellan olika orter. Idag finns PA-programmet på ett 
flertal lärosäten i hela landet (Jusek, 2010). Den studerande kan antingen läsa det 
sammanhållna programmet, eller själv välja fristående kurser som leder till en 
kandidatexamen. I det senare fallet väljs antingen pedagogik, sociologi eller psykologi som 
huvudämne. Flera personalvetarutbildningar erbjuder även möjligheten för studenten att 
praktisera. Majoriteten av de lärosäten som bedriver personalvetarutbildning ger studenten 
möjlighet att efter avslutad kandidatexamen läsa vidare på magister- eller mastersnivå.  

Antalet personer som tar ut en examen från PA-programmen har ökat de tio senaste åren. 
Under läsåret 2008/2009 tog cirka 2300 studenter ut en personalvetarexamen vid de svenska 
lärosätena (Jusek, 2010). Det var nästan dubbelt så många som tio år tidigare. Enligt samma 
rapport är åtta av tio personalvetare kvinnor och relativt få tar en masterexamen. Hösten 2015 
sökte 2175 personer till PA-programmet, ”Program med inriktning mot personal- och 
arbetslivsfrågor”, vid Uppsala universitet (Universitet- och högskolerådet, 2015). Av dessa 
hade 419 det som förstahandsval. Vid det första urvalet blev 58 personer antagna och 1379 
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erhöll reservplats. Vid det andra urvalet antogs 56 personer och 499 erhöll reservplats. Som 
nämns ovan väljer dessutom många att läsa utbildningen fristående. Sök- och 
antagningsstatistik för detta saknas dock. Sammantaget ses under alla omständigheter att 
personalvetarutbildningen är en mycket populär utbildning och att konkurrensen om platserna 
är mycket hård.  
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3. Tidigare forskning 

Nedan ges en introduktion till tidigare forskning inom området anställningsbarhet med fokus 
på hur begreppet kan relateras till normer, studenter och arbetsliv.  

3.1 Sökprocess 
Relevant information om den tidigare forskningen inom området har sökts i databaserna 
Libris, ERIC, Google Scholar och SwePub. Initialt användes sökorden: anställningsbarhet, 
normer, attityder, norms, employability, personalvetarstudenter, studentperspektiv.  

Kombinationerna som användes var: student + anställningsbarhet, sociala + normer, 
employability + norms, norm + attityder + anställningsbarhet, anställningsbarhet + 
matchningsproblematik, employability + students, employability + students + norms, 
personalvetarstudenter + anställningsbarhet, utbildning + normer, utbildning + 
anställningsbarhet, education + norms, education + employability, attityder + arbetsliv, 
values + emploability.  

Utöver dessa digitala databaser användes Uppsala universitetsbibliotek för att söka aktuell 
litteratur för den teoretiska referensramen. I tillgängliga rapporters, artiklars, avhandlingars 
och böckers referenslistor har ytterligare relevant material identifierats. För 
bakgrundsinformation och för att ge en förståelse av den aktuella arbetsmarknadssituationen, 
liksom hur karriärsidor framställer anställningsbarhet har hemsidor som till exempel 
Karriärguiden, SACO, Jusek, Career Gate, Högskoleverket och Manpower Group använts. 

En upptäckt var att det finns relativt lite forskning om hur studenter ser på sin egen 
anställningsbarhet och hur normer styr begreppet anställningsbarhet. Även om några studier 
berört anställningsbarhet inom personalvetaryrket har inga undersökningar identifierats om 
just personalvetarstudenternas syn på sin anställningsbarhet. Därför har studier om 
studentperspektivet sett utifrån en mer allmängiltig vinkling använts för att ge en bredare bild 
av ämnet.  

3.2 Att göra sig anställningsbar 
Inom arbetsmarknads- och utbildningspolitik har anställningsbarhet blivit ett modeord där 
begreppet innefattar individens förmåga att bli anställd (Fogde, 2011). Att vara 
anställningsbar förutsätter att individen innehar den kompetens som efterfrågas, vilket i stor 
utsträckning innebär att individen genomgått en passande utbildning. Att tolkas vara 
anställningsbar innefattar även att individen har vissa tänkta kvaliteter såsom förmåga att 
uttrycka sig i tal och initiativförmåga (Fogde, 2011).  

Ansvaret att göra sig anställningsbar på dagens globala och flexibla arbetsmarknad ligger på 
individen själv (Garsten & Jacobsen, 2004). Individen formas av de normer som finns vilket 
påverkar individens omedvetna sätt att se på sig själv. De normer som finns i samhället utgör 
det ”normala”, vilket i sin tur påverkar agerande på arbetsmarknaden. Det har skett ett 
ideologiskt systemskifte och arbetsmarknaden präglas nu av en mer nyliberal syn än förr, 
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vilket innebär ett ökat eget ansvar från den enskilde som hela tiden måste anpassa sig till 
skiftningar i arbetslivet och de flexibla arbetsvillkor som råder (Fogde, 2011). 

Fogde (2011) visar i studien ”Att göra sig anställningsbar.” hur normer om den perfekta 
arbetstagaren bland annat skapas och förstärks i jobbsökandeprocessen. Studien fokuserar på 
en grupp priviligierade, högutbildade studenter som själva sökt karriärråd. Syftet är att förstå 
hur dessa studenter förhåller sig till sin egen självprestation och hur de ser på sig själva som 
arbetssökande subjekt. Studien skiljer sig från tidigare forskning där man valt att inrikta sig på 
arbetslösa ungdomar. Att ansvara för den egna anställningsbarheten och att sträva mot att bli 
den perfekta arbetstagaren anses vara mer förenligt med välutbildade individers självbild till 
skillnad från självbilden hos arbetslösa ungdomar som kan uppvisa ett motstånd att bli en 
”skicklig arbetssökande”. Resultatet från Fogdes studie är uppdelat på tre teman: cv-
skrivandet som en pågående process i att göra sig anställningsbar, den könade säljbarheten 
och de arbetssökandes selektiva konformism - att vara sig själv och samtidigt passa in.  

Studien visar hur studenter som snart tar examen framställer sig själva som aktiva subjekt i 
och med att de tar ansvar för sitt framtida arbetsliv (Fogde, 2011). De ser detta som ett 
självklart agerande där cv-skrivandet utgör en viktig del. Studien beskriver att studenter 
samlar på sig matnyttig information och inspiration från olika håll för att maximera sitt cv-
skrivande genom att plocka ut ”godbitarna” i en process där de aktivt arbetar med att göra sig 
anställningsbara och hålla sig uppdaterade. Fogde beskriver hur detta förhållningssätt 
överensstämmer med diskursen om anställningsbarhet som något som innebär aktivt 
handlande och eget ansvar. Det finns en lust att ”göra rätt” som innebär en vilja att följa de 
normer som finns i samhället och som i sin tur ger en viss tillfredsställelse (Andersson, 2003). 
Att aktivt söka karriärråd bör ses som en individualistisk diskurs där ansvar för den egna 
anställningsbarheten är fokus (Fogde, 2011). 

I en intervjustudie av Peterson (2008) beskrivs det hur personlig marknadsföring kan förstås 
som ett maskulint kodat ideal, vilket kan innebära konsekvenser för kvinnors möjlighet att 
göra karriär. Fogdes (2011) resultat visar att alla deltagare i någon form marknadsfört sig 
själva. Däremot finns olika inställningar till personlig marknadsföring. Kvinnorna i studien 
beskrev ett ambivalent förhållningssätt då de upplevde det svårt att identifiera sig med den 
marknadsförande positionen. I den personliga marknadsföringen upplevde kvinnorna att de 
bröt mot sin självbild, något som var mindre vanligt hos männen. De manliga deltagarna 
ansåg att det var viktigast att hitta en lagom balans mellan ärlighet och att inte överdriva egna 
kompetenser. En del av de kvinnliga deltagarna menade att deras könstillhörighet kunde vara 
ett hinder i den personliga marknadsföringen. Flera identifierade sig med att ha en typisk 
”tjejpersonlighet” eller att de var ”för ärliga” - något som hindrade dem. Många kvinnor 
reducerade sig själva och uttryckte att de inte var bra nog. Fogde (2011) menar att det som 
kvinnorna i den studien uttrycker är ett vedertaget sätt att tänka och agera för kvinnor, och 
relaterar denna observation till den samhälleliga diskursen om att kvinnor sägs ha svårare för 
att ta för sig. Kvinnorna uttryckte däremot en insikt om att de måste framhäva sig mer för att 
öka sin anställningsbarhet.  



3. Tidigare forskning 

15 

 

Den selektiva konformismen - att vara sig själv och passa in - framgår av vad som lyfts fram i 
cv:t. Fogde (2011) lyfter fram två aspekter på cv-skrivande. Den första aspekten är hur man 
skall beskriva vem man är samtidigt som man skall ”vara sig själv”. Den andra aspekten rör 
normen som styr vilka egenskaper som anses viktiga att framhäva. Vid cv-skrivandet uppstår 
en disharmoni mellan det autentiska jaget och ett instrumentellt förhållningssätt som innebär 
att man strategiskt försöker uttrycka de egenskaper man uppfattar som framgångsrika. Det 
vanligaste beteendet är att rannsaka sig själv efter positiva egenskaper som är strategiskt 
lämpliga att plocka fram, samtidigt som man konstruerar kvaliteter hos sig själv som man tror 
arbetsgivare söker. Att lyfta fram personliga egenskaper kan upplevas vara klichéartat även 
om man identifierar sig med dessa egenskaper (Fogde, 2011). Studiedeltagarna beskriver hur 
de i en intervjusituation försöker välja det de vill framhäva satt i relation till de normer som 
beskriver vad som är önskvärt. Fogde beskriver processen ”som att skapa sig själv som ett 
arbetssökande subjekt”. 

3.3 Att mäta anställningsbarhet  
Att mäta anställningsbarhet är komplext. Ett vanligt sätt att beskriva anställningsbarhet är att 
redovisa hur många som lyckats få en anställning som förutsätter vissa kvalifikationer inom 
en viss tid efter avslutad examen. Flera forskare (se Löfgren Martinsson, 2008; Harvey, 2001) 
kritiserar denna metod då mätningen är kortsiktig och endast fokuserar på institutionell 
framgång istället för att fokusera på individen och vad innebörden är för denna. Den nämnda 
typen av mätning beskriver snarare ”anställning” än ”anställningsbarhet” (Knight & Yorke, 
2004). Anställningsbarhet bör enligt Knight och York hellre uttryckas i termer av lämplighet 
för kommande arbete.  

Eftersom det inte finns en gemensam uppfattning om hur anställningsbarhet ska definieras är 
det uppenbarligen svårt att mäta anställningsbarhet. I olika sammanhang beskrivs termen 
dessutom på individ-, samhälls-, och organisationsnivå, med olika betydelser i olika 
sammanhang. Detta speglar tydligt att begreppet måste förstås och beskrivas i sin kontext. 

3.4 Normer och formandet av anställningsbara studenter – ett maktspel 
Att stimulera till ansvar för sin egen anställningsbarhet är en högst aktuell fråga, inte minst 
inom arbetsmarknads- och skolpolitiken (Vesterberg, 2015). Staten har satsat miljardbelopp 
på att stödja detta genom att etablera en marknad för privata jobbcoacher och vikten av 
medborgares anställningsbarhet har även lyfts internationellt i organisationer som OECD och 
EU. Vesterberg (2015) menar att politikens intresse för frågan bidrar till skapandet av 
anställningsbara individer, något som framförallt sker inom skola och högre utbildning där 
framtidens medborgare fostras. Vesterberg har i sitt arbete utvecklat en kritisk förståelse för 
hur diskursen om anställningsbarhet ser ut och vilka normer och värderingar som genomsyrar 
den.  

Många väljer att studera på universitet eller högskola i syfte att erhålla förutsättningar för en 
bra position på arbetsmarknaden. Att bli anställningsbar är därför av stor relevans för den 
enskilda studenten (Vesterberg, 2015). Varje dag möter studenter idéer och föreställningar om 
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anställningsbarhet och hur de bör förhålla sig till detta. Vesterberg (2015) exemplifierar med 
hjälp av hemsidorna Linköpings universitets Karriärcentrum4, Uppsala universitets ”Career 
Gate” och campus.se. De är alla hemsidor som innehåller karriärtips och knep för studenter 
som visar hur de skall gå tillväga för att göra sig mer anställningsbara. Dessa karriärhemsidor 
strävar efter att underlätta för studenter på väg ut i arbetslivet. Vesterberg (2015) beskriver att 
den process då studenter inom högre utbildning socialiseras och fostras med inriktning på det 
efterkommande arbetslivet kan tolkas som en form av lärande för att bli anställningsbar. Makt 
och kunskap är centralt detta lärande. Hemsidorna kan från detta perspektiv ses som en del i 
en pedagogisk fostran som präglas av makttekniker i syfte att forma studenters syn på sig 
själva som subjekt. Genom att ta till sig den kunskap och de tekniker som föreskrivs formar 
de sig själva i enlighet med de normer som aktörerna skapar om den anställningsbara 
studenten (Vesterberg, 2015).  

Karriärhemsidorna erbjuder strategier för utformning av cv:n (Vesterberg (2015). Strategierna 
är betydelsefulla för att forma anställningsbara studenter genom text. Det beskrivs tydligt hur 
ett cv skall formuleras, vad arbetsgivare anser vara professionellt och attraktivt, vad som ska 
och inte ska vara med samt hur fotot skall se ut. Listan kan göras lång. Det finns även en 
mängd råd och tips för hur studenten ska bete sig vid en anställningsintervju för att verka 
intresserad och uppfattas som den perfekta medarbetaren. Vesterberg (2015) beskriver att 
artikelförfattare och ansvariga för dessa sidor framställer sig själva som 
anställningsbarhetsexperter. Dessa experter formulerar och skapar den norm som studenten 
följer. Rose (1999) beskriver hur normer för individers beteenden, drömmar och vanor formas 
av en mängd olika experter. Normer som blir vägledande för den ansvarsfulla individen. 
Tilltron till dessa experter kan enligt Vesterberg (2015) ses som en form av styrning.  

Normer styr våra föreställningar av vad som anses utgöra en anställningsbar medborgare 
(Vesterberg, 2015). De konstrueras av olika aktörer med olika intressen. De är heller inte 
statiska och varaktiga eftersom normer förändras. Normer formar maktrelationer som både 
kan skapa möjligheter och begränsa. De kan till och med diskriminera och förtrycka vissa 
människor och grupper. I anställningssammanhang kan till exempel normer om kön, etnicitet 
och utbildningsbakgrund både vara främjande och hämmande, något som nämns senare. 
Normen om den ideala arbetstagaren beskrivs ofta som en yngre, medelålders, vit man 
(Vesterberg, 2015).  

Som ovan nämnts förmedlar karriärhemsidor ideal, normer och värderingar som på många vis 
potentiellt präglar studenters uppfattning och syn på det framtida arbetslivet. Detta är i linje 
med Vesterbergs (2015) uppfattning att individer formas och formar sig själva i ett samspel 
mellan normer, makt, kunskap och expertis.  

                                                

4 Denna sida är nerlagd sedan 2015-06-09. LiU hänvisar nu till deras nya sida LiU CareerGate - 
http://careergate.liu.se/sv/  
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3.5 Hur studenter förhåller sig till arbetsmarknadens krav  
Tomlinson (2007) har undersökt studenters anställningsbarhet och deras attityder till 
arbetsmarknaden. Han har genomfört en kvalitativ undersökning av 53 studenter under deras 
sista termin inför övergång till arbetslivet. Syftet med studien var att förstå hur dessa 
studenter konstruerar, förstår och påbörjar skapandet av sin anställningsbarhet. Studenterna 
anser att de själva behöver inta en mer flexibel och anpassningsbar inställning och 
omsorgsfullt förvalta sin egen anställningsbarhet. Att vara anställningsbar upplevde 
studenterna vara avgörande för att kunna interagera och få positioner på arbetsmarknaden. I 
studien beskrivs arbetsmarknaden för nyexaminerade studenter som tävlingsinriktad. Flera 
studenter beskrev att de tävlar mot andra studenter med liknande utbildningsprofiler.  

Studien visar hur studenter riktar in sig på ett drömjobb och utifrån detta försöker förstå och 
hantera sin anställningsbarhet. De skapar identiteter kring sin anställningsbarhet och sitt 
framtida arbete. Tomlinson (2007) menar att de sätt som de unga akademikerna närmar sig 
arbetsmarknaden och hanterar sin anställningsbarhet är en pågående social process och inte 
något statiskt oföränderligt. I en annan studie av Tomlinson (2008) beskriver han hur 
arbetsmarknadssituationen leder till att studenter känner en högre press på sig att utöka och 
bygga på sina akademiska meriter och därigenom öka sin anställningsbarhet. 

Tomlinson (2007) tog i sin studie fram två typer av engagerade och målmedvetna studenter. 
Han kallar dem the careerists och the ritualists. Båda dessa studenttyper utvecklar mål och 
förvaltar sin egen anställningsbarhet. The careerists är mer aktiva i arbetet med att nå sina mål 
och i hanterandet av sin anställningsbarhet. Deras karriärer ses som ett livsprojekt och är en 
central del i deras liv. Dessa karriärtörstiga studenter skapar starka identiteter kring framtida 
arbeten. De ser arbetsmarknaden som en plattform bestående av de persontyper de själva vill 
bli och identifieras med. Karriären och det framtida arbetet ses som viktiga verktyg för 
självförverkligande och den personliga utvecklingen. Tomlinson (2007) beskriver att detta är 
ett vanligt förekommande fenomen bland unga, högt satsande personer som är i början av sitt 
karriärskapande. The careerists har en mer positiv inställning till arbetsmarknaden och de har 
utvecklat mer självsäkra och proaktiva identiteter kring sina framtida karriärer. De arbetar 
aktivt med att forma sig själva för att överensstämma med det som arbetsmarknaden söker.  

The ritualists är också engagerade i sin framtida karriär men framställs ha en mer passiv 
inställning. Jämfört med the carreerists presterar de inte lika mycket i formandet av sin 
anställningsbarhet och framtida karriär (Tomlinson, 2007). De ser arbetet som en rituell 
process där arbete är något som man måste göra. The ritualists består främst av studenter vars 
utbildningar inte innebär särskilt hög konkurrens om jobben och därför känner de sig mer 
säkra och mindre tävlingsinriktade än the careerists. 

3.6 Personalvetarens övergång till arbetslivet 
I magisteruppsatsen ”Personalvetaryrket: Hur förhåller sig PA-studenternas kunskaper och 
kompetens till arbetsgivarnas krav?” undersöker Nilsson och Persson (2004) förhållandet 
mellan de kunskaper en personalvetarstudent införskaffat sig under sin utbildning och de krav 
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som en arbetsgivare ställer. De har även undersökt vilka samhälleliga förhållanden som 
bestämmer en personalvetares yrkesvillkor. Resultatet visar att personalvetarutbildningen ser 
olika ut på olika lärosäten. Det gemensamma målet med utbildningen är dock att studenterna 
ska få en grundläggande kompetens för att kunna arbeta med personal- och arbetslivsfrågor 
(Nilsson & Persson, 2004). En intressant skillnad mellan programansvariga och studenter var 
att programansvariga ansåg att den tvärvetenskapliga bredden är det viktigaste med 
utbildningen medan flera studenter ansåg att utbildningen saknade djup. Nilsson och Persson 
anser att personalvetarutbildning i dagens programform inte bidrar till skapandet av 
professionen personalvetare. Löfgren Martinsson (2008) har i sin avhandling Högre 
utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor: om professionalisering och 
utveckling av anställningsbarhet diskuterat matchningsproblematiken som uppstår i 
relationen mellan arbetslivet och högre utbildning. Hon kommenterar flera forskare (se till 
exempel Teichler, 2000; Nilsson, 2007; Abrahamsson, 2002) som menar att den högre 
utbildningen inte i sig leder till att studenterna blir tillräckligt anställningsbara och ges rätt 
kvalifikationer för arbetslivet. Löfgren Martinsson (2008) beskriver vidare att man måste se 
utbildning och arbete som de skilda praktiker de är och att skillnader dem emellan både är 
rimliga och bör accepteras. Teichler (2000) menar att övergången från högre utbildning till 
arbetsliv därmed inte kan ske utan problem.  

Nilssons och Perssons (2004) resultat beskriver olika faktorer som arbetsgivare rankar högt i 
synen på personalvetare. Det framkommer bland annat att någon form av arbetslivserfarenhet 
rankas högt, liksom att det finns ett intresse av personalfrågor. Då konkurrensen idag är 
mycket hård bland nyexaminerade personalvetare ses arbetslivserfarenhet i kombination med 
akademisk utbildning som mer åtråvärt än en ren akademisk utbildning. Synen på vad som är 
bäst, det ”färdiga” PA-programmet eller ett fristående ”egenihopsatt” program, skiljer sig åt. 
Vissa arbetsgivare ser ett ”egenihopsatt” program som spännande och kreativt medan andra 
arbetsgivare menar att det färdiga programmet säkerställer en sorts garanti om vad studenten 
förväntas kunna (Nilsson & Persson, 2004). 

Utöver de formella kraven förväntas personalvetare ha vissa personliga kvaliteter (Nilsson & 
Persson, 2004). Den arbetssökandes egna värderingar är också viktiga. Personalvetaryrket 
medför ofta att personalvetaren identifieras som en slags mellanhand som både ska ha 
arbetsgivarens och medarbetarnas bästa för ögonen. Personalvetaren ska ha stor förståelse för 
båda parter och därmed minska risken för onödiga konflikter. Därför anses personliga 
egenskaper som lyhördhet, stresstålighet, stabilitet, stark integritet och att vara 
förtroendeingivande som viktiga, liksom att personen ifråga kan balansera rollen som 
administratör och medmänniska. Nilsson och Persson (2004) beskriver hur samtliga 
intervjuade arbetsgivare var överens om hur det går till när de väljer ut en person till intervju. 
Sållningen baseras på utbildning och erfarenhet, medan personlighetsfaktorer blir avgörande 
vid intervjun.  

Vidare tar Nilsson och Persson (2004) upp hur personalvetarstudenter, termin två, responderat 
på en enkätundersökning. Det framkommer att studenterna ser ljust på framtiden och flertalet 
var säkra på att de skulle få ett arbete inom personal- och arbetslivsområdet. Social 
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kompetens sågs som en mycket viktig komponent inför kommande arbetsliv. Ett intressant 
resultat var att endast en av 30 respondenter ville i framtiden jobba inom offentlig sektor. 

3.7 Olikheter gällande anställningsbarhet beroende på kön, social klass och 
etnicitet 
Ett stort antal studier har visat att anställningsbarhet påverkas av såväl kön som etnicitet och 
social klass. Sett från ett historiskt perspektiv kan detta ses som en empirisk sanning. Vi 
diskuterar därför här frågan utifrån ett nutidsperspektiv, vad som specifikt gäller personer 
med universitetsutbildning, och framförallt för den möjliga arbetsmarknad som dagens 
personalvetarstudenter möter. 

Medan missgynnande till följd av etnicitet och kön utgör diskriminering i lagens mening 
gäller inte detta missgynnande till följd av social klass. Forskningsläget i Sverige om 
diskriminering vid rekrytering i arbetslivet har sammanställts av 
Diskrimineringsombudsmannen (2012). Denna sammanställning visar att diskriminering 
såväl avseende etnicitet som kön förekommer vid rekrytering till arbete på svenska 
arbetsplatser. 

En viktig aspekt för förståelsen av om det finns en könsrelaterad skillnad i anställningsbarhet 
efter högskoleutbildning i Sverige är att endast en mindre del av den svenska 
högskoleutbildningen är könbalanserad (Edvardsson Stiwne & Alves, 2010). Man har 
uppskattat att 25 % av utbildningarna är könsbalanserade, medan resterande utbildningar 
genomförs med stora könsolikheter. Inom sju av nio breda ämnesområden är det fler kvinnor 
än män som avlägger examen, och endast det tekniska området har en tydlig majoritet av män 
(Högskoleverket, 2008). Detta speglar naturligtvis könsfördelningen på den arbetsmarknad 
som nuvarande studenter möter. Den stora könsskillnaden mellan olika yrken och 
utbildningar gör att det är svårt att generalisera eventuell typ och omfattning av könspåverkan 
på anställningsbarhet från en utbildning till en annan. 

Flera studier har visat att social klass påverkar arbetsmarknaden för de som genomgått högre 
utbildning. En relevant sådan undersökning har studerat 103 studenter från olika 
klassbakgrund och observerat hur den påverkat deras arbetsmarknad (Gordon, 2013). Det 
noterades att studenter från medelklassen i allmänhet var mer framgångsrika på 
arbetsmarknaden än sina arbetarklasskamrater, även med hänsyn taget till meritering och det 
universitet de examinerats ifrån. Medelklassakademikerna hittade oftare en anställning som 
motsvarade deras utbildning, eller som var i ledande ställning. Författaren drar slutsatsen att 
medelklasstudenter har bättre förutsättningar att öka sin anställningsbarhet genom att utnyttja 
ekonomiskt, socialt och icke-akademiskt kulturkapital. Visserligen utgår Gordons studie från 
Storbritannien, men det finns inga undersökningar som ger stöd för att förhållandena skulle 
vara principiellt annorlunda i Sverige. Att social klass spelar roll för anställningsbarhet har 
undersökts i en studie av studenter inom den kreativa sektorn. Möjligheten att få en 
praktikplats, vilken för dem är en viktig väg in i arbetslivet, visade sig påverkas av deras 
klasstillhörighet (Allen, Quinn, Hollingworth & Rose, 2012). Inom detta arbetsfält beskrivs 
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det råda en utestängande uppfattning där arbetstagarens förebild identifieras som ett 
medelklass, maskulint, rationellt och strategiskt subjekt.  

En liten studie från Växjö universitet tas som exempel på att etnicitet påverkar 
anställningsbarhet (Nordström, 2010). Här randomiserades en grupp personalvetarstudenter 
att utifrån ett rekryterarperspektiv bedöma en arbetssökandes anställningsbarhet genom att 
läsa en personbeskrivning och svara på tillhörande frågor. Grupperna erhöll samma 
personbeskrivning men namnen på den arbetssökande skiljde beroende på kön och etnicitet. 
Resultatet visade att det fanns en skillnad i anställningsbarheten beroende på etnicitet samt att 
det fanns en könsskillnad i anställningsbarheten beroende på etnicitet. Denna studie är endast 
en i ett stort antal undersökningar som lyfter fram detta problem (för översikt se 
Diskrimineringsombudsmannen, 2012; Green, de Hoyos, Barnes, Owen, Baldauf & Behle, 
2013). 

3.8 Att spela spelet 
I studien ”The Mismanagement of Talent: Employability and Jobs in the Knowledge 
Economy” har Brown, Hesketh och Williams (2011) intervjuat sex organisationer inom både 
privat och offentlig sektor samt 60 akademiker från högre utbildning. De har även undersökt 
hur rekryteringsprocessen till högre utbildning ser ut. Man fann att anställningsbarhet har 
kommit att handla om så mycket mer än bara hårda faktorer som certifikat, utmärkelser eller 
liknande. Istället har fokus flyttats till mer mjuka faktorer som kompetens, kapacitet och 
prestanda hos individen. Utöver att vara kvalificerad och smart så måste potentiella anställda 
också vara innovativa, kreativa och kritiska problemlösare. Det har inneburit ett mer 
subjektivt perspektiv på anställningsbarhet.  

Idag säljs löftet till unga människor att investering i utbildning leder till att många attraktiva 
jobb väntar efter avslutade studier (Brown et al., 2011). De studerande investerar både tid och 
pengar för att nå målet ”ett bra jobb”. Genom intervjuer har Brown med medarbetare 
undersökt hur studenter ger sig i in i ”spelet” om de tuffare jobben, hur de definierar sina 
karriärmål och hur de lyckas med sin egen anställningsbarhet. Genom omvärldsanlys av vad 
arbetsmarknaden vill ha anpassar man sin taktik därefter. Studenter följer karriärrådgivning, 
läser platsannonser och använder sociala kontakter för att hitta ett vinnande koncept. De läser 
böcker och deltar i aktiviteter om hur man bäst gör sig anställningsbar. De lär sig hur de ska 
utveckla en anställningsbarhet som bäst matchar arbetsmarknadens krav. Det behöver inte 
betyda att de ljuger men att de är något sparsamma med sanningen (Brown et al., 2011).  

3.9 Summering av tidigare forskning  
Det faktum att det saknas en enad definition av anställningsbarhet gör den svår att mäta. 
Synen på vad anställningsbarhet är förändras i takt med att omgivningen förändras varför 
begreppet måste förstås i relation till sin kontext. 

Samhället skapar normer som blir ett ideal att leva upp till för att passa in. Normer för 
anställningsbarhet skapas och sprids genom olika karriärhemsidor och genom politiska 
styrmedel. Dessa skapar tillsammans anställningsbara personer, och inom utbildningsväsendet 
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där framtidens arbetskraft fostras, anställningsbara studenter. Dagligen kommer studenter i 
kontakt med idéer och föreställningar om anställningsbarhet. Självutnämnda experter på 
karriärhemsidor skapar och sprider normen om den ideala arbetstagaren som studenter sedan 
arbetar för att leva upp till och följa. Karriärhemsidorna strävar efter att producera 
anställningsbara studenter och forma deras syn på sig själva. Det kan förstås som en 
pedagogisk fostran genom maktstyrning. 

Det ligger på individen att själv ta ansvar för den egna anställningsbarheten. En viktig del är 
här att kunna marknadsföra sig själv. Det finns skillnader i hur bekväma individer är med att 
marknadsföra sig själv, bland annat beroende på kön där kvinnor tenderar att tycka det är mer 
besvärligt att behöva marknadsföra sig själv. 

Arbetsmarknaden för nyexaminerade studenter är konkurrensutsatt och tävlingsinriktad. 
Studenter upplever anställningsbarhet som avgörande för att kunna integreras på 
arbetsmarknaden. Hos högpresterande studenter finns en lust att göra rätt och karriärdrivna 
studenter arbetar hårt med sin anställningsbarhet. Genom att utgå från ett drömjobb hanteras 
den egna anställningsbarheten i symbios med vad arbetsmarknaden söker. Med en 
genomtänkt strategi ser de anställningsbarhet och det framtida arbetet som ett livsprojekt.  

Arbetsgivare som anställer personalvetare anser att akademisk utbildning i kombination med 
arbetslivserfarenhet är avgörande för hög anställningsbarhet. Därefter spelar mer personliga 
faktorer in. Att arbeta som personalvetare innebär ofta att personen i fråga innehar en roll som 
kräver stor förståelse för en organisations alla parter. Att personen kan balansera rollen som 
administratör och medmänniska. Det har ifrågasatts huruvida nyexaminerade studenter 
innehar den kompetens som arbetsmarknaden kräver och därmed inte uppfattas som 
tillräckligt anställningsbara. Det finns även personalvetarstudenter som själva ifrågasätter 
utbildningen och anser att den har mer bredd än djup.  

Det är klarlagt att anställningsbarhet påverkas av såväl kön som etnicitet och social klass. 
Detta har visats gälla även för anställning inom akademiska yrken. 
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4. Teori 

I följande avsnitt presenteras den teoribild som studien bygger på. En teori kan beskrivas som 
en förenkling av verkligheten (Thomassen, 2007). Med hjälp av valda teorier förklaras sedan 
det undersökta fenomenet. 

Syftet med denna undersökning är att förstå hur personalvetarstudenter ser på sin egen 
anställningsbarhet. I tidigare avsnitt presenterades hur anställningsbarhet kan ses som ett ideal 
som produceras och styrs genom samhällsnormer. Det är därför lämpligt att i detta avsnitt ta 
upp teorier som rör just normer. Dessa har bidragit till förståelse och tolkning av det 
undersökta fenomenet.  

4.1 Vad är en norm? 
Normer ses som de kulturella regler som sammanfogar människors handlande i samhället och 
i olika grupper. Att inte följa den rådande normen kan uppfattas som ett avvikande beteende 
och leder oftast till sanktioner. En sanktion kan i sin tur vara positiv eller negativ och inta 
formen av en belöning eller bestraffning gentemot den som bryter mot normen (Hydén, 
2002). Gibbs (1981) menar att normer bygger på mönster av sanktioner. Genom normer 
synliggörs de värderingar som finns i samhället både på mikro- och makronivå. Normer är 
något som växer fram genom aktiviteter i grupp och som sedan leder till funktionen av regler 
för vad som är ett acceptabelt beteende (Bang, 1999). Det råder en diskussion om huruvida en 
norm måste ha konsekvenser för någons handlande för att få kallas för norm. Gibbs (1981) 
menar att så är fallet. Hydén (2002) håller inte helt med. Han menar att man även kan se en 
norm i relation till en potentiell handling. En norm skapar preferenser att handla på ett visst 
sätt. I en situation där normens preferenser inte realiseras bör man ändå kunna säga att det 
föreligger en norm i sammanhanget. Normer skapar gränser. Normerande beteenden skapar 
mönster som skiljer sociala system från varandra. Genom normer upprätthålls gränserna och 
vilka som får tillhöra ett visst socialt sammanhang. De som väljer att avvika från normen 
riskerar att uteslutas. 

4.1.1 Hur normer skapas och överförs  

Socialisationsprocessen kallas den livslånga process som börjar vid födseln och sedan löper 
livet ut (Angelöw & Jonsson, 2000). Under denna process överförs värderingar, normer, 
attityder, beteenden och kunskaper från samhället och dess medlemmar till den enskilda 
individen. Livets första tid kallas för den primära socialisationen. Barnet utvecklar då 
motoriska, kognitiva, känslomässiga och sociala funktioner. Den primära socialisationen sker 
främst inom det som kan beskrivas som ”familjen”, tillsammans med föräldrar och syskon, 
och under de första dagisåren. Angelöw och Jonsson (2000) poängterar att den primära 
socialisationen inte helt begränsas till barnets första tid utan att människan under hela livet 
lever i olika primära sammanhang, i nära kontakt med familjemedlemmar eller andra 
betydelsefulla personer.   
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Den sekundära socialisationen sker under den tid då individen tillägnar sig och övar på 
speciella färdigheter för att lära sig hur hon ska fungera i enlighet med samhällets allmänna 
normer och förväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000). Den sekundära socialisationen inleds 
då individen blir mer självständig och är ofta knuten till utbildningssystemets olika delar. En 
del forskare väljer även att tala om den tertiära socialisationen (Angelöw & Jonsson, 2000) 
som utgörs av den systematiska påverkan som individer utsätts för och som förmedlas genom 
massmedia, politik, reklam eller olika intressegrupper.  

Det är genom socialisationen och internaliseringsprocessen som samhällets normer och 
värderingar införlivas i individen (Angelöw & Jonsson, 2000). Genom att ta till sig gällande 
normer och värderingar tillägnar sig individen verkligenheten och strävar efter att förändra 
den efter sina behov. Normer, värderingar och verklighetsuppfattningar överförs från en 
generation till en annan och kan se olika ut för olika generationer (Angelöw & Jonsson, 2000; 
Bang, 1999). Inom en kulturell grupp, eller i ett samhälle kan normer och värderingar med 
tiden införlivas i kulturen och ges en karaktär av ”social sanning”. Detta fenomen blir då ett 
hinder i sig själv i försök att ändra kulturen och dess normer och värderingar. 
Samhällskulturen upplevs vara en självklar och nästan objektiv del av verkligheten (Bang, 
1999).  

4.1.2 Normer kan ta olika form  

Normer uttrycker vad som bör eller skall göras och ofta vad som anses vara ett normalt 
beteende (Granér, 1991). Sådana normer kallas normalitetsnormer och åtföljs av normer som 
visar var gränser går för ett visst beteende. Dessa senare normer kallas förbudsnormer. 
Idealnormer är något som i sin tur visar vad som är högst önskvärt beteende. Ofta kräver 
dessa beteenden speciella förmågor och ibland även personliga uppoffringar (Granér, 1991).  

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver även två olika former av normer, de informella och 
formella normerna. De informella normerna är självklara men svåra att upptäcka då de ofta är 
dolda. Dessa normer uppkommer naturligt i vardagen och i olika ömsesidiga handlingar. 
Sanktioner gällande informella normer är oftast ofarliga och leder till en början eller vid 
enstaka tillfällen oftast bara till en jobbig tystnad. Om handlingen däremot upprepas och 
personen återigen bryter mot de informella normer som finns kan sanktionen bli mer tydlig. 
Idag finns det informella normer i nästan alla sammanhang. De kan vara mycket olika och 
även ge olika typer av sanktioner. De formella normerna är lättare att hantera och är oftast 
nedskriva. Dessa normer anger också ofta vilka sanktioner som följer om de bryts (Angelöw 
Jonsson, 2000).  

4.2 Teorisammanfattning  
Normer handlar om de kulturella regler som individer möter och tar del av i sin vardag. De 
påverkar individers olika val och värderingar och kan förstås i relation till individers arbete 
med sin egen anställningsbarhet. Anställningsbarhet kan spegla en norm som styr människor 
mot att bli den ideala arbetstagaren. Vad detta innebär beror på vilken grupp eller vilket 
sammanhang man väljer att studera. Normer är något som individen tar del av under hela 
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livet, från den primära till den tertiära socialisationen (Angelöw & Jonsson, 2000). Samhällets 
rådande normer och värderingar är ständigt närvarande och individen anpassar sig för att följa 
dem. De uttrycker vad som anses vara det ”normala” och ideala beteendet hos människor och 
olika grupper. Att inte följa det normativa beteendet sanktioneras ofta. Sanktionerna är det 
som får människor att följa normer.  

I denna studie har anställningsbarhet definierats som studenters lämplighet för arbete efter 
examen. Att i den kontexten förstå anställningsbarhet som en idealnorm innebär de önskvärda 
värderingarna och beteendena i relation till lämplighet.  

Syftet med studien är att undersöka hur personalvetarstudenter själva ser på sin 
anställningsbarhet. Både vad de tror arbetsgivare anser vara viktigt och vad de själva gör för 
att vara anställningsbara, samt hur de lever upp till normen om den ideala arbetstagaren. 
Fogde (2014) beskriver hur ideal och normer om hur individen ska vara anställningsbar har 
blivit en global företeelse även om de tar sig i olika uttryck i olika samhälleliga kontexter. 
Normer anger det normala beteendet som en bejakande samhällsgrupps handlingar bör 
överensstämma med (Nationalencyklopedin, 2015). Det är något som växer fram i grupper 
genom olika aktiviteter och har funktionen av regler för vad som anses vara acceptabelt 
beteende (Bang, 1999). Det är därmed viktigt att anställningsbarhet som norm kan se ut och 
fungera på olika sätt inom olika kulturer och samhällsgrupper. Normens kulturella regler ser 
därför inte ut på samma sätt för arbetslösa ungdomar som går en kurs i att söka jobb som för 
högt uppsatta chefer. Normen anställningsbarhet måste därför förstås i relation till sin kontext. 
I denna studie betraktas normen anställningsbarhet ur personalvetarstudenters perspektiv. 
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras en övergripande beskrivning av forskningsprocessen och vilka 
tillvägagångssätt som använts. Den valda metodansatsen presenteras, liksom urval och 
enkätutformning. Dessutom kommenteras validitet, reliabilitet och de etiska aspekter som 
tagits hänsyn till under arbetets gång. 

5.1 Metodansats 
Denna studie utgår från en metodansats av deduktiv karaktär, vilket innebär att studien utgår 
från redan etablerade teorier och allmänna principer (Thomassen, 2007; Bryman, 2011). Valet 
av metod har baserats på studiens syfte och frågeställningar. Då målet med denna studie är att 
nå ut till en stor grupp personalvetarstudenter för att undersöka deras syn på 
anställningsbarhet och hur de hanterar sin egen anställningsbarhet är det lämpligt att använda 
en kvantitativ metod i form av en enkät. På så sätt nås en större grupps varierande syn på 
fenomenet. Av samma orsaker ger en kvantitativ ansats bättre möjligheter än en kvalitativ att 
jämföra hur vanliga olika fenomen eller uppfattningar är. Dessutom kan metoden avslöja hur 
olika fenomen är relaterade till varandra. (Trost, 2012).  

En nackdel med kvantitativ metod är att fenomenet inte kan studeras lika djupt som vid en 
kvalitativ ansats, till exempel i form av intervjuer. En kvantitativ enkätstudie bidrar inte till 
ökad förståelse för hur personalvetarstudenter tänker och känner på ett djupare plan, eller 
varför de gör som de gör. Ett alternativ hade varit att kombinera en enkät med intervjuer. Att 
bara använda sig av intervjuer hade däremot endast lett till några få respondenters upplevelser 
och känslor av fenomenet. En nackdel med en enkätstudie är att det är svårt för respondenten 
att be om förtydliganden om frågeformuleringar som är svåra att förstå (Ejlertsson, 2005). En 
annan nackdel är att en enkät inte skall innehålla för många frågor eftersom det kan medföra 
en risk att respondenten tappar intresset och väljer att avbryta (Bryman, 2011; Trost, 2012). 
Till sist är bortfall, det vill säga frånvaro av svar, en nästan obligat företeelse i enkätstudier. 

Det hade varit rimligt att tänka sig en kvalitativ ansats för att studera problemet om fenomenet 
hade varit helt obekant och det hade saknats kunskapsunderlag inom området. Som nämnts 
tidigare (avsnitt 2.1.) har dock begreppet anställningsbarhet diskuterats väl i litteraturen vilket 
bedömts utgöra en god grund för en deduktiv kvantitativ ansats. Dessutom har författarna god 
förförståelse av det aktuella problemkomplexet eftersom de båda är personalvetarstudenter i 
slutet av utbildningen. 

Tillgången till mailadresser för samtliga programstudenter och de som läser fristående kurser i 
sociologi, pedagogik och psykologi med inriktning mot personal och arbetsliv gjorde att 
beslutet att göra en webbenkät enkelt. Trost (2012) menar att det är en bra metod om man har 
tillgång till sin urvalsgrupps mailadresser. På ett tidseffektivt sätt kan forskaren genom en 
sådan metod dessutom nå ut till ett stort antal presumtiva respondenter. Alternativet hade varit 
att dela ut enkäter, eller posta enkäter via adresser erhållna från Studentavdelningen vid 
Uppsala universitet, och sedan endera samla in dem eller få dem återsända via post. Båda 
alternativen hade inneburit en stor arbetsinsats som inte säkert kunnat ge utdelning i form av 
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bättre kvalitet på svaren, eller en högre svarsfrekvens. Ett personligt möte i samband med en 
föreläsning hade eventuellt inneburit att fler respondenter valt att fylla i enkäten eftersom en 
nackdel med en webbenkät är just att den inte blir lika personlig (Bryman, 2011).  

5.2 Utformning av enkät 
Den största svårigheten med en enkätundersökning är att lyckas formulera de problem som 
skall studeras till lätt tydbara frågor som sedan kan besvaras av andra människor (Bryman, 
2011). Undersökningens värde och kvalitet hänger till stor del på frågorna kan förstås och 
besvaras utifrån det perspektiv som forskarna önskar få belyst.  

Det är mycket viktigt att en studies syfte och frågeställningar är klart formulerade innan det 
mätinstrument som ska ligga till grund för studien utvecklas (Trost, 2012). Ejlertsson (2005) 
poängterar att man måste ta reda på vad som ska mätas och hur det ska mätas innan man 
börjar utveckla frågor. Utformningen av denna studies enkät inleddes med att identifiera 
problemområden utifrån studiens syfte, frågeställningar, den tidigare forskningen samt den 
valda teorin med mål att kunna inringa hela studiens område. Fyra relevanta problemområden 
identifierades; karriärvägledning, den egna anställningsbarheten, påverkan och framtida 
arbetsgivare. Därefter formulerades frågor alternativt påståenden till varje problemområde. I 
denna process bryts problemområden ned till sina olika beståndsdelar (Ejlertsson, 2005).  

I Tabell 1 nedan exemplifieras tillvägagångssättet vid enkätens utformning. Nedan visas ett 
påstående per problemområde och vad påståendet ämnar mäta.  
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Karriärhemsidor förmedlar ideal, normer och värderingar som på 
många sätt potentiellt präglar studenters uppfattning och syn på 
det framtida arbetslivet. Detta påstående har formulerats för att 
undersöka om personalvetarstudenter tar del av karriärråd om 
hur man skriver ett bra cv/personligt brev i syfte att öka den 
egna anställningsbarheten. 

Karriärvägledning 

Påstående: Jag har tagit del av karriärråd om 
hur man skriver ett bra cv och personligt 
brev för att öka min anställningsbarhet 

Inom personalvetarområdet råder stor konkurrens om jobben. 
Studenter tvingas tänka strategiskt avseende vilka egenskaper 
som ska lyftas fram i ett cv. Detta påstående ämnar undersöka 
om personalvetarstudenter väljer att arbeta extra inom ett 
område relaterat till studieområdet i syfte att öka den egna 
anställningsbarheten. 

Den egna anställningsbarheten 

Påstående: Jag har under min studietid 
arbetat extra inom ett område som är relaterat 
till min nuvarande utbildning för att öka min 
anställningsbarhet 

Politiska vägval och krafter på arbetsmarknaden bidrar till, och 
styr skapandet av anställningsbara studenter. Forskning visar att 
många upplever det som ångestfyllt att behöva marknadsföra sig 
själv och hantera den egna anställningsbarheten. Detta påstående 
ämnar undersöka huruvida personalvetarstudenten upplever det 
som ångestfullt att tänkta på och hantera den egna 
anställningsbarheten.  

Påverkan 

Påstående: Jag upplever det som ångestfyllt 
att behöva tänka på min egen 
anställningsbarhet 

Tidigare studier visar att unga karriärmedvetna studenter arbetar 
mycket med sin anställningsbarhet. Karriären och 
anställningsbarheten ses som ett livsprojekt och studenterna 
skapar identiteter utifrån arbeten. Arbetsmarknaden ses som en 
spelplan där de mest ihärdiga vinner de bästa jobben. Detta 
påstående ämnar undersöka om personalvetarstudenter anser att 
karriär är viktigt för dem. 

Framtida arbetsgivare 

Påstående: Att göra karriär är viktigt för mig 

Tabell 1. Exempel på hur enkätens påståenden utformats utifrån de fyra relevanta problemområdena. 

Som tidigare nämnts är anställningsbarhet ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. 
För att inte skapa förvirring bland deltagarna inleddes enkäten med att beskriva den definition 
av anställningsbarhet som används i denna studie (se Bilaga 1). 

Enkäten utformades i form av 42 frågor eller påståenden varav 35 fördelades relativt jämnt 
över studiens fyra problemområden. Sju frågor fungerade som bakgrundsvariabler och fick 
avsluta enkäten. Att placera bakgrundsfrågor på slutet av en enkät kan motverka bortfall 
eftersom respondenten kan uppfatta dem som tråkiga och avbryta sitt deltagande när de 
inleder enkäten (Trost, 2012). Bakgrundsfrågorna, som valdes för att kunna belysa och ta 
hänsyn till individuella skillnader vid analys av resultatet (Ejlertsson, 2005), var kön, ålder, 
programstudent eller fristående, och aktuell termin. Vidare ställdes frågor om respondenterna 
någon gång varit på anställningsintervju och om arbetslivserfarenhet. Enkäten avslutades med 
en kontrollfråga om respondenten hade som mål att ta ut en examen för att arbeta med 
personal och HR-frågor. Detta för att kunna exkludera de respondenter som inte hade detta 
som mål och därmed inte utgjorde studiens urvalsgrupp. 

I enkäten undveks öppna frågor om sådana inte upplevdes nödvändiga. I dessa fall användes 
de som alternativ där respondenten själv kunde skriva i sitt svar om hen kände att inget annat 



5. Metod 

28 

 

svarsalternativ stämde. Främst användes slutna påståenden eller frågor, vilket ger en god 
jämförbarhet i svaren (Bryman, 2011), där respondenten kryssade i sitt svar. På de flesta 
påståenden ombads respondenten svara hur väl påståendet överensstämde med dennes 
uppfattning genom svaren stämmer helt, stämmer delvis, stämmer lite, stämmer inte alls eller 
ofta, ibland, sällan, aldrig. Alla påståenden av liknande karaktär inleddes på samma sätt, 
eftersom det är viktigt att vara konsekvent i språkbruket vid frågeformulering liksom att 
använda ett enkelt språk (Trost, 2012; Ejlertsson, 2005). I några fall användes exempel i 
frågeformuleringen för att stärka tydligheten.  

Ejlertsson (2005) beskriver hur den som konstruerar frågor till en enkät har en bakomliggande 
tanke som för den personen är självklar. Andra personer behöver dock inte uppfatta frågorna 
på samma sätt. För att förhindra detta användes en pilotgrupp besående av fyra personer, två 
kvinnor och två män, som fick ta del av enkäten och ge synpunkter som ibland ledde till 
korrigeringar.  

Till enkäten formulerades även ett missivbrev (se Bilaga 1) som fick utgöra enkätens första 
sida såsom rekommenderats av Trost (2012). Fördelen med detta är att respondenten kan gå 
tillbaka till missivbrevet när som helst. Missivbrevet innehöll en förklaring till varför 
personen i fråga blivit utvald att delta. Det fanns även information om att deltagandet var 
frivilligt, gick att avbryta närsomhelst och att respondenten inte behövde svara på en obekväm 
fråga. Det påpekades även att resultatet kommer att ligga till grund för en uppsats och att 
svaren behandlas konfidentiellt. Brevet avslutades med ett stort tack och med uppmaning att 
ta kontakt på mail vid eventuella frågor.  

Enkäten utformades i Google Formulär vilket är en kostnadsfri tjänst som ger forskaren stora 
möjligheter att själv utforma enkäten efter eget önskemål. Till exempel genom att ge den en 
attraktivt anpassad layout för att göra målgruppen mer nyfiken och motiverad att svara 
(Bryman, 2011). 

5.3 Urval och generalisering 
Eftersom syftet var att undersöka personalvetarstudenters uppfattningar om anställningsbarhet 
var en central fråga hur målgruppen skulle definieras. I denna studie definieras målgruppen 
personalvetare som samtliga studenter som har som mål att ta ut en examen med inriktning 
mot personal och arbetsliv. Det innebär att urvalet omfattar både programstudenter och 
studenter som läser fristående kurser.  

Inför denna studie kontaktades programansvarig för personalvetarutbildningen vid Uppsala 
universitet i hopp om att få hjälp med kontakter till personalvetarstudenter. Författarna fick då 
tillgång till mailadresser till totalt 368 studerande som höstterminen 2015 endera var 
programstuderande, eller som var registrerade på de fristående inriktningskurser som ingår i 
kandidatprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (Tabell 2). Eftersom 
författarna själva studerar till personalvetare och fanns med bland mailadresserna 
exkluderades dessa från urvalet. 
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Program/ kurs Antal 
Kurs Sociologi – inriktning arbetsliv, personal och organisation A 17 
Kurs Sociologi – inriktning arbetsliv, personal och organisation B 10 
Kurs Sociologi – inriktning arbetsliv, personal och organisation C 10 
Kurs Pedagogik – inriktning vuxna och arbetsliv A 35 
Kurs Pedagogik – inriktning vuxna och arbetsliv B 30 
Kurs Pedagogik – inriktning vuxna och arbetsliv C 31 
Kurs Psykologi – inriktning arbetsliv A 13 
Kurs Psykologi – inriktning arbetsliv B 1 
Program – inriktning mor personal- och arbetslivsfrågor 258 
Totalt antal studerande  368 
Tabell 2. Mailadressernas fördelning över kurser/program. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att studenter från urvalet kan läsa en av de fristående 
kurserna inom sociologi, pedagogik eller psykologi utan att ha planer på att bli 
personalvetare. För att inte få missvisande resultat frågades explicit i en bakgrundsfråga om 
respondentens mål är att arbeta som personalvetare.  

Utöver de respondenter som identifierats inkluderades även tre respondenter där det var känt 
att de studerade till personalvetare men som i stunden läste kurser som inte inkluderats i 
Tabell 2. Efter samråd med uppsatshandledaren presenterades dessutom studien, inklusive 
länkar till enkäten, i några av de Facebookgrupper som används av personalvetarstudenter vid 
Uppsala universitet. Detta förfaringssätt gjorde att personalvetarstudenter som denna termin 
läste något annat och därför inte fanns på maillistorna kunde nås. 

Den valda metoden för urval garanterar emellertid inte att alla personalvetarstudenter som 
läser fristående kurser kunde nås med hjälp av maillistan. Detta eftersom vissa studenter kan  
ha läst andra kurser, till exempel arbetsrätt eller företagsekonomi, under den tid som 
undersökningen gjordes. Det hade varit möjligt att endast undersöka programstudenter, och 
lämna de som läser utbildningen som fristående kurser utanför. Det alternativet valdes bort då 
dels ett betydande antal av personalvetarstudenterna, 110 av 368 enligt maillistan, ungefär 30 
% (Tabell 2), läste utbildningen i form av fristående kurser, och dels att samtliga 
personalvetarstudenter, vilken studieform de än valt, har att möta samma frågor om sin egen 
anställningsbarhet när studierna är avslutade. 

Önskan var att nå samtliga personalvetarstuderande i Uppsala och göra en totalundersökning 
av vad de som studerar i Uppsala anser. Detta befanns svårt av skäl som nämnts ovan. Även 
om, vad som kan bedömas, de allra flesta som läser utbildningen i form av fristående kurser 
borde ha nåtts med den valda strategin, blev det likväl en fråga om urval, och då ett 
bekvämlighetsurval ur den totala population som läser utbildningen vid den aktuella tiden. 
Även sett ur ett nationellt perspektiv kan undersökningen ses som ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval utgörs av ett icke-sannolikhetsurval av studieobjekt som har funnits nära 
till hands för forskaren (Bryman, 2011). Trost (2012, s. 31) beskriver hur ett 
bekvämlighetsurval kan jämföras med Cajsa Wargs ofta citerade påstående ”Man tager vad 
man taga kan.” Enligt Deacon (1999) kan man skilja på två typer bekvämlighetsurval – ett 
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svagt och ett starkt. Ett svagt bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer deltagare till 
studien som ligger forskaren nära till hands. Ett starkt bekvämlighetsurval innebär att studiens 
deltagare har en koppling till undersökningssyftet. Vårt urval skulle kunna ses som en 
kombination då vår urvalsgrupp har en tydlig koppling till undersökningssyftet samtidigt som 
de fanns nära till hands.  

Bekvämlighetsurval kan ge mycket intressanta resultat men en nackdel är att resultaten inte 
kan generaliseras till en hel population eftersom resultatet endast gäller den undersökta 
gruppen. Våra resultat kan därför inte generaliseras, vare sig till den hela gruppen 
”personalvetarstudenter som läser utbildningen i Uppsala” eller till ”personalvetarstudenter i 
hela Sverige”.  

5.4 Bortfall 
Externt bortfall innebär att en person i urvalet inte svarar på enkäten, oavsett orsak, och 
internt bortfall avser bortfall på enstaka frågor (Ejlertsson, 2005). Detta interna bortfallet 
varierade som mest mellan ett till fyra per fråga. Vid resultatbeskrivningen redovisades detta 
tillsammans med de som svarat ”vet ej/vill ej svara”. 

Den sista frågan i enkäten användes som en kontrollfråga i syfte att ta reda på vilka som hade 
som mål att efter examen arbeta inom området för personal- och arbetslivsfrågor. Av 149 
respondenter var det 15 som svarade nej eller vet ej/vill ej svara. Eftersom det inte med 
säkerhet går att säga, eller inte säga, huruvida dessa respondenter studerar till personalvetare 
har dessa behandlats som ett bortfall då de riskerar att inte tillhöra vårt valda urval.  

5.5 Distribuering och insamling av enkäterna 
Efter tillstånd från programansvarig, och från uppsatshandledare efter att denne läst enkäten, 
mailades denna ut till de 371 respondenter på morgonen den 19 november 2015. I mailet 
fanns en länk till enkäten tillsammans med en kort förklaring av studiens syfte och att 
deltagandet var frivilligt och att svaren skulle komma att behandlas konfidentiellt. Samma 
information lades ut i Facebookgrupper som frekvent används av personalvetarstudenter vid 
Uppsala universitet. Tre dagar senare skickades en påminnelse ut. Det bedömdes att detta var 
en lämplig tid eftersom en för tidig påminnelse kan uppfattas som påträngande (Trost, 2012). 
Eftersom deltagandet var anonymt fanns ingen möjlighet att identifiera de som svarat på 
enkäten före påminnelsen, varför även dessa påmindes. Författarna bad om ursäkt för detta 
och bad dem som svarat att förbise påminnelsen. I påminnelsen upprepades samma 
information som i det första utskicket. Enkäten samlades in efter drygt sex dagar.  

5.6 Bearbetning och analys av material 
Bearbetningen av materialet inleddes med att data exporterades från Google formulär till 
Excel. För att göra överföringen till statistikprogrammet Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) möjlig och för att underlätta analysarbetet omkodades svarsalternativen till 
siffor, exempelvis svarsalternativet stämmer helt = 3, stämmer delvis = 2, stämmer lite = 1 
och stämmer inte alls = 0. Varje respondent fick även ett unikt ID-nummer. Analyserna 
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gjordes sedan i PSPP som är ett gratisprogram och som innehåller flertalet av SPSS 
funktioner, eller i SPSS. 

På frågorna 10, 11, 28, 29 och 30 (se Bilaga 2) förelåg ett problem vid omkodningen. 
Frågorna var konstruerade så att respondenten skulle välja tre eller fyra faktorer som ansågs 
mest viktiga utifrån sex till nio olika alternativ. Problemet löstes genom att varje fråga delades 
upp så att varje möjligt alternativ kunde kodas som ja eller nej.  

Under analysarbetet övervägdes och beslutades att frågeställningen ”Vilka attribut hos en 
arbetsgivare som personalvetarstudenter motiveras och attraheras av”; frågorna 28 till och 
med 30, skulle exkluderas från analysen. Denna frågeställning fanns med i studiens 
initialskede då det även fanns ett intresse att belysa vad studenter motiveras av när de väljer 
en framtida arbetsplats, samt vad som anses vara mest attraktivt hos en möjlig framtida 
arbetsgivare. Detta skulle sedan jämföras med de åtgärder de själva vidtog för att just matcha 
arbetsgivares förväntningar på nyexaminerade studenter. För att inte splittra undersökningens 
huvudfråga, den om personalvetarstudenters anställningsbarhet och vad de själva gör för att 
öka sin anställningsbarhet, beslöts att lyfta ut denna frågeställning. 

Sett från perspektivet att detta är ett bekvämlighetsurval kan de resultat som erhållits inte 
generaliseras med hjälp av statistiska metoder till en större population. Här har ändock 
statistik som förutsätter ett obundet slumpmässigt urval använts, men endast för att beskriva 
variablerna på ett mer begripligt sätt, och för att försöka belysa samband mellan variabler. 
Eftersom antalet observationer var mer än 30 kan man enligt centrala gränsvärdessatsen anse 
det vara normalfördelat.  

I ett antal stapeldiagram visas den procentuella fördelningen av svarsalternativen för de 
empiriska resultaten om personalvetarnas användning av karriärråd och betydelsefulla 
faktorer för hög anställningsbarhet. Dessutom visas huruvida de i någon utsträckning tagit del 
av karriärråd eller utförde någon aktivitet i syfte att öka den egna anställningsbarheten. I den 
del som berör hur personalvetarstudenterna påverkas av normen anställningsbarhet (frågorna 
20-26) användes medelvärde och standardavvikelse för att kunna jämföra de olika frågorna 
med varandra. T-test användes för att jämföra olika medelvärden och påvisa eventuella 
skillnader mellan exempelvis kön eller ålder och synen på den perfekta arbetstagaren eller på 
karriärens betydelse. Där flera jämförelser gjorts har signifikansnivån anpassats med hjälp av 
Bonferroni-korrektion. Ett antal samband med variabeln ”Att göra karriär är viktigt för mig.” 
har dessutom studerats med sedvanlig parametrisk korrelation och redovisats i form av 
Pearson’s R. 

Samtliga svar på enkätens frågor finns i Bilaga 2. 

5.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet beskriver i vilken omfattning en studie mäter det den avser att mäta (Eliasson, 2013). 
Validitetsproblemet övervägdes redan under designfasen och enkätfrågorna granskades i 
relation till teori och syfte. Genom att låta teori, tidigare forskning och de aktuella 
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frågeställningarna påverka hur enkätens frågor formulerades är förhoppningen att validiteten 
blir så bra som möjligt. Enkätfrågorna har bearbetats och omformulerats ett flertal gånger och 
innan enkäten publicerades genomfördes en pilotundersökning med fyra personer (se avsnitt 
5.2) för att samla in värdefulla kommentarer. För att undvika missförstånd avseende 
frågeformuleringar valdes att i några frågor ange exempel i den slutliga enkäten.  

Vid designen av denna studie har forskarna haft en stor fördel i form av egen förförståelse för 
de problem som studerats. Detta har ökat validiteten genom påverkan på perspektivet på vilka 
problemområden som bedömts viktiga att utvärdera, liksom på vilka frågor som ansetts 
rimliga, och hur dessa språkligt formulerats. 

En studie med hög validitet har få systematiska fel (Eljertsson, 2005). Denna studie 
avslutades med en kontrollfråga för att på så vis kunna sortera bort de studenter vars syfte inte 
var att arbeta som personalvetare.  

Reliabilitet speglar graden av pålitlighet och resultatens reproducerbarhet (Eliasson, 2013). 
En hög reliabilitet speglar en studies trovärdighet och ger dessutom bättre förutsättningar för 
hög validitet (Eliasson, 2013). Enkäten innehöll instruktioner om hur den var uppbyggd och 
hur den skulle besvaras. För att öka reliabiliteten formulerades vissa frågor på olika sätt för att 
mäta i princip samma fenomen.  

Efter att materialet kodats och matats in i statistikprogrammet dubbelkollades det flera gånger 
för att på så sätt säkerställa att inga data kodats fel. Studiens rådata sparades i sin 
ursprungsform så att inga ändringar har kunnat göras direkt på råmaterialet.  

5.8 Forskarens roll  
Respondenterna av enkäten och forskarna möttes aldrig, varför ingen subjektiv påverkan bör 
ha skett. Å ena sidan har det inneburit att möjlig positiv påverkan på svarsfrekvensen utblivit 
(Eliasson, 2013). Å andra sidan har författarna inte kunnat påverka några attityder hos 
respondenterna avseende den för dem viktiga frågan om anställningsbarhet efter utbildningen. 

Forskarnas förförståelse har också, som nämnts ovan under avsnitten 5.1. Metodansats och 
5.7. Validitet och reliabilitet, påverkat studiens upplägg. 

5.9 Etiska överväganden 
Studien har genomförts med hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller för 
humanistiska och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns således 
fyra huvudkrav att förhålla sig till. Informationskravet innebär att forskaren måste informera 
respondenterna om studiens syfte och hur studien genomförs samt att deltagandet är frivilligt 
och kan avbrytas när som helst. Om detta informerades i det bifogade missivbrevet. Där 
bifogades även våra kontaktuppgifter och information om att uppsatsen kommer att publiceras 
och finnas sökbar på DIVA-portalen.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Beroende på undersökningens karaktär kan detta krav se olika ut. I både missivbrev, mail och 
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i det inledande stycket i Facebookgrupperna beskrevs deltagandets premisser. Då studien 
baseras på en enkätundersökning gav respondenten sitt samtycke i det att enkäten besvarades.  

Konfidentialitetskravet går ut på att alla respondenternas personuppgifter ska behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär dels att information om studiens deltagare inte ska finnas till 
förfogande för utomstående och dels att respondenterna inte heller skall kunna identifieras i 
det publicerade arbetet. De enda personuppgifter som forskarna hade tillgång till var 
respondenternas mailadress som innehöll deras för- och efternamn. Vid varje mailutskick 
användes funktionen hemlig kopia vilket innebar att de använda mailadresserna inte visades 
öppet och på så vis kunde användas av andra respondenter. Inga svar från enkäten kan spåras 
till enskild respondent personligen.  

Nyttjandekravet som innebär att de insamlade personuppgifterna endast använts i 
forskningsändamål och att enkätresultaten således endast använts i det syfte som utlovats, har 
även uppfyllts.  
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6. Resultat och analys 

Nedan redovisas de resultat från enkätundersökningen, liksom en analys av dessa, som är 
relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. Detta syfte var att undersöka hur 
personalvetarstudenter ser på sin anställningsbarhet och vad de gör för att bli mer 
anställningsbara.  

För att underlätta för läsaren analyseras resultaten löpande. I analysen förenas empirin med 
studiens teori och tidigare forskning för djupare förståelse. Resultatet kommer inte att, och 
kan inte, generaliseras till personalvetarstudenter i allmänhet då studiens design inte tillåter 
detta. När begreppet ”personalvetarstudenter” används nedan syftar det på de studenter som 
ingått i denna undersökning.  

Avsnittet inleds med en presentation av respondenterna i studien, liksom av relevant 
bakgrundsinformation. 

6.1 Studiens respondenter 
I enkätundersökningen deltog totalt 149 respondenter. Av dessa uteslöts 15 respondenter då 
de enligt kontrollfrågan inte hade som mål att arbeta som personalvetare. Därmed återstod 
134 respondenter varav 79,1 % var kvinnor (n=106) och 20,9 % var män (n=28). Den ojämna 
könsfördelningen kan förklaras av att personalvetarprofessionen är kvinnodominerad då åtta 
av tio personalvetare är kvinnor (Jusek, 2010). Åldersfördelningen bestod av 50,7 % (n=68) 
respondenter i åldrarna 19-24 år, 32,8 % (n=44) i åldrarna 25-30 år och 16,4 % (n=22) var 
över 30 år. Dessa personalvetarstudenter fördelade sig relativt jämnt mellan terminerna med 
cirka 20 respondenter från varje termin, men med en liten överrepresentation från termin 6 
med 32 respondenter. Av respondenterna var 102 programstudenter, medan 32 genomgick 
utbildningen i form av fristående kurser. 

För studiens syfte var det intressant att få besvarat om respondenterna tidigare kommit i 
kontakt med arbetslivet. Därför fanns en fråga om deras arbetslivserfarenhet och huruvida de 
någon gång deltagit i en arbetsintervju. Endast en enda respondent hade aldrig haft ett jobb. 
Av de övriga 133 respondenterna hade 10,4 % (n=14) arbetat extra, 36,6 % (n=49) hade 
arbetat heltid och 52,2 % (n=70) hade både arbetat heltid och som extra anställd. Endast två 
respondenter hade aldrig varit på en anställningsintervju. 

6.2 Karriärvägledning; vilka faktorer tror personalvetarstudenterna bedöms 
viktiga 
Normer och ideal om hur individen ska vara anställningsbar tar sig olika uttryck i olika 
samhälleliga kontexter (Fogde, 2014). Normen kan alltså innebära olika saker för olika 
samhälleliga grupper. I denna studie fokuseras det endast på personalvetarstudenters 
perspektiv på sin egen anställningsbarhet och vad de tror arbetsgivare bedömer som viktigt 
för hög anställningsbarhet. 
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Att förstå anställningsbarhet som en norm innebär att det finns en gemensam bild av hur 
individen bör vara för att anses som bäst lämpad för ett jobb. Denna bild sprids exempelvis 
genom karriärråd. Att inte följa en sådan norm kan leda till en sanktion, exempelvis att den 
arbetssökande inte får komma på en arbetsintervju eller inte får den önskade anställningen. 
Därför undersöktes i vilken utsträckning personalvetarstudenter förhåller sig till olika 
karriärråd. Dessa sprids bland annat på karriärhemsidor vilka kan förstås som stora 
normspridare då de innehåller otaliga tips om hur individen ska göra för att bli mer 
anställningsbar. Det visade sig att 80 % (n=107) av personalvetarstudenterna sällan, ibland 
eller ofta använder karriärhemsidors expertis i olika omfattning i syfte att öka den egna 
anställningsbarheten (Figur 1). Av studenterna tog 20 % aldrig råd från dessa hemsidor. 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av svaren för påståendet ”Jag brukar gå in på karriärhemsidor med karriärtips, 
cv-guidning, tips för personligt brev etcetera.” 

 

 

 

 

De två vanligaste karriärråden på dessa karriärhemsidor rör hur man skriver ett bra cv och hur 
man förbereder sig och agerar på en anställningsintervju. Det visade sig att hela 83 % till 
större eller mindre del tog del av karriärråd om hur man skriver ett bra cv och 84 % till råd om 
hur man förbereder sig och agerar på en anställningsintervju i syfte att öka sin 
anställningsbarhet (Figur 2 och 3). 

  

Figur 2. Procentuell fördelning av svaren för 
påståendet ”Jag har tagit del av karriärråd om hur 
man skriver ett bra cv och personligt brev för att 
öka min anställningsbarhet.” 

Figur 3. Procentuell fördelning av svaren för påståendet 
”Jag har tagit del av karriärråd om hur man 
förbereder sig och agerar på en anställningsintervju i 
syfte att öka min anställningsbarhet.” 
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Att ta del av dessa karriärråd kan tolkas som att personalvetarstudenter tar del av normen som 
formuleras och skapas av karriärhemsidornas självutnämnda experter, vilket kan ses som en 
form av styrning där studenterna handlar efter experternas råd (Vesterberg, 2015).  

Vidare fick personalvetarstudenterna ta ställning till påståendet ”Jag brukar gå in och läsa 
annonser om lediga jobb för att förstå vad arbetsgivare söker för typ av egenskaper och 
kompetenser hos en medarbetare.”. Resultatet visade att 31 % ofta läser platsannonser i syfte 
att öka sin anställningsbarhet, 42 % valde alternativet ibland och 16 % valde alternativet 
sällan. Med andra ord läser 89 % av respondenterna i olika utsträckning platsannonser för att 
förstå vad arbetsgivare söker efter för typ av egenskaper och kompetens hos en arbetstagare. 
Detta visar dels att det finns en medvetenhet och ett stort intresse att hålla sig uppdaterad om 
vad arbetsgivare söker, och även att arbetsgivare genom dessa platsannonser kommer att 
kommunicera ut idealnormen om den perfekta arbetstagaren.  

Därefter fick respondenterna ta ställning till påståendet ”Jag anpassar innehållet i mitt cv och 
personliga brev efter arbetsmarknadens krav.”. Resultatet visade att 30 % av respondenterna 
upplever att detta stämmer helt och 51 % ansåg att det stämmer delvis (Figur 4). Det innebär 
att 81 % menar att de helt eller delvis anpassar sitt cv efter arbetsmarknadens krav. Det kan 
tolkas som att de flesta personalvetarstudenter läser platsannonser för att förstå vad 
arbetsgivare vill ha och sedan anpassar sitt cv därefter. Med andra ord ger arbetsmarknaden 
uttryck för, och överför, normerna om den perfekta arbetstagaren till 
personalvetarstudenterna, som dessa sedan följer och fungerar i enlighet med.  

 

Figur 4. Procentuell fördelning av svaren för påståendet ”Jag anpassar innehållet i mitt cv och personliga brev 
efter arbetsmarknadens krav.” 

 På påståendet ”Jag kan tänka mig att försköna eller överdriva innehållet i mitt cv för att öka 
min anställningsbarhet.” svarade 62 % att de i olika utsträckning kan tänka sig att överdriva 
eller försköna innehållet i sitt cv för att öka sin anställningsbarhet. Det speglar att många 
personalvetarstudenter är beredda att gå långt för att öka sin anställningsbarhet och leva upp 
till normen om den ideala arbetstagaren.  
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6.3 Den egna anställningsbarheten; vad gör personalvetarstudenterna själva 
Här undersöks vad personalvetarstudenter gör i syfte att öka den egna anställningsbarheten, 
och vad de tror arbetsgivare bedömer vara betydelsefulla faktorer för hög anställningsbarhet. 
Varje respondent fick av nio alternativ välja ut maximalt fyra faktorer som de tror en 
arbetsgivare bedömer som viktigast för hög anställningsbarhet.  

Det framkom att 97 % av personalvetarstudenterna tror att arbetsgivare bedömer 
arbetslivserfarenhet, 86 % tror att de bedömer personliga egenskaper, 77 % kompetensen och 
66 % att den sökande har ett examensbevis som de viktigaste faktorerna för hög 
anställningsbarhet (Figur 5). Tidigare forskning visar att arbetsgivare som ämnar anställa 
personalvetare rankar just arbetslivserfarenhet i kombination med en akademisk utbildning 
samt personliga egenskaper som högst (Nilsson & Persson, 2004). Resultatet kan förstås som 
att personalvetarstudenterna har en god uppfattning om vad de måste åstadkomma för att 
anses som anställningsbara ur ett arbetsgivarperspektiv.  

 

Figur 5. Vad personalvetarstudenter tror arbetsgivare bedömer vara de viktigaste faktorerna för hög 
anställningsbarhet. Respondenterna fick välja fyra av de nio alternativen.  

De fyra mest frekventa faktorerna är alla sådana som ofta framhävs i platsannonser. En typisk 
platsannons brukar oftast innehålla krav på utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet samt 
önskvärda personlighetsdrag och kompetenser beskrivna till exempel med adjektiven 
”noggrann”, ”flexibel”, ”positiv”, ”problemlösare”, ”analytisk”, eller i form av egenskaper 
såsom ”tycker om att ha många bollar i luften”. I platsannonser finns sällan en uttalad önskan 
om höga betyg eller att kandidaten studerat vid ett särskilt lärosäte. Resultatet kan tolkas som 
att respondenternas svar speglar vad som är idealnormen för vad en arbetsgivare anser vara 
önskvärt beteende och att personalvetarstudenter är mycket medvetna om detta. Detta stöds av 
att, som tidigare nämnts, hela 89 % av personalvetarstudenterna läser platsannonser i olika 
utsträckning. 

Arbetsmarknadssituationen gör att studenter känner hög press på sig att utöka och bygga på 
sina akademiska meriter och på så sätt öka sin anställningsbarhet (Tomlinson, 2008). I ett 
sammanhang då en arbetsgivare tvingas välja mellan två kandidater med likvärdig kompetens, 
utbildning och erfarenhet måste annat avgöra vem av kandidaterna som anses vara mest 
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anställningsbar. Då kan andra erfarenheter spela en viktig roll. I Figur 6 visas svaren på sex 
påståenden som handlar om vilka andra erfarenheter som personalvetarstudenten skaffar sig 
vid sidan av sina studier för att öka sin anställningsbarhet. Varje påstående har fem 
svarsalternativ; stämmer helt, stämmer delvis, stämmer lite, stämmer inte alls eller har inte 
gjort det som frågas i frågan. Vid sammanställningen av resultatet komprimerades 
alternativen stämmer helt, delvis och lite till den gemensamma variabeln stämmer lite till 
mycket. Det gjordes för att fånga upp hur många som i olika utsträckning sysslat med olika 
aktiviteter för att öka sin anställningsbarhet.  

 

Figur 6. Vad personalvetarstudenter gjort i syfte att öka sin anställningsbarhet. Endast den procentandel som i 
någon utsträckning sysslat med den påstådda aktiviteten i syfte att öka sin egen anställningsbarhet redovisas. 

Resultatet i Figur 6 visar att 76 % av personalvetarstudenterna aktivt jobbat med att skaffa sig 
ett nätverk i syfte att öka sin anställningsbarhet. Detta var den mest förekommande aktiviteten 
med detta syfte. Av studiens 134 respondenter var 56 % aktiva i olika föreningar såsom 
Dynamicus (personalvetarnas studentförening), nationer eller bostadsrättsföreningar. Dessa 
personalvetarstudenter var föreningsaktiva i syfte att öka den egna anställningsbarheten. Att 
arbeta ideellt var inte lika vanligt och av utövarna var det 23 % som arbetade ideellt i syfte att 
öka anställningsbarheten. Knappt hälften, 41 %, av personalvetarstudenterna hade läst 
extrakurser utöver 180 högskolepoäng för att göra sig mer anställningsbara. Att vid sidan om 
studierna arbeta extra inom ett område som relaterar till utbildningen i syfte att öka 
anställningsbarheten var något som 59 % av studenterna gjorde. Slutligen var det 43 % som 
deltagit i olika temporära projekt för att öka sin anställningsbarhet.  

Resultatet visar att många studenter deltar i många olika aktiviteter vid sidan om studierna för 
att bygga på och utveckla sin anställningsbarhet.  

Svaret på påståendet ”Jag tänker mer strategiskt än luststyrt vad det gäller min utbildning 
och andra aktiviteter som påverkar min anställningsbarhet.” visar att i olika utsträckning 
tänker 66 % av respondenterna mer strategiskt än luststyrt. Denna observation ges stöd av 
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forskning som visar att morgondagens karriärmedvetna arbetskraft har en genomtänkt taktisk 
plan i relation till sin anställningsbarhet (Brown et al., 2011). Att många av urvalets 
personalvetarstudenter väljer att aktivt delta i flera olika aktiviteter för att öka sin 
anställningsbarhet kan tänkas vara ett sätt att strategiskt skapa sig fördelar som vid en 
anställningssituation kan vara avgörande för att få det önskade jobbet. 

6.4 Påverkan; normen anställningsbarhet 
I följande del har det undersökts hur personalvetarstudenter påverkas av normen och 
samhällsfenomenet anställningsbarhet, samt i vilken omfattning krav på att vara 
anställningsbar leder till stress, ångest och oro. Respondenterna fick i enkäten förhålla sig till 
olika påståenden med alternativen stämmer helt (3), stämmer delvis (2), stämmer lite (1) och 
stämmer inte alls (0). Respondenterna kunde även välja alternativet vet ej/vill ej svara. Detta 
svarsalternativ har exkluderats i alla analyser. I Tabell 3 redovisas påståendenas medelvärde 
och standardavvikelse.  

Tabell 3. Hur personalvetarstudenter påverkas av samhällsfenomenet anställningsbarhet. 

På påstående ”Samhället målar upp en bild av hur den perfekta arbetstagaren ska vara.” var 
medelvärdet närmare två, vilket betyder att de flesta anser att påståendet delvis stämmer. 
Standardavvikelsen var 0,79 vilket innebär att spridningen av svaren varierar mellan stämmer 
lite och stämmer helt. Uppfattningen att samhällets olika aktörer målar upp en bild av den 
perfekta arbetstagaren delas av respondenterna. Ett t-test visade att kvinnliga 
personalvetarstudenter i något högre grad än manliga upplever att samhället målar upp en bild 
av den perfekta arbetstagaren; medelvärdet för kvinnor var 1,94 och standardavvikelsen var 
0,76, jämfört med 1,64 och 0,87 för män; p=0,08; ej signifikant. 

Observationen att de flesta svarande anser att det åtminstone delvis stämmer att samhället 
målar upp en bild av den perfekta arbetstagaren kan tolkas som att samhället skapat en 
idealnorm som visar på det mest önskvärda beteendet. Detta önskvärda beteende tar 
personalvetarstudenterna sedan i beaktning i jobbsökarprocessen och i arbetet med den egna 

Nr Påstående N Medelvärde Std. avvikelse 
20 Samhället målar upp en bild av hur den perfekta 

arbetstagaren ska vara. 
128 1,88 0,79 

21 Jag tycker det är jobbigt att sälja in mig själv. 133 1,40 0,93 

22 Jag upplever det som ångestfyllt att behöva tänka på 
min anställningsbarhet. 

134 1,17 1,01 

24 Det hänger på mig själv att ta ansvar för min egen 
anställningsbarhet. 

134 2,67 0,53 

25 Jag känner att jag behöver leva upp till någonting jag 
inte är. 

130 0,85 0,91 

26 Jag tror att det ofta kan förekomma diskriminering 
när en tjänst ska tillsättas. 

120 1,86 0,86 
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anställningsbarheten. På påståendet ”Jag tycker det är jobbigt att sälja in mig själv.” var 
medelvärdet 1,40 och låg därmed mellan svarsalternativen stämmer lite och stämmer delvis. 
Standardavvikelsen var 0,93. Här visade ett t-test att de kvinnliga personalvetarstudenterna i 
något större utsträckning än männen upplever att det är jobbigt att sälja in sig själva; 
medelvärdet för kvinnor var 1,46 och standardavvikelsen var 0,92, jämfört med 1,18 och 0,95 
för män; p=0,16; ej signifikant. Spridningen för de båda könen var närmare 1 och därmed 
ganska stor. Även om den nominella skillnaden mellan män och kvinnor är måttlig får den 
stöd i forskning. Fogde (2011) menar att kvinnor oftare har svårigheter med att marknadsföra 
sig själva då de inte fullt ut kan identifiera sig med den marknadsförande positionen. Kvinnor 
kan också ha en tendens att vara för ärliga och prata nedvärderande om sig själva vilket 
hindrar dem i den personliga marknadsföringen. Det är något de är medvetna om och anser att 
de måste sluta med för att uppfattas som mer anställningsbara. Fogde (2011) relaterar 
beteenden till diskursen om att kvinnor sägs ha svårare att ta för sig. Då normen uttrycker det 
ideala beteendet där marknadsföring av sig själv utgör en stor del skulle man kunna tänka sig 
att kvinnor därmed är en mer utsatt grupp som lättare kan riskera att bli diskriminerade i en 
arbetssituation.  

Medelvärdet för påståendet ”Jag upplever det som ångestfyllt att behöva tänka på min 
anställningsbarhet.” var 1,17 och standardavvikelsen 1,01. Det betyder att de flesta 
personalvetarstudenterna svarade stämmer lite på påståendet och spridningen i svaren låg 
mellan stämmer inte alls och stämmer delvis. Här fanns mycket liten skillnad mellan män och 
kvinnor med medelvärdet 1,22 för män jämfört med 1,00 för kvinnor. Fyndet att vårt urval av 
personavetarstudenter vid Uppsala universitet inte upplever det som särskilt ångestfyllt att 
tänka på sin egen anställningsbarhet anses vara positivt och resultatet förvånade oss lite. 
Arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetarstudenter är hård (SACO, 2014), vilket 
skulle kunna innebära att det växt fram mycket ångestrelaterade känslor hos 
personalvetarstudenterna gällande deras anställningsbarhet. Så var inte fallet, vilket skulle 
kunna tolkas bero på den positiva framtidstro som karaktäriserar Generation Y. De ses även 
som mycket självständiga och fullt medvetna om att de har möjligheten att själva forma sina 
liv. 

Påståendet ”Det hänger på mig själv att ta ansvar för min egen anställningsbarhet.” 
uppvisade det högsta medelvärdet, 2,67, vilket låg närmast svarsalternativet stämmer helt. Det 
betyder att merparten av personalvetarstudenterna tycker att det ligger på dem själva att ta 
ansvar för den egna anställningsbarheten. Spridningen i detta påstående var endast 0,53 och 
kan tolkas som att de flesta av respondenterna har svarat nära medelvärdet. Att individer 
själva tar ansvar för den egna anställningsbarheten är en mycket aktuell fråga inom 
arbetsmarknads- och skolpolitiken (Vesterberg, 2015). Att ansvara för den egna 
anställningsbarheten och att sträva mot att bli den perfekta arbetstagaren är förenligt med 
välutbildade studenters självbild och att ta ansvar för den egna anställningsbarheten ses som 
något självklart (Fogde, 2011).  

Individers eget ansvar skulle kunna ses i relation till påståendet ”Samhället målar upp en bild 
av hur den perfekta arbetstagaren skall vara.” som diskuterats ovan. Olika samhällsaktörer 
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skapar idealnormen om hur individen ska vara och agera för att bli den perfekta arbetstagaren, 
men det ligger på individen själv att leva upp till de normer som samhället skapar. I enlighet 
med Vesterberg (2015) kan det tolkas som att politikens intresse bidrar till skapandet av 
anställningsbara individer. Normen om den ideala arbetstagaren överförs i den sekundära och 
tertiära socialisationen inom den högre utbildningen och genom politiska påtryckningar. 
Denna socialisation sker till exempel genom media i form av karriärhemsidor och 
platsannonser samt genom utbildningars läroplaner.  

Medelvärdet för svaret på påståendet ”Jag känner att jag behöver leva upp till någonting jag 
inte är.” var 0,85 vilket betyder att de flesta personalvetarstudenter anser att det endast 
stämmer i liten grad. Spridningen var närmare ett och respondenterna tycker antingen att det 
inte stämmer alls eller att det delvis stämmer. Som ovan diskuterats kan detta tolkas som att 
samhället ger uttryck för normen anställningsbarhet, någon som individer, och i detta fall 
även personalvetarstudenter, tar till sig, följer och känner eget ansvar över. Att 
respondenterna överlag inte känner att de behöver leva upp till någonting de inte är speglar 
dessutom en form av trygghet, åtminstone i det sammanhang som de besvarat påståendet. 
Även detta kan tolkas i relation till det som karaktäriserar Generation Y och dess medvetenhet 
om att det är var och en som formar sin egen framtid och är sin egen lyckas smed. Dessutom 
gäller att studiens respondenter har lyckats bli antagna till en populär utbildning i hög 
konkurrens, vilket kan ha bidragit till en självuppfattning som innebär att ”man duger som 
man är”.  

Påståendet ”Jag tror att det ofta kan förekomma diskriminering när en tjänst ska tillsättas.” 
besvaras med medelvärdet, 1,86, det vill säga närmast stämmer delvis och en spridning, 0,86, 
mellan stämmer lite och stämmer helt. Hela 50 av de 120 svarande trodde helt eller delvis att 
diskriminering kan förekomma vid rekrytering. Svaret speglar att personalvetarstudenterna är 
bekanta med att det faktiskt förekommer diskriminering vid rekrytering såsom visats i tidigare 
forskningsöversikt från Diskrimineringsombudsmannen (2012).  

Att personalvetarstudenterna tillhör en generation som ser positivt på framtiden styrks genom 
svaren på påståendet ”Hur upplever du dina möjligheter att få ett arbete inom ditt 
utbildningsområde efter examen”. Resultatet visade på att personalvetarstudenterna ser ljust 
på framtiden. Medelvärdet var 2,27 vilket innebär ett svar mellan alternativen ganska goda 
och mycket goda. Standardavvikelsen var 1,33, vilket likväl visade att det fanns det en relativt 
stor spridning kring medelvärdet. För drygt tio år sedan visade Nilsson och Persson (2004) 
liknande resultat i sin studie. Trots att det gått tio år sedan dess och trots att konkurrensen om 
både utbildningsplatser och jobb ökat för personalvetare ser den som studerar idag ljust på 
framtiden.  

6.5 Karriärens betydelse för personalvetarstudenter  
Följande del syftade till att undersöka hur respondenterna ser på sin framtida karriär. De fick 
ta del av olika påståenden med svarsalternativen stämmer helt (3), stämmer delvis (2), 
stämmer lite (1) och stämmer inte alls (0). Resultaten i form av medelvärden och 
standardavvikelse ses i Tabell 4 
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Nr Påstående N Medelvärde Std. avvikelse 
31 Att göra karriär är viktigt för mig. 134 2,16 0,75 

34 Jag vill i framtiden ha en tjänst som ger mig hög status. 130 1,55 0,91 

35 För mig är det viktigt att i framtiden inneha en chefsposition.  133 1,44 1,04 
Tabell 4. Personalvetarstudenters karriärmedvetenhet.  

Att göra karriär är väsentligt för personalvetarstudenterna. Medelvärdet är drygt två på det 
första påståendet, det vill säga de flesta har valt svarsalternativet stämmer delvis. Spridningen 
runt medelvärdet är 0,75 vilket tyder på att svaren var spridda mellan stämmer lite, delvis eller 
mycket. Med hjälp av ett t-test undersöktes eventuella könsskillnader i resonemanget. Det 
visade sig att det inte fanns några skillnader mellan manliga och kvinnliga studerande i frågan 
om hur personalvetarstudenterna ser på sin framtida karriär. Däremot visade ett t-test att det 
fanns skillnader i karriärmedvetenhet mellan de olika åldersgrupperna (Tabell 5). 

Ålder N Medelvärde Std. avvikelse  
19-24 år 68 2,35 0,73  

25-30 år 44 2,07 0,66 p=0,006 

Över 30 år 22 1,77 0,81  
Tabell 5. Resultat av påståendet ”Att göra karriär är viktigt för mig.” fördelat på de tre åldersgrupperna. 

Vid t-testet undersökte vi alla tre åldersgrupperna mot varandra och därefter anpassades 
signifikansnivån med hjälp av Bonferroni-korrektion. Resultatet från t-testet visade att de i 
åldersgruppen 19-24 år ansåg att karriären är viktigare än de över 30 år. 
Medelvärdesskillnaden var 0,58. Skillnaderna mellan medelvärdena i studiens urval är 
signifikant på 99 procentsnivån (p=0,006). Att unga är mer karriärmedvetna får stöd i 
forskning som visar just detta. Det gäller främst unga högpresterande som är i början av sin 
karriär (Tomlinson, 2007). Mer karriärmedvetna studenter arbetar aktivt med att forma sig 
själva efter arbetsmarknadens krav och de anammar en ”spelarattityd” för att utveckla sin 
anställningsbarhet (Brown et al., 2004). Dessa unga personalvetarstudenter kan väl beskrivas 
med uttrycket the careerists (Tomlinson, 2007). De har en positiv attityd till arbetslivet och 
ett aktivt förhållningssätt till sin egen anställningsbarhet. 

Att de yngre personalvetarstudenterna anser att karriären är viktigare än de äldre kan tolkas 
som att värderingar ändras med ökande ålder. Dessutom kan rent praktiska orsaker göra att 
annat än en karriär prioriteras. Dit hör faktorer som att bilda familj eller insikten att en karriär 
kan ta mycket tid från andra intressen.  

Tabell 4 visar medelvärdet 1,55 för påståendet ”Jag vill i framtiden ha en tjänst som ger mig 
hög status.” och 1,44 för påståendet ”För mig är det viktigt att i framtiden inneha en 
chefsposition.”. Standardavvikelsen var 0,91 respektive 1,04. Båda påståendena hade därmed 
snarlika medelvärden som låg mellan stämmer lite till delvis. Även här gjordes ett antal t-test. 
Inget av dessa visade att det förelåg skillnader i relation till kön. För båda påståendena hade 
den äldre åldersgruppen lägre medelvärden än den yngre åldersgruppen. För påståendet ”Jag 
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vill i framtiden ha en tjänst som ger mig hög status.” var medelvärdet 1,63 för de som var 19-
24 år, och 1,36 för de över 30 år. För det andra påståendet ”För mig är det viktigt att inneha 
en chefsposition.” var medelvärdet för den yngre åldersgruppen 1,46 och för den äldre 1,27. 
Man kan således tolka det så att de äldre studenterna tenderar att bryr sig något mindre om 
hög status och chefskap. Däremot visade resultatet, som nämnts ovan, att den äldre 
åldersgruppen fortfarande ansåg karriärskapande som viktigt. Att personalvetarstudenterna i 
olika utsträckning anser att det är väsentligt att ha en chefsposition och en statusgivande 
befattning visar att det finns en drivkraft hos dessa studenter att arbeta hårt – men speglar 
även deras bild om sin egen framtid. 

Tidigare forskning och resultatet från denna undersökning visar att karriärmedvetna studenter 
har en strategi och lägger tid på aktiviteter som ökar anställningsbarheten, något som kan 
förstås som att de anpassar sig efter normen anställningsbarhet. För att ta reda på om 
personalvetarstudenter som anser att karriär är viktigt också har tydliga mål med sin karriär 
utfördes ett korrelationstest i form av Pearson’s R. Testet visade på att det råder ett 
mellanstarkt positivt samband (R = 0,51) mellan påståendena ”Att göra karriär är viktigt för 
mig.” och ”Min framtida karriär innehåller tydliga mål.” som var höggradigt signifikant (p < 
0,001). Resultatet har därmed inte uppkommit av en slump. Eftersom relationen inte är stark, 
trots den innehållsmässigt täta kopplingen i frågornas innehåll, kan det tolkas som att många 
studenter ännu inte har formulerat mål för sin karriär, trots att denna beskrivs som viktig för 
dem. Utifrån samma perspektiv analyserades om det fanns ett samband mellan påståendet 
”Att göra karriär är viktigt för mig.” och påståenden i enkäten som visar vilka åtgärder 
studenterna gör för att öka sin karriärvägledning. Resultaten visas i Tabell 6. 

Påståenden från enkäten R p 
1. Jag brukar gå in på karriärhemsidor med karriärtips, CV-guidning, tips för 
personligt brev etcetera. 

0,11 0,201 

2. Jag brukar läsa böcker/ tidningar som innehåller karriärtips, CV-guidning, 
tips för personligt brev etcetera. 

0,15 0,085 

3. Jag har tagit del av karriärråd om hur man skriver ett bra CV och personligt 
brev för att öka min anställningsbarhet. 

0,26 0,002 

4. Jag har tagit del av karriärråd om hur man förbereder sig och agerar på en 
arbetsintervju i syfte att öka min anställningsbarhet. 

0,29 0,001 

5. Jag har tagit del av karriärråd om hur man på bästa sätt marknadsför sig 
själv och bygger ett personligt varumärke i syfte att öka min anställningsbarhet. 

0,22 0,012 

6. Jag har tagit del av CV-granskning i syfte att öka min anställningsbarhet. -0,02 0,855 
7. Jag brukar gå in och läsa annonser om lediga jobb för att förstå vad 
arbetsgivare söker för typ av egenskaper och kompetenser hos en medarbetare. 

0,18 0,031 

8. Jag kan tänka mig att försköna eller överdriva innehållet i mitt CV för att öka 
min anställningsbarhet. 

0,09 0,322 

9, Jag anpassar innehållet i mitt CV och personliga brev efter 
arbetsmarknadens krav. 

0,19 0,027 

Tabell 6. Resultaten av korrelationer mellan påståendet ”Att göra karriär är viktigt för mig.” och påståenden 
från enkäten som visar vad studenter gör för att öka sin anställningsbarhet. Resultatet presenteras som Pearson’s 
R och som p-värde som visar signifikansnivå.  
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Det fanns ett samband mellan påståendet ”Att göra karriär är viktigt för mig.” och sex av de 
nio påståenden som belyser karriärvägledning. Dessa var ”Jag har tagit del av karriärråd om 
hur man skriver ett bra CV och personligt brev för att öka min anställningsbarhet.”, ”Jag har 
tagit del av karriärråd om hur man förbereder sig och agerar på en arbetsintervju i syfte att 
öka min anställningsbarhet.”, ”Jag har tagit del av karriärråd om hur man på bästa sätt 
marknadsför sig själv och bygger ett personligt varumärke i syfte att öka min 
anställningsbarhet.”, ”Jag brukar gå in och läsa annonser om lediga jobb för att förstå vad 
arbetsgivare söker för typ av egenskaper och kompetenser hos en medarbetare.”, samt 
påståendet ”Jag anpassar innehållet i mitt CV och personliga brev efter arbetsmarknadens 
krav.”. Sambanden var signifikanta med p-värden som varierade mellan 0,031 och 0,001, 
men var samtidigt svaga med Pearson’s R som varierade mellan 0,19 och 0,29. 

Slutsatsen är att en ökad grad av karriärmedvetenhet hos personalvetarstudenter uppvisar ett 
samband med olika åtgärder som har med karriärvägledning att göra. Sambandet var svagt. 
Det fanns dock inget signifikant samband med påståendena ”Jag brukar gå in på 
karriärhemsidor med karriärtips, CV-guidning, tips för personligt brev etcetera.” och ”Jag 
har tagit del av CV-granskning i syfte att öka min anställningsbarhet.”. En annan viktig 
information var att det saknades samband med påståendet ”Jag kan tänka mig att försköna 
eller överdriva innehållet i mitt CV för att öka min anställningsbarhet.”. De funna sambanden 
med påståendet ”Att göra karriär är viktigt för mig.” går inte att tolka utifrån ett kausalitets-, 
det vill säga orsaksperspektiv. Detta hade förutsatt att vissa kriterier var uppfyllda, varav det 
mest grundläggande är att orsaken skall komma före effekten, något som här inte kan visas. 
Därför kan vi endast tolka sambandet utifrån begreppet samvariation, utan att kunna uttala oss 
om vad som orsakar denna. 

Studiens resultat visar att personalvetarstudenter är en karriärmedveten grupp som, 
åtminstone till en del, aktivt arbetar med sin egen anställningsbarhet. De följer och anpassar 
sig efter normen anställningsbarhet som styr dem att medvetet eller omedvetet ta ansvar för 
att leva upp till normen om den perfekta arbetstagaren. En mekanism för detta är att det finns 
en lust att göra rätt (Andersson, 2003), som gör att det finns en vilja att följa de normer som 
finns i samhället, och som i sin tur ger en viss tillfredsställelse.  
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7. Diskussion och sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens resultat och betydelse, dess styrkor och 
begränsningar, liksom valet av metod och analys. Slutligen diskuteras olika förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet.  

Anställningsbarhet är ett centralt begrepp i relationen mellan arbetssökande och arbetsgivare. 
Begreppet varierar i innebörd mellan olika länder, olika samhällsgrupper, och naturligtvis 
beroende på variationer i förväntade arbetsuppgifter. Hur den ideala arbetstagaren bedöms se 
ut skiljer sig åt och innehåller, beroende på kontext, olika uppfattningar om normativa 
beteenden. För vissa grupper kan det handla om att få ett jobb, vilket som helst. För andra kan 
det handla om att komma tillbaka till arbetslivet efter en längre sjukskrivning eller 
föräldraledighet. För specialistprofessioner och för personer som är aktuella för att leda 
verksamheter är begreppet anställningsbarhet extra komplext. Att vara personalvetare kan 
betraktas vara en specialistprofession med ett komplex anställningsbarhetsbegrepp. Den 
framtida arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetarstudenter kommer att präglas av 
konkurrens och därmed blir en strävan efter hög anställningsbarhet relevant.  

7.1 Vilka faktorer tror personalvetarstudenter att arbetsgivare bedömer vara 
viktiga för hög anställningsbarhet?  
Resultatet och analysen indikerar att det finns en medvetenhet hos personalvetarstudenter om 
vad arbetsgivare bedömer som viktiga faktorer för hög anställningsbarhet. En studie av 
Nilsson och Persson (2004) beskriver att arbetsgivare som ämnar anställa 
personalvetarstudenter rankar utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som de 
viktigaste faktorerna för hög anställningsbarhet. Därtill spelar de personliga egenskaperna en 
viktig roll. Denna studies resultat visar att arbetslivserfarenhet, examensbevis, personliga 
egenskaper och rätt kompetens är de faktorer som personalvetarstudenter tror arbetsgivare 
bedömer som viktigast då de ska anställa en ny medarbetare. Medvetenheten bottnar 
eventuellt i att det var vanligt förekommande att personalvetarstudenterna läste platsannonser 
för att förstå vad arbetsmarknaden vill ha och vilka som är de mest eftertraktade faktorerna. 

De faktorer som personalvetarstudenterna inte rankade som lika betydelsefulla för hög 
anställningsbarhet var betyg, ideellt arbete, lärosätet ifråga, föreningsengagemang och ett 
utarbetat nätverk. Eftersom påståendena delvis ställdes mot varandra måste de även förstås i 
relation till varandra. De faktorer som nämns här kan ses som sådana som blir avgörande först 
efter att de faktorer som respondenterna anser viktigast uppfyllts. Då en arbetsgivare bedömer 
lämplighet för ett jobb och tvingas välja på två likvärdiga kandidater spelar andra, än ovan 
presenterade, faktorer roll och blir avgörande för de arbetssökandes anställningsbarhet.  

7.2 Vad gör personalvetarstudenter själva för att bli anställningsbara? 
Resultatet visar att det är vanligt förekommande bland vårt urval av Uppsala universitets 
personalvetarstudenter att arbeta med sin anställningsbarhet. Det är i överensstämmelse med 
Fogde (2011) som menar att högutbildade studenter har enklare att se och ansvara för sin 
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anställningsbarhet i enlighet med deras självbild. Att hålla sig väl förberedd för arbetslivet ses 
hos dem som en självklarhet. Här hade alla respondenter, utom en, tidigare 
arbetslivserfarenhet. Trots att personalvetarstudenterna trodde att arbetsgivare bedömer 
arbetslivserfarenhet och examensbevis som de mest centrala faktorerna för hög 
anställningsbarhet visade resultatet att personalvetarstudenter gör mycket annat vid sidan om 
sina studier för att öka sin anställningsbarhet ytterligare. 

Personalvetarstudenterna var vid sidan om studierna aktiva med att skapa sig ett kontaktnät. 
Att ha ett brett kontaktnät är fördelaktigt då 37 % av nyexaminerade personalvetarstudenter 
får sitt första jobb genom kontakter (Jusek, 2013). Kontaktnätsskapande skulle kunna förstås 
som en anpassning till följd av den hårdnande konkurrensen som råder på arbetsmarknaden 
för nyexaminerade personalvetarstudenter. Idag räcker det inte med att uppnå de formella 
krav som en tjänst kräver. Utöver det ska man på andra sätt visa varför man är mest lämpad. 
Att skapa sig ett nätverk skulle kunna tolkas som en medvetenhet om att kontakter är en 
vanlig väg till arbete för nyexaminerade personalvetarstudenter Att nätverka är också 
lättillgängligt då universitetet, olika studentföreningar och dylikt ofta anordnar aktiviteter där 
studenter och branschfolk har en möjlighet att utbyta information. 

Att ha ett extrajobb relaterat till HR och aktivt deltagande i olika föreningar var också vanliga 
aktiviteter i syfte att öka anställningsbarheten. Resultatet och analysen indikerar att detta kan 
ses som ett sätt att anpassa sig till den hårdnande konkurrensen som utbreder sig bland 
nyexaminerade personalvetare. De måste helt enkelt utmärka sig på arbetsmarknaden och 
”bygga” ett cv som innehåller mer än ”bara” bevis på genomförd utbildning. 

7.3 Hur skapas och överförs normen anställningsbarhet? 
Det normala och önskvärda beteendet i arbetssammanhang är det som i denna uppsats 
benämns som normen anställningsbarhet. Många delar en gemensam uppfattning om hur den 
ideala arbetstagaren ska vara. I socialisationsprocessen tillägnar sig individen hur hon ska 
fungera i enlighet med samhällets normer och förväntningar. Som Vesterberg (2015) menar 
möter studenter dagligen olika föreställningar om anställningsbarhet och hur de ska förhålla 
sig till detta. Studiens resultat visar att normen anställningsbarhet bland annat överförs genom 
olika samhällsaktörer som till exempel arbetsmarknaden, självutnämnda experter på 
karriärhemsidor och genom platsannonser.  

Det är vanligt förekommande att personalvetarstudenter använder sig av råd från 
karriärhemsidor i syfte att blir mer anställningsbara. Dessa hemsidor innehåller mängder av 
tips som beskriver hur man bäst framställer sig själv som anställningsbar. Många av Sveriges 
universitet har egna karriärhemsidor. Det kan förstås som att det även ligger i universitetens 
intresse att producera anställningsbara studenter. Råden beskriver normen om den ideala 
arbetstagaren. Vesterberg (2015) har beskrivit hur karriärhemsidor genom kunskap om 
studenter kan forma och styra dem genom makt. Det kräver att de som formas tar till sig råden 
som föreskrivs, något som studiens respondenter i stor utsträckning visar att de gör.  
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I resultatet och analysen framkom det även att personalvetarstunderna ofta tar del av 
platsannonser och därefter anpassar sig efter arbetsmarknadens krav för att uppfattas som mer 
anställningsbara. Arbetsmarknaden och platsannonser kan därför förstås som delaktiga i 
överföringen av normen anställningsbarhet.  

Resultatet visade även att studenter formar sig själva i enighet med normerna som 
samhällsaktörer skapar om anställningsbara studenter. Det fanns en överensstämmelse bland 
personalvetarstudenterna att samhället helt eller delvis målar upp en bild över den perfekta 
arbetstagaren. Mer karriärmedvetna studenter ger intryck av att vara mer benägna att anpassa 
sig i enlighet med normen om den perfekta arbetstagaren.  

Som bland annat Vesterberg (2015) poängterar kan normer skapa maktrelationer som kan leda 
till diskriminering och förtryck gällande exempelvis kön, etnicitet och utbildningsbakgrund. 
Studien visar att studenterna är medvetna om att diskriminering sker. De underliggande 
orsakerna till detta har legat utanför studiens huvudsyfte. 

Denna studie har sett till personalvetarstudenters perspektiv på anställningsbarhet. Deras 
framtida arbetsmarknad kommer att karaktäriseras av hög konkurrens om jobben. Det är 
därför intressant att tänka sig att dessa personalvetarstudenter själva bidrar till och 
upprätthåller normen anställningsbarhet och dess beståndsdelar. Att många tar ansvar och 
handlar för att uppfattas som anställningsbara bidrar till att de värderingar normen består av 
ökar i komplexitet. Om personalvetares framtidsutsikter istället skulle bestå av en stor 
efterfrågan på arbetskraft skulle förmodligen normens värderingar inte vara lika starka. Det 
skulle inte krävas lika mycket av varje individ för att uppfattas som anställningsbar. Ju fler 
som slåss om att bli den perfekta arbetstagaren desto svårare blir det att uppnå. 

7.4 Hur påverkas personalvetarstudenter av samhällsfenomenet och normen 
anställningsbarhet? 
I ett konkurrensutsatt samhälle skulle man kunna tänka sig att det är ett orosmoment att 
tvingas att aktivt arbeta med och framställa sig själv som anställningsbar. Studiens resultat 
och analys visar däremot på något annat. Personalvetarstudenterna upplevde det endast som 
”lite ångestladdat” att behöva tänka på sin egen anställningsbarhet. I analysen tolkas detta i 
relation till vår tids yngre generation, Generation Y, som kännetecknas av att de har en positiv 
framtidstro och en medvetenhet att de själva har möjlighet att forma sina liv (Fürth et al., 
2002). Personalvetarstudenterna visar också att de ser positivt på framtiden och majoriteten 
känner att deras utsikter är goda att efter examen få ett jobb inom HR-området.  

Personalvetarstudenterna är överens om att det är samhället som skapar och framställer bilden 
av hur den perfekta arbetstagaren ska vara. Kvinnor upplevde detta i något större grad vilket 
tolkats i relation till den press som kvinnor oftare känner, ett fenomen som ofta benämns 
duktig-diagnosen eller prestationsprinsessor (Carling, 2008, 5 december). Respondenterna 
anser också att det främst ligger på dem själva att ta ansvar för den egna anställningsbarheten. 
Vi har tolkat det som att det finns en yttre samhällelig press på unga akademiker att leva upp 
till normen om den perfekta arbetstagaren. Hur varje individ kommer att lyckas är upp till var 
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och en. Inom högutbildade grupper ses det mer som en självklarhet att ansvara över sin 
anställningsbarhet och framtida position på arbetsmarknaden (Fogde, 2011). Trots att 
samhället målar upp bilden av den perfekta arbetstagaren upplever inte 
personalvetarstudenterna att de i någon högre grad tvingas leva upp till något de inte kan 
identifiera sig med. I analysen tolkas även detta spegla att de tillhör Generation Y som ser 
ljust på framtiden och som redan har åstadkommit ”det stora” genom att bli antagna till en 
akademisk utbildning. Fogde (2011) beskriver även att välutbildade har lättare att förena sin 
självbild i synen på den egna anställningsbarheten och i arbetet med att bli den perfekta 
arbetstagaren.  

Att uppfattas som anställningsbar innebär att man på ett eller annat sätt ska sälja in sig själv. 
Det börjar redan i cv:t och i det personliga brevet, på karriärsidor som Linkedin och till slut på 
anställningsintervjun där rekryteraren ska övertygas om varför just den personen är bäst 
lämpad för tjänsten. Personalvetarstudenterna hade skilda åsikter om huruvida de tycker att 
det är jobbigt att behöva sälja in sig själva. Majoriteten höll däremot med om att de är ganska 
jobbigt. Studiens kvinnliga respondenter upplevde det som något mer jobbigt än männen. 
Kvinnor beskrivs uppleva det som jobbigare att sälja in sig själva (Fogde, 2011), vilket främst 
tycks bero på att de upplever svårigheter att identifiera sig med personen de försöker sälja in. 
Män upplever främst att de har svårigheter att veta hur pass mycket de ska sälja in sig själva. 
De vill varken under- eller överdriva. Vårt resultat kan också tolkas vara i överensstämmelse 
med forskning som beskriver hur kvinnor identifieras som mer ärliga och därmed klankar ned 
på sig själva, vilket hindrar dem i den personliga marknadsföringen. Att marknadsföra sig 
själv kan ses som ett maskulint kodat ideal (Peterson, 2008). 

Studiens resultat har visat att personalvetarstudenter påverkas av fenomenet och normen 
anställningsbarhet i sin beskrivning av att de anser att samhällets olika intressegrupper 
bestämmer vilket beteende som är acceptabelt, ett beteende som personalvetarstudenterna 
därefter väljer att följa. För att en norm ska vara aktuell krävs det att individer lever därefter. 
Som tidigare forskning påvisat ser högutbildade det som en naturlig självklarhet (Fogde, 
2011). Gemensamt har de alla valt att utbilda sig, vilket är en investering som både kostar 
mycket tid och pengar. Efter avslutad examen är ett arbete den naturliga förhoppningen för de 
flesta studenter. Arbetsmarknaden för nyexaminerade har jämförts med en spelplan där 
studenterna tvingas tävla om jobben (Brown et al., 2004). Att låta sig påverkas av samhällets 
uppmålade bild av den perfekta arbetstagaren skulle kunna förstås som en taktisk anpassning 
till denna spelplan för att bli mest anställningsbar och därmed slåss om de mest attraktiva 
jobben. 

7.5 Finns det en skillnad i hur personalvetarstudenter hanterar sin 
anställningsbarhet beroende på hur karriärmedvetna de är? 
Det krävs idag höga betyg för att bli antagen på personalvetarprogrammet vid Uppsala 
universitet vilket är en spegel av att antalet sökande till Sveriges PA-utbildningar har ökat 
markant (Jusek, 2010). Det är därför rimligt att anta att de studenter som studerats i denna 
studie är ambitiösa och högpresterande.  



7. Diskussion och sammanfattning 

49 

 

Resultaten visade att karriär var viktigare för den yngre gruppen av personalvetarstudenter 
även om majoriteten av personalvetarstudenter anser att karriär är av betydelse för dem. De är 
alltså vad Tomlinson (2007) kallar för the careerists. Tomlinson menar att det är vanligt bland 
unga som bedömer karriär som viktigt att aktivt arbeta med sin anställningsbarhet. Det 
stämmer väl för personalvetarstudenterna i studien eftersom de anses vara aktiva i arbetet med 
sin egen anställningsbarhet och är karriärmedvetna. Resultatet visar att 
personalvetarstudenterna aktivt tar del av exempelvis karriärråd och i olika utsträckning 
engagerar sig i aktiviteter för att öka sin anställningsbarhet. Det fanns ett svagt positivt 
samband mellan studenternas karriärmedvetenhet och de som använt sig av karriärråd. Det 
starkaste sambandet fanns för karriärråd om hur man skriver ett bra CV och hur man 
förbereder sig och agerar på en arbetsintervju. Vi har tolkat det om att de mer karriärmedvetna 
studenterna i något högre utsträckning tar del av karriärråd än de få studenter som ansåg att 
karriär var mindre viktigt. 

7.6 Sammanfattning av studiens resultat, analys och slutsats 
I Figur 7 har studiens syfte, resultat, analys och slutsats sammanfattats i en enkel figur.  

 
Figur 7. Sammanfattning av studiens syfte, resultat, analys och slutsats. 

För dagens personalvetarstudenter har konkurrensen på den framtida arbetsmarknaden 
hårdnat och att få ett jobb direkt efter avklarade studier ses inte som självklart, även om de 
flesta studenterna tror sig få ett arbete inom personal och arbetsliv. För att få en anställning 
krävs det att den sökande har rätt typ av erfarenheter, egenskaper, kompetens och tidigare 

Vad personalvetarstudenterna 
tänker:

Personalvetarstudenterna tror att 
arbetsgivare bedömer 
arbetslivserfarenhet, kompetens, 
examensbevis och personliga 
egenskaper som de viktigaste 
faktorerna för hög 
anställningsbarhet.

De menar att samhällets olika aktörer 
sänder ut en bild av hur den perfekta 
arbetstagaren är. 

De delar uppfattningen om att hög 
anställningsbarhet är deras egna 
individuella ansvar. 

Majoriteten av 
personalvetarstudenterna anser att 
det är viktigt att göra karriär. 

Drygt hälften tänker mer strategiskt 
än luststyrt i relation till sin 
anställningsbarhet och nästan lika 
många kan tänka sig att försköna sitt 
cv:s innehåll.  

Vad personalvetarstudenterna 
gör:

Många av personalvetarstudenterna 
läser platsannonser för att förstå vad 
arbetsmarknaden vill ha. 

För att öka sin anställningsbarhet är 
det vanligt att de tar del av 
karriärråd, främst om cv-skrivande 
och hur man agerar på en 
anställningsintervju. 

Många studenter deltar i aktiviteter 
vid sidan om studierna för att öka 
anställningsbarheten. Vanligast är 
nätverkande, extraarbete inom HR 
och föreningsengagemang. 

Majoriteten av 
personalvetarstudenterna anpassar 
sitt cv:s innehåll efter 
arbetsmarknadens krav. 

Studiens slutsats: 

Anställningsbarhet kan förstås som 
en norm som beskriver det mest 
önskade beteendet i arbetsrelaterade 
situationer. 

Personalvetarstudenterna är en 
karriärmedveten grupp som aktivt 
arbetar med sin anställningsbarhet. 
Detta stöds av tidigare forskning som 
visar att mer karriärlystna studenter 
arbetar mer med sin 
anställningsbarhet och ser detta som 
en självklarhet. 

Resultaten har tolkats som att 
personalvetarstudenter arbetar med 
sin anställningsbarhet för att leva 
upp till normen om den perfekta 
arbetstagaren; en norm som skapats 
av samhällsaktörer med olika 
intressen. 
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engagemang. Resultatet från den här studien visar att personalvetarstudenter är 
karriärmedvetna, arbetar aktivt arbetar med sin anställningsbarhet utifrån vad de anser vara 
arbetsmarknadens norm och upplever detta som deras individuella ansvar. De tror att 
arbetslivserfarenhet, kompetens, examensbevis och personliga egenskaper är de viktigaste 
faktorerna för sin anställningsbarhet och de planerar sina studier på ett strategiskt sätt. De 
läser platsannonser, tar del av karriärråd och deltar i olika aktiviteter som de bedömer gynnar 
dem. Det kan tolkas som att personalvetarstudenter känner ett yttre tryck att anpassa sig efter. 
Därför kan anställningsbarhet ses som en norm som beskriver vilket beteende som förväntas 
av personalvetarstudenter för att uppfattas som den ideala arbetstagaren. En ökad 
anställningsbarhet är något att sträva efter för att lyckas på arbetsmarknaden. Olika aktiviteter 
såsom extrajobb, föreningsengagemang och nätverkande kan öka individens 
anställningsbarhet. Som resultatet implicerar är personalvetarstudenterna medvetna om att det 
rådande idealet som finns. 

7.7 Resultatets implikation 
Att studera anställningsbarhet som en norm får stöd ur ett arbetslivpedagogiskt perspektiv. Att 
förstå hur personalvetarstudenter ser på och hanterar sin egen anställningsbarhet kan ge nyttig 
kunskap till den högre utbildningen, arbetsgivare, rekryterare och studenter. En uppfattning 
om hur personalvetarstudenter hanterar och ser på sin egen anställningsbarhet skulle till 
exempel kunna vara av intresse för programsamordnare på PA-programmet. Det bör ligga i 
universitetets intresse att examinera studenter med hög anställningsbarhet som kan ge sig ut 
på arbetsmarknaden. Tidigare studier visar att det råder en matchningsproblematik i relationen 
mellan arbetslivet och högre utbildning (Löfgren Martinsson, 2008). En del menar att den 
högre utbildningen inte leder till att studenter anses ha tillräckligt hög anställningsbarhet och 
de rätta kvalifikationer som behövs för arbetslivet. En bredare uppfattning om hur 
personalvetarstudenter hanterar sin anställningsbarhet kan ge kunskap om hur utbildningen 
skulle kunna utvecklas för att därigenom öka anställningsbarheten hos personalvetarstudenter. 
Denna studie har bidragit med kunskap till den arbetslivspedagogiska forskningen, men även 
till den pedagogiska forskningen om högre utbildning. Att skapa medvetenhet om hur normer 
påverkar anställningsbarhet kan skapa goda förutsättningar för fortsatt diskussion och 
utveckling.  

Normer tas ofta för givna och är något man följer omedvetet. Denna studie kan därför skapa 
en medvetenhet hos studenter om hur man kan se på anställningsbarhet som en styrande 
norm. Den kan väcka tankar och känslor som leder till reflektion och funderingar över hur 
samhället ser ut, vad det innebär att vara anställningsbar och hur man kan påverka fenomenet.  

Studien har grundat sig på en deduktiv ansats där teorin har förekommit empirin. Resultatet är 
förenligt med det som tidigare studier visat beträffande anställningsbarhet och hur fenomenet 
kan ses som en samhällsnorm. Resultatet implicerar att personalvetarstudenterna är en 
karriärmedveten grupp som ser positivt på framtiden. De tar stort eget ansvar och arbetar 
aktivt med sin egen anställningsbarhet. Åtta av tio personalvetarstudenter använder i olika 
utsträckning råd från karriärhemsidor i syfte att öka anställningsbarheten och nästan nio av tio 
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läser platsannonser för att förstå var arbetsmarknaden vill ha. Urvalet av 
personalvetarstudenter vid Uppsala universitet visar stort intresse för att öka den egna 
anställningsbarheten på olika sätt. De empiriska resultaten som tidigare nämnts indikerar att 
det finns en medvetenhet om att ökad anställningsbarhet är viktigt för att lyckas. 

7.8 Studiens kvalitet och begränsningar 
Studiens största kvalitet är att den närmat sig en viktig fråga för Uppsala universitet, den om 
studenter som utbildas ser sig som anställningsbara i det sammanhang som samhället hoppas, 
och vad de gör för att uppnå detta. Detta har inte tidigare belysts kvantitativt för denna 
studentgrupp, de som är under utbildning till personalvetare. Författarna är själva 
personalvetarstudenter i slutet av sin utbildning och har därför egen förförståelse för 
problemställningarna, något som varit till fördel för genomförandet av studien. Förförståelsen 
skulle teoretiskt även kunna tänkas ha varit hämmande till viss del då den skulle kunna ha 
inneburit en subjektiv snedpåverkan från författarna avseende vilka frågor som formulerades, 
och hur. Efter studien, är det i alla fall författarnas tolkning att förförståelsen främst varit till 
fördel för utförandet av studien. 

Studiens målsättning har varit att lyfta medvetenheten om normskapande i relation till 
anställningsbarhet hos personalvetarstudenter, och framförallt hos personalvetarstudenter vid 
Uppsala universitet. Att synliggöra normernas existens, innehåll och hur de kommer i uttryck 
kan leda till en medvetenhet som skapar förutsättningar för diskussion och utveckling. 
Normer är något abstrakt och därför svåra att studera. Dessutom är man ofta omedveten om 
vilka normer man följer och hur de ser ut. Det har inneburit en svårighet i studien då det inte 
varit meningsfullt att ställa frågor i stil med ”Följer du normen för vad som är önskvärt 
beteende i relation till anställningsbarhet.”. Istället har frågorna fått operationaliserats i 
relation till det forskningen sagt om anställningsbarhet som norm och därefter har 
respondenternas svar tolkats i relation till normteorier och tidigare forskning. 

Målsättningen var en totalundersökning av Uppsalas samtliga personalvetarstudenter, men av 
praktiska orsaker tvingades studien baseras på ett bekvämlighetsurval, som kom att utgöra 
mindre än hälften av dem som erhöll enkäten. Detta gjorde studien enklare, men har som 
nackdel att studiens resultat inte går att generalisera till alla Uppsalas personalvetarstudenter. 
Dessutom kunde ingen bortfallsanalys göras eftersom målgruppen inte kunde avgränsas 
säkert. Vi kan därför endast uttala oss om de personalvetarstudenter som valde att besvara 
enkäten. En annan aspekt som i efterhand är intressant att beakta är att studiens baserades på 
deltagande av både programstudenter och de som läser fristående kurser. Studien hade 
underlättats av att endast fokusera på programstudenter då det finns mer bakgrundinformation 
om dessa sedan tidigare. Till exempel kan programstudenter förstås i relation till 
antagningsstatistik och därmed till betyg etcetera. Eftersom det är det vanligt förekommande 
att läsa ett ”egenihopsatt” program genom fristående kurser och då samma arbetsmarknad 
möter båda grupperna studenter bedömdes att även denna sista grupp skulle inkluderas. För 
att kunna säkerställa att dessa studenter läser till personalvetare användes en kontrollfråga, 
något som också stärkt studiens validitet. 
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Enkätens frågor har utformats utifrån studiens teori och tidigare forskning och bedömningen 
är att de flesta frågor är av relevans för studiens syfte. 

Trots att inte resultatet kan generaliseras till alla personalvetarstudenter i hela Sverige kan det 
ändå diskuteras hur stora likheter som finns mellan personalvetarstudenter vid de olika 
lärosätena i Sverige. Utbildningarna erbjuder relativt liknande upplägg och den 
arbetsmarknad som ligger framför studenterna är gemensam. Detta talar för att de resultat som 
erhållits i denna studie sannolikt skulle visa många likheter med motsvarande studie vid andra 
lärosäten. Om det är motiverat att undersöka detta skall en sådan undersökning endera göras 
som en totalundersökning av samtliga som studerar i Sverige, vilket är möjligt på grund av att 
populationen är begränsad, eller som ett obundet statistiskt urval ur denna population. 

Då syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning personalvetarstudenter gör och 
tycker olika saker var det till studiens fördel att använda en kvantitativ metod. Genom 
metodvalet kunde mönster urskiljas för hur personalvetarstudenter ser på och hanterar sin 
anställningsbarhet. De var också möjligt att lätt jämföra vilka åsikter och tillvägagångssätt 
som var mer eller mindre vanliga. Genom att använda kvantitativ metod kunde dessutom 
många fler personalvetarstudenter nås vilket lett till en bredare uppfattning om hur vanliga de 
olika svaren var. Det ultimata hade varit att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Vi 
ansåg dock att vår förförståelse av personalvetarstudenters situation var tillräcklig och valde 
därför enbart en kvantitativ metod. 

Det faktum att studien inte bygger på obundet slumpmässigt urval gör även att de statistiska 
mått som erhållits måste tolkas ytterst försiktigt och egentligen endast beskrivande av den 
grupp som studerats. De kan, både av formella och reella orsaker inte generaliseras till en 
större population. På samma sätt kan de försiktiga mått på samband som noterats inte tolkas 
kausalt, utan endast just som ett matematiskt samband mellan variablerna. Ett problem, även 
för en försiktig generalisering, är att en uppdelning av urvalet i undergrupper gör att dessa blir 
så små att det är svårt att bekräfta misstänkta skillnader mellan grupper. Till exempel är 
antalet män i urvalet relativt litet vilket kan förklara att det inte gick att se signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor där tidigare forskning visat att sådana kunde förväntas. 

För att öka studiens validitet och säkerställa att endast studenter ur den tänkta målgruppen 
nåddes användes en kontrollfråga i slutet av enkäten. Med hjälp av kontrollfrågan sållades 15 
respondenter bort då de inte uppfyllde urvalskriterierna. För att på andra sätt säkerställa hög 
validitet användes en pilotgrupp som bidrog med värdefulla synpunkter på enkätens frågor 
och utformning. Den bestod av fyra personer där två av fyra studerade till personalvetare. Vi 
upplevde det som positivt att även få synpunkter från personer som inte låg nära studiens 
urvalsgrupp.  

Ett kritiskt moment är att operationalisera och utforma enkätens frågor i relation till studiens 
syfte, frågeställningar, teori och tidigare forskning. För att säkerställa hög validitet togs 
inspiration från flera olika enkäter där författarna försökte se till olika styrkor och svagheter. 
Därefter fick utformningen av enkäten ta mycket plats och frågorna omformulerades och 
testades flera gånger för att trygga att det som avsågs mätas faktiskt mättes. För att underlätta 
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för svaranden lades tid och noggrannhet ner på att använda ett enkelt och tydligt språk för att 
undvika missförstånd. Trots denna omsorg noterades i efterhand vissa svagheter. Framförallt 
kunde svarsalternativen ha se ut på ett annat sätt. Att använda svarsalternativ som stämmer 
lite, delvis, helt eller inte är kopplat till individens personliga tolkning av skalan. Stämmer 
delvis kan för två personer därmed ha olika betydelse. En annan svaghet framkom i frågan 
”Vilka faktorer tror du är viktigast då en arbetsgivare bedömer anställningsbarhet?” där 
respondenten fick välja fyra av nio faktorer. Genom att ställa faktorerna mot varandra blev de 
även beroende av varandra. Resultatet visade intressanta mönster, men det hade varit 
intressant att få faktorerna bedömda utan att de ställdes mot varandra. En sådan design hade 
lett till att många fler frågor ställts vilket hade kunnat vara till studiens nackdel. 

Att maila ut enkäten till samtliga respondenter bidrog förhoppningsvis till att den enskilde 
respondenten svarade på enkäten i lugn och ro. Att använda ett webbaserat enkätverktyg 
upplevdes som både positivt och negativt. Fördelen var att det var tidseffektivt vid 
utdelningen och datainsamlingen. En nackdel, som kan ha påverkat validiteten, var att trots 
otaliga korrekturläsningar av enkäten skedde något vid publiceringen av densamma. En frågas 
rubrik fördubblades och hamnade på fel ställe vilket ledde till en fråga som inte 
överensstämde med svarsalternativen. Det uppmärksammades av en av de första 
respondenterna som kontaktade författarna via mail. Resultatet av fadäsen blev tre interna 
bortfall på den frågan. 

Vad reliabiliteten beträffar svarade studiens samtliga respondenter på samma frågor i enkäten. 
Dessutom var det interna bortfallet lågt. Enkäten utformades även så att viktiga områden 
undersöktes genom flera frågor, vilket förhoppningsvis lett till en studie som kan genomföras 
på nytt och där ge samma resultat. Vi anser att studien har genomförts med stor respekt för 
metodvalet och dess tillvägagångssätt vilket bör ha resulterat i en studie med tillförlitliga 
resultat. 

7.9 Möjlig framtida forskning 
Undersökningen har väckt flera frågor som kan vara aktuella att studera i framtida studier. 

Även om denna studie visat att studenterna som grupp bryr sig mycket om sin 
anställningsbarhet och försöker informera sig om hur de skall bete sig för att öka sina chanser 
på arbetsmarknaden har studien också visat att det finns skillnader mellan olika studenter. En 
intressant fråga är om de enskilda studenternas omtanke om sin anställningsbarhet i realiteten 
påverkar deras möjlighet att få arbete. Detta skulle kunna studeras med icke anonymiserade 
studenter om det fanns möjlighet att följa upp en sådan studie efter några år med detaljer om 
deras anställningshistorik.  

En annan fråga är om praktik under utbildningen skulle påverka anställningsbarheten. Denna 
fråga är intressant att få belyst eftersom arbetslivserfarenhet anses vara en av de viktigaste 
faktorerna för att vara anställningsbar. Flera personalvetarutbildningar i Sverige erbjuder 
sådan praktik som del i utbildningen.  
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Vad som förstås som hög anställningsbarhet beror på vilken grupp som studerats. Framöver 
skulle det vara intressant att jämföra de resultat som visats i denna studie med hur studenter i 
en icke konkurrensutsatt bransch ser på, och hanterar, sin anställningsbarhet. Ett annat sätt att 
formulera denna undran är hur det normativa beteende som kopplas till anställningsbarhet 
beror på yttre faktorer som konkurrens samt utbud och efterfrågan. I den aktuella 
undersökningen har det inte ställts någon fråga till respondenterna om hur de uppfattar att 
”konkurrens” påverkar synen på deras egen anställningsbarhet. 

En viktig fråga som inte heller rymts i denna undersökning är betydelsen av kön, social klass 
och etnicitet för anställningsbarheten. Av jämlikhetsorsaker, och speciellt i skuggan av en 
alltmer multietnisk arbetsmarknad, är det högst aktuellt att ytterligare studera 
anställningsbarhet i relation till sådana faktorer. Trots dessa obesvarade frågor har den här 
studien, som den första i sitt slag, bidragit med några viktiga orienterande svar på frågorna om 
de blivande personalvetarna som examineras från Uppsala universitet ser sig som 
anställningsbara.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

 

 

Hej! 
 

Vi skriver till dig eftersom du studerar till personalvetare vid Uppsala Universitet. Oavsett om 
du läser på programmet eller bygger ihop ditt egna program bestående av fristående kurser 
kan du svara på denna enkät. 
Anledningen till att vi kontaktar dig är att vi i vår uppsats i pedagogik studerar hur 
personalvetarstudenter ser på sin egen anställningsbarhet efter avklarade studier. Med 
anställningsbarhet menar vi hur dina olika typer av förmågor, kunskaper, attityder, färdigheter 
och personliga egenskaper spelar roll för din lämplighet att få en anställning. Vi menar också 
att du skall begränsa perspektivet till de första åren efter avslutad examen.  

I studien ingår även att undersöka vad personalvetarstudenter själva gör, förutom sina studier, 
för att uppfattas som attraktiva på arbetsmarknaden. Vi undersöker också vilka faktorer 
personalvetarstudenter värdesätter och attraheras av hos en möjlig arbetsgivare.  
Vi är mycket tacksamma om du vill hjälpa oss att besvara de frågor vi ställer i studien genom 
att svara på vår enkät. Enkäten består av 42 frågor uppdelade i fyra delar och den tar mellan 
7-10 minuter att svara på. Resultatet ligger till grund för vår uppsats och varje besvarad enkät 
betyder mycket för studiens kvalitet och för våra möjligheter att dra slutsatser som kan vara 
nyttiga i framtiden. Uppsatsen kommer att publiceras på DIVA-portalen så att du kan ta del av 
den. 
Att svara på enkäten är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan eller välja att inte svara på en fråga. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  
Vill ni ställa några frågor om studien nås vi via våra mailadresser: 

 
Elsa Ekselius - elsa.ekselius.6758@student.uu.se 

Maja Bergelv - maja.bergelv.4671@student.uu.se 
 

 
Lycka till! 
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Bilaga 2 Enkät med svarsutfall  
Antal som svarat är angivet för varje alternativ 

1. Karriärvägledning 
I detta avsnitt vill vi att du tar ställning till påståendena nedan.  
   
1. Jag brukar gå in på karriärhemsidor med karriärtips, CV-guidning, tips för personligt brev 
etcetera 
   
Ofta 4  
Ibland 45  
Sällan 58  
Aldrig 27  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
2. Jag brukar läsa böcker/ tidningar som innehåller karriärtips, CV-guidning, tips för personligt 
brev etcetera 
   
Ofta 3  
Ibland 33  
Sällan 51  
Aldrig 47  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
3. Jag har tagit del av karriärråd om hur man skriver ett bra CV och personligt brev för att öka 
min anställningsbarhet 
   
Ofta 13  
Ibland 63  
Sällan 36  
Aldrig 22  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
4. Jag har tagit del av karriärråd om hur man förbereder sig och agerar på en arbetsintervju i 
syfte att öka min anställningsbarhet 
   
Ofta 20  
Ibland 49  
Sällan 42  
Aldrig 23  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
   
5. Jag har tagit del av karriärråd om hur man på bästa sätt marknadsför sig själv och bygger ett 
personligt varumärke i syfte att öka min anställningsbarhet 
   
Ofta 8  
Ibland 35  
Sällan 51  
Aldrig 39  
Vet ej/ vill ej svara 1  
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6. Jag har tagit del av CV-granskning i syfte att öka min anställningsbarhet 
   
Ofta 7  
Ibland 28  
Sällan 17  
Aldrig 81  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
7. Jag brukar gå in och läsa annonser om lediga jobb för att förstå vad arbetsgivare söker för 
typ av egenskaper och kompetenser hos en medarbetare 
   
Ofta 41  
Ibland 56  
Sällan 22  
Aldrig 15  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
8. Jag kan tänka mig att försköna eller överdriva innehållet i mitt CV för att öka min 
anställningsbarhet 
   
Stämmer helt 5  
Stämmer delvis 27  
Stämmer lite 51  
Stämmer inte alls 51  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
9. Jag anpassar innehållet i mitt CV och personliga brev efter arbetsmarknadens krav 
   
Stämmer helt 40  
Stämmer delvis 69  
Stämmer lite 13  
Stämmer inte alls 10  
Vet ej/ vill ej svara 2  
   
2. Den egna anställningsbarheten 
I detta avsnitt vill vi se till det individuella perspektivet på anställningsbarhet. 
   
10. Vilka faktorer tror du är viktigast då en arbetsgivare bedömer anställningsbarhet 
   
Välj de fyra faktorer du tycker är viktigast.   
   
Att du har ett examensbevis 88  
Att du har arbetat/ arbetar ideellt 12  
Att du har arbetslivserfarenhet 130  
Vilket lärosäte du studerat vid 17  
Den kompetens du kan visa upp 103  
Att du har/ har haft föreningsengagemang 7  
Dina personliga egenskaper 115  
Dina betyg från utbildning 4  
Dina personliga kontakter/ nätverk 47  
	  
  



Bilaga 2 Enkät med svarsutfall  

64 

 

11. Vilka faktorer tror du är viktigast då en arbetsgivare bedömer anställningsbarhet 
Välj de fyra personliga egenskaperna du tror är viktigast.   
   
Självständig problemlösningsförmåga 114  
Analytisk förmåga 55  
Ledaregenskaper 33  
Förmågan att argumentera och övertyga 18  
Självständighet i sitt arbete 93  
Konsten att tala inför grupp 12  
Samarbetsförmåga 124  
Innovationstänkande 69  
   
Nedan kommer olika påståenden. Om du ej deltagit/ gjort det vi frågar om kryssa i den ruta med det 
alternativet. 
   
12. Jag har varit med i olika temporära projekt under min studietid i syfte att öka min 
anställningsbarhet 
T ex. Personalvetarnas dag, rekryterat till ekonomernas/ juristernas dag.   
   
Stämmer helt 31  
Stämmer delvis 13  
Stämmer lite 14  
Stämmer inte alls 18  
Har inte deltagit i några projekt 59  
   
13. Jag har under min studietid arbetat extra inom ett område som är relaterat till min 
nuvarande utbildning för att öka min anställningsbarhet 
   
Stämmer helt 43  
Stämmer delvis 16  
Stämmer lite 20  
Stämmer inte alls 31  
Har inte jobbat extra vid sidan av studierna 23  
   
14. Jag har under min studietid läst extrakurser utöver de 180 HP (3 år) som 
ingår i min utbildning för att öka min anställningsbarhet 

  

   
Stämmer helt 29  
Stämmer delvis 11  
Stämmer lite 15  
Stämmer inte alls 15  
Har inte läst några extrakurser 64  
   
15. Jag har under min studietid arbetat ideellt i syfte att öka min 
anställningsbarhet 

  

T ex. volontär på Rädda Barnen, i en idrottsförening eller med ungdomar.   
   
Stämmer helt 11  
Stämmer delvis 11  
Stämmer lite 10  
Stämmer inte alls 24  
Har inte jobbat ideellt 77  
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16. Jag har under min studietid varit aktiv i olika föreningar för att öka min 
anställningsbarhet 

  

T ex. Dynamicus, Nationsengagemang, styrelsemedlem i bostadsrättsförening etc.   
 44  
Stämmer helt 38  
Stämmer delvis 17  
Stämmer lite 20  
Stämmer inte alls 15  
Har inte varit aktiv i någon förening 44  
   
17. Jag har under min studietid jobbat aktivt med att skaffa mig ett nätverk av 
kontakter för att öka min anställningsbarhet 

  

   
Stämmer helt 14  
Stämmer delvis 45  
Stämmer lite 43  
Stämmer inte alls 17  
Brukar inte nätverka 15  
   
18. Jag tänker mer strategiskt än luststyrt vad det gäller min utbildning och 
andra aktiviteter som påverkar min anställningsbarhet 

  

   
Stämmer helt 17  
Stämmer delvis 33  
Stämmer lite 39  
Stämmer inte alls 36  
Vet ej/ vill ej svara 8  
   
19. Hur upplever du dina möjligheter att få ett arbete inom ditt 
utbildningsområde efter examen? 

  

   
Mycket goda 50  
Ganska goda 53  
Goda 21  
Inte så goda 7  
Vet ej/ vill ej svara 3  
   
3. Påverkan   
Ta ställning till påståendena nedan.    
   
20. Samhället målar upp en bild av hur den perfekta arbetstagaren ska vara   
   
Stämmer helt 27  
Stämmer delvis 64  
Stämmer lite 31  
Stämmer inte alls 6  
Vet ej/ vill ej svara 6  
 	  



Bilaga 2 Enkät med svarsutfall  

66 

 

21. Jag tycker det är jobbigt att sälja in mig själv   
   
Stämmer helt 12  
Stämmer delvis 58  
Stämmer lite 34  
Stämmer inte alls 29  
Vet ej/ vill ej svara 1  
   
22. Jag upplever det som ångestfyllt att behöva tänka på min anställningsbarhet   
   
Stämmer helt 15  
Stämmer delvis 36  
Stämmer lite 40  
Stämmer inte alls 43  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
23. Jag är orolig inför jobbsökandet efter examen   
   
Stämmer helt 18  
Stämmer delvis 42  
Stämmer lite 38  
Stämmer inte alls 35  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
24. Det hänger på mig själv att ta ansvar för min egen anställningsbarhet   
   
Stämmer helt 94  
Stämmer delvis 36  
Stämmer lite 4  
Stämmer inte alls 0  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
25. Jag känner att jag behöver leva upp till någonting jag inte är   
   
Stämmer helt 5  
Stämmer delvis 30  
Stämmer lite 36  
Stämmer inte alls 59  
Vet ej/ vill ej svara 4  
   
26. Jag tror att det ofta kan förekomma diskriminering när en tjänst ska 
tillsättas 

  

   
Stämmer helt 30  
Stämmer delvis 50  
Stämmer lite 33  
Stämmer inte alls 7  
Vet ej/ vill ej svara 14  
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4. Framtida arbetsgivare   
   
I följande del vill vi veta vad du som personalvetarstudent värdesätter och motiveras 
av hos en eventuell framtida arbetsgivare.  

  

   
27. Jag vill arbeta inom följande sektor   
   
Privat sektor 73  
Offentlig sektor 9  
Ideell sektor 4  
Spelar ingen roll 45  
Vet ej/ vill ej svara 3  
   
28. Vilka faktorer anser du vara mest attraktiva hos en framtida arbetsgivare   
Välj de tre mest attraktiva faktorerna.   
   
Att organisationen utmärks av ett bra ledarskap 66  
Att organisationen karaktäriseras av en god arbetsmiljö 98  
Att organisationen erbjuder goda förmåner (ex. tjänstebil, telefon) 5  
Att organisationen erbjuder goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 108  
Att organisationen kännetecknas av trivsel 59  
Att organisationen erbjuder ett jobb med mycket eget ansvar 26  
Att organisationen erbjuder hög lön 23  
   
29. Vilka faktorer anser du vara mest attraktiva hos en framtida arbetsgivare   
Välj de tre mest attraktiva faktorerna.   
   
Att organisationen erbjuder goda friskvårdsmöjligheter 16  
Att organisationen erbjuder goda möjligheter att påverka sitt eget arbete 97  
Att organisationen erbjuder flexibla arbetstider 42  
Att organisationen erbjuder stimulerande arbetsuppgifter 109  
Att organisationen karaktäriseras av trygga anställningsförhållanden 81  
Att organisationen arbetar mycket i team 29  
Att organisationen erbjuder möjligheter till en internationell karriär 21  
   
30. Vilka faktorer anser du vara mest attraktiva hos en framtida arbetsgivare   
Välj de tre mest attraktiva faktorerna.   
   
Att organisationen har ett generöst bonussystem 17  
Att organisationen tar stort ansvar för miljön 36  
Att organisationen karaktäriseras av en god företagskultur 125  
Att organisationen erbjuder möjligheter att resa i tjänsten 27  
Att organisationen tar mycket socialt ansvar (CSR) 63  
Att organisationen erbjuder ett jobb med meningsfulla arbetsuppgifter 115  
   
	  
  



Bilaga 2 Enkät med svarsutfall  

68 

 

 
Ta ställning till påståendena nedan.   
   
31. Att göra karriär är viktigt för mig   
   
Stämmer helt 46  
Stämmer delvis 68  
Stämmer lite 16  
Stämmer inte alls 4  
Vet ej/ vill ej svara 0  
   
32. Min framtida karriär innehåller tydliga mål   
   
Stämmer helt 18  
Stämmer delvis 62  
Stämmer lite 38  
Stämmer inte alls 15  
Vet ej/ vill ej svara 1  
   
33. Jag har klart för mig vart jag vill vara karriärmässigt om 10 år   
   
Stämmer helt 17  
Stämmer delvis 35  
Stämmer lite 42  
Stämmer inte alls 36  
Vet ej/ vill ej svara 4  
   
34. Jag vill i framtiden ha en tjänst som ger mig hög status   
   
Stämmer helt 18  
Stämmer delvis 55  
Stämmer lite 38  
Stämmer inte alls 19  
Vet ej/ vill ej svara 2  
   
35. För mig är det viktigt att i framtiden inneha en chefsposition   
   
Stämmer helt 23  
Stämmer delvis 45  
Stämmer lite 33  
Stämmer inte alls 32  
Vet ej/ vill ej svara 1  
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5. Bakgrund   
Avslutningsvis vill vi att du svarar på följande frågor om dig själv.   
   
36. Kön   
   
Kvinna 106  
Man 28  
Annat 0  
   
37. Ålder   
   
19-24 år 68  
25-30 år 44  
Över 30 år 22  
   
38. Jag läser till personalvetare genom   
   
Program med inriktning mot personal och arbetsliv 102  
Fristående kurser 32  
Övrigt: 0  
   
39. Just nu är jag inne på termin   
   
Termin 1 20  
Termin 2 18  
Termin 3 21  
Termin 4 22  
Termin 5 20  
Termin 6 32  
   
40. Tidigare har jag jobbat   
   
Heltid 49  
Extra 14  
Både heltid och extra 70  
Har ej jobbat 1  
   
41. Har du någonsin varit på en anställningsintervju?   
   
Ja 132  
Nej 2  
Vet ej/ vill ej svara   
   
42. Har som mål att ta ut en examen inom personal och arbetsliv med mål att 
jobba inom HR-området? 

  

   
Ja 134  
Nej 0  
Vet ej/ vill ej svara 0  
 


