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Sammanfattning 

 
I dagens samhälle värderas kunskap mycket högt, därav har ansökningarna till Sveriges 
universitet och högskolor blivit allt fler de senaste 40 åren. Till följd av detta ökar även 
konkurrensen för att få ett arbete, varför många strävar efter att vara konkurrenskraftiga genom 
att skaffa sig arbetslivserfarenhet, redan innan de tagit examen. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka och bidra med kunskap om vilka motiv personalvetarstudenter har till att 
deltidsarbeta utbildningsrelaterat och vilken inverkan detta har på deras lärprocesser. Som en 
konkretisering av vårt syfte har vi formulerat två frågeställningar: Varför väljer 
personalvetarstudenter att arbeta inom utbildningsrelaterade områden samtidigt som de 
studerar? På vilket sätt upplever personalvetarstudenter att deras lärande påverkas av att 
kombinera universitetsstudier och utbildningsrelaterat deltidsarbete? Undersökningen är 
genomförd med kvalitativ metod där sex personalvetarstudenter från Uppsala Universitet 
intervjuades. För att bearbeta vår empiri har vi tagit utgångspunkt i Kolbs teori om 
erfarenhetsbaserat lärande och Ryan och Decis teori om inre och yttre motivation. Med hjälp 
av en tematisk analysmetod har vi besvarat våra frågeställningar. Analysen delades in i två 
områden, motivation och lärande, där vi utifrån dem kunde hitta fem huvudteman samt ett 
subtema som vi ansåg var relevanta. Det mönster som tydligt framkommit är att studenterna 
deltidsarbetar utbildningsrelaterat för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden efter 
examen. Anledningen till att studenterna deltidsarbetar är också för att 
personlavetarprogrammet upplevs mycket forskningsinriktat och inte tillräckligt förberedande 
inför arbetslivet. Deltidsarbetet upplevs också som intressant och roligt, vilket även det är en 
anledning till varför studenterna deltidsarbetar. Vidare konstaterar studenterna att de upplever 
att deras lärande underlättas när de kan relatera teori och arbetsliv till varandra, vilket de kan 
göra genom att kombinera studier och utbildningsrelaterat deltidsarbete. När lärandet tar sin 
utgångspunkt i arbetet, utvecklas genom studierna och sedan återigen får användas i arbetet 
upplever studenterna en fördjupad lärprocess. Sammantaget har studenterna som grupp positiva 
erfarenheter av kombinationen och upplever den som fördelaktig inför framtiden.  
 

Nyckelord: Utbildningsrelaterat deltidsarbete, personalvetarstudenter, lärprocesser, 
erfarenhetsbaserat lärande, motivation 
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Abstract 

 
In our society, knowledge is high valued and therefore the applications to Swedish universities 
has increased over the last 40 years. As a result, it is a competitive market for the unemployed. 
This is why a lot of students tries to get an advantage on the job market by working part time 
and get some work experience during their time at the university. The purpose of this thesis is 
to investigate how human resources students’ experience that a part time job, related to their 
field of studies, effects their learning processes. Additionally, we created two questions related 
to our purpose: How come students’ work part time within their educational field during their 
studies? In what way does the students experience that their learning processes are effected by 
their part time job? The thesis is done with a qualitative method, where six human resources 
students from Uppsala University has been interviewed. To understand the data we collected, 
we have been studying Kolb’s theory of experiential learning and Ryan and Deci’s theory 
regarding internal and external motivation. We have been able to answer our questions with 
thematic analyze. The result was divided into two areas, five themes and one additional sub 
theme. The pattern that occurred was that the students are motivated to work part time in 
professions related to their studies since they believe that they will have an advantage in the 
future on the job market. Also, the Human Resource Program at Uppsala University is focusing 
primarily on research and is not preparatory for working life. Furthermore, the part time job is 
considered to be fun and stimulating for the students. Additionally, the students claim that their 
learning processes gets easier when they are able to relate theoretical and practical knowledge 
to each other. The students believe that the combination of education and a work related part 
time job gives them an advantage that is very beneficial for the future.  
 
 
Keywords: Education related part time job, Human resource students, Learning processes, 
Experiential learning, Motivation 
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Kapitel 1 - Inledning 
Vår värld har omvandlats från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. I ett 
informationssamhälle ersätts en stor del fysiskt arbete med människans förmåga att hantera 
information, vilket medför att fler individer idag behöver öka sin kompetens och kunskap för 
att passa in i samhällets nya struktur. Denna kompetens och kunskap kan styrkas genom 
exempelvis studier och examensbevis. Sedan 1977 kan vi se en tydlig ökning gällande antalet 
studenter som söker sig till Sveriges lärosäten. Under 2014 blev drygt 400 000 studenter 
antagna till högre utbildning vid universitet och högskolor (SCB, 2015). I takt med att fler och 
fler studenter därmed erhåller en examen ökar också konkurrensen på arbetsmarknaden inom 
branscher där utbildning krävs. 
 
Förvärvsarbete parallellt med högre studier har börjat bli en norm (Hall, 2010: Robotham, 
2009). Enligt CSN (2014) framgår att 39 % av Sveriges studenter förvärvsarbetar på något sätt, 
antingen genom helgarbete eller veckoarbete. Brittiska studier visar på att cirka 70 % av de 
studenter som förvärvsarbetar vid sidan av sina studier gör det främst av ekonomiska skäl. 
Deltidsarbetet är oftast, i dessa fall, inte relaterat till studenternas utbildningsområde 
(Robotham, 2009). Vidare är det vanligast att studenter inom humanioraämnen väljer att arbeta 
deltid som ett komplement till sina studier (Robotham, 2012). Inom humanioraområdet ingår 
bland annat personalvetare, vilken är en yrkesgrupp där utbildning ofta krävs och är den 
urvalsgrupp vi valt att studera. 
 
I Sverige beräknas cirka 1950 personal- och beteendevetare ta examen varje år. Samtidigt tros 
pensionsavgångarna framöver vara betydligt färre än det antal personal- och beteendevetare 
som tar examen. Men trots att efterfrågan på personal- och beteendevetare kommer att öka tror 
man ändå att tillgången på dem kommer att öka i sådan utsträckning att det ändå snart blir ett 
överskott på arbetsmarknaden (SCB, 2014). 
 
Vi läser själva personalvetarprogrammet och har uppmärksammat att flertalet av våra 
studiekamrater valt att deltidsarbeta utbildningsrelaterat1. Genom detta har vi blivit nyfikna på 
två olika områden: Vad motiverar studenterna till att deltidsarbeta och hur deras lärande 
påverkas av det. Eftersom vi själva även deltidsarbetar utbildningsrelaterat har området fångat 
vårt intresse extra mycket. Det är vanligt att forskningsfrågor uppkommer just från personliga 
erfarenheter (Bryman, 2011). 
 
Tidigare studier inom området har främst genomförts med kvantitativa metoder och den största 
delen av forskningen har bedrivits i England (Robotham, 2012; Moreau & Leatherwood, 2006). 
Eftersom undersökningar med kvalitativ metod är sällsynt inom området ämnar vi med vår 
uppsats att bidra med ett kvalitativt angreppssätt och analys. Detta då vi vill synliggöra 
upplevelser hos personalvetarstudenter. 
 

                                                
1 Utbildningsrelaterat arbete innebär arbete vilket är relaterat till det studieområde studenten läser inom. Detta 
beskrivs ytterligare i avsnitt 2.4. 
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Vi vill i denna uppsats bland annat undersöka hur personalvetarstudenter upplever att deras 
lärprocesser påverkas av att deltidsarbeta utbildningsrelaterat samtidigt som de studerar. Inom 
pedagogik ingår området lärande, vilket vi valt att studera. Vår syn på lärande i denna uppsats 
vilar på den definition som anges på Uppsala Universitets webbplats: 
 

Lärande är något som pågår genom hela livet, både i institutionella miljöer som skolor och förskolor och 
på ett mer informellt och vardagligt plan. Genom att studera förutsättningar och villkor för lärande får du 
redskap för att förstå vilka hinder och möjligheter som påverkar lärprocesser hos barn/ungas/vuxna 
(Uppsala Universitet, 2015). 

 
Enligt denna beskrivning kan lärande ske i olika miljöer. Lärande beskrivs också som en 
konstant pågående process som kan främjas eller hindras genom olika förutsättningar. Vi  vill 
bland annat undersöka hur personalvetarstudenter upplever att deras utbildningsrelaterade 
deltidsarbete påverkar deras lärprocesser. Vi vill även studera hur de erhållna kunskaperna från 
studierna, om möjligt, påverkar lärprocessen i arbetet och vice versa. Då denna uppsats 
undersöker villkor för lärandet placerar vi vår undersökning inom ramen för pedagogisk 
forskning. 
 
1.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka och bidra med kunskap om vilka motiv personalvetarstudenter 
upplever till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat och vilken inverkan studenterna upplever att 
detta har på deras lärprocesser.  
 
1.2 Frågeställningar 

•   Varför väljer personalvetarstudenter att arbeta inom utbildningsrelaterade områden 
samtidigt som de studerar? 

•   På vilket sätt upplever personalvetarstudenter att deras lärande påverkas av att 
kombinera universitetsstudier och utbildningsrelaterat deltidsarbete? 
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Kapitel 2 - Begreppsförklaringar 
2.1 Personalvetare 
För att bli personalvetare måste man genomgått en utbildning om minst 180 högskolepoäng. 
Utbildningen innefattar olika inriktningar, bland annat: pedagogik, sociologi, psykologi och 
socialpsykologi. Efter genomförd examen arbetar många personalvetare med personal och 
frågor relaterade till dem. Detta kan innebära att rekrytera, behålla och även avveckla personal. 
Denna yrkesgrupp kan även arbeta med frågor gällande organisations- och 
verksamhetsförändringar och arbetar många gånger nära, eller på, företagets Human Resource-
avdelning/funktion. Det är även vanligt att personalvetare arbetar inom konsult- och 
bemanningsbranschen (P-riks, u.å; Saco, u.å). 
 
2.2. Heltidsstudent 
Med begreppet heltidsstudent avses en student som studerar 30 högskolepoäng per termin. I vår 
studie läser studenterna antingen personalvetarprogrammet eller fristående kurser inom 
området, samtliga 30 poäng per termin. 
 
2.3 Studier 
Med begreppet studier avser vi utbildning på högre nivå, i detta fall vid universitet. Studier 
avser i detta fall både lärarledd undervisning (exempelvis seminarium och föreläsningar) samt 
inläsning av material som bedrivs på egen hand (exempelvis litteraturläsning och 
grupparbeten).  
 
2.4 Utbildningsrelaterat arbete 
Utbildningsrelaterat arbete syftar till sådant arbete som är relaterat till studentens studieområde. 
När vi valde ut våra intervjuobjekt var ett av våra kriterier att de skulle arbeta inom 
personalvetarbranschen och med något av de arbetsområden vi tidigare beskrivit.  
 
2.5 Motivation 
I vår uppsats har vi tagit utgångspunkt i Nationalencyklopedins beskrivning av motivation: 

 
“Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa 
saker snarare än andra” (NE.se, 2015). 

 
2.6 Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet 
Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet (faktiska namnet för programmet är Program 
med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor) består av tre A-kurser á 30 högskolepoäng, 
60 högskolepoäng fördjupningskurser samt 30 högskolepoäng biämnen, vilka är arbetsrätt och 
ekonomistyrning. De första fyra terminerna är obligatoriska och innehåller pedagogik, 
sociologi, psykologi samt biämnena. Inför termin fem och sex väljs ett fördjupningsområde av 
studenten, vilka benämns som B- respektive C-kurser. Detta område kan vara pedagogik, 
sociologi, psykologi eller socialpsykologi (Uppsala Universitet, u.å.). Samma upplägg gäller 
för de som läser fristående kurser.  
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Kapitel 3 - Tidigare forskning 
Vi började med att söka upp vetenskapliga artiklar som tar upp antalet studenter som 
deltidsarbetar överlag, och anledningarna till det. På så vis kunde vi få en överblick över hur 
vanligt det är att studenter deltidsarbetar, oavsett om arbetet är utbildningsrelaterat eller inte, 
samt vilka skäl studenterna angett till det. Därefter studerade vi forskning gällande vad 
studenter väljer att deltidsarbeta med och i vilken omfattning de arbetar. Vidare läste vi in oss 
på forskning som beskrev studenternas upplevelser kring positiva och negativa effekter av att 
kombinera studier med ett deltidsarbete. Genom dessa artiklar fick vi en grundförståelse för 
kombinationen deltidsarbete och heltidsstudier. För att dyka ännu djupare inom just 
utbildningsrelaterade deltidsarbeten sökte vi i tillägg efter sådan forskning. Med tanke på att vi 
också ville försöka förstå studenters upplevelser av deras lärande har vi studerat vetenskapliga 
artiklar gällande läroprocessen när man kombinerar studier och arbete.  
 
Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i teman för att få en tydlig struktur motsvarande 
olika innehållsliga aspekter av kombinationen studier och arbete. Anledningen till att vi 
fokuserat på nedanstående teman grundar sig i att vi ville få en bred bild av varför studenter 
väljer att deltidsarbeta under tiden de studerar, samt se vilka konsekvenser som följer på 
lärandet, vilket vi även var inne på tidigare. De teman vi riktat in oss på är: deltidsarbetets 
omfattning och form, varför studenter arbetar deltid, fördelar och nackdelar med deltidsarbete 
samt hur lärandet påverkas av deltidsarbetet. Men först kommer vi beskriva hur vi gick till väga 
för att finna den forskning vi tagit del av.  
 
3.1 Vår sökprocess 
I vår sökprocess har vi använt oss av ord såsom: Student, education, university, school, study 
och studying i kombination med ord som: work, work life, impact, working, part-time work, 
term-time employment, part-time employment och employment. Genom att kombinera dessa ord 
på olika sätt har vi funnit ett antal användbara artiklar. Främst har vi sökt efter artiklar genom 
Google Scholar och Uppsala Universitets bibliotekskatalog, men också på sidor som 
exempelvis Libris och SwePub. SwePub sökte vi i för att försöka få tag på svenska artiklar inom 
området. Dock fann vi ingen användbar nationell forskning, vilket ledde till att vi enbart har ett 
internationellt forskningsunderlag i vår uppsats. Två av våra mest relevanta artiklar sökte vi 
upp via Uppsala Universitets bibliotekskatalog. Den ena genom att kombinera sökorden 
combining study och employment, den andra genom att kombinera term-time employment och 
impact.  
 
Som ytterligare en ingång till sökandet av litteratur har vi tagit del av referenslistorna i ett par 
C-uppsatser från Uppsala Universitets DIVA-databas. Vi gjorde även på liknande sätt med de 
vetenskapliga artiklar vi hittat. Ett par av våra artiklar har vi funnit på detta vis, där intressanta 
referenser tagit oss vidare i sökandet.  
 
En svårighet i vårt sökande har varit att ordet study har flera betydelser: dels att studera som 
student vid ett universitet men även att en undersökning rent generellt har gjorts. För att undvika 
den mer generella betydelsen av study har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss av 
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ämneskategorier i databaser där det varit möjligt. Detta för att få fram forskning där begreppet 
studier handlar om högre utbildning och relaterar till pedagogik. 
 
Vi har endast hittat ett fåtal studier som bedrivits med kvalitativ metod gällande 
deltidsarbetande studenter. Anledningen till att det är svårt att finna studier med kvalitativ 
metod har att göra med att kvantitativa undersökningar dominerar forskningsområdet 
(Robotham, 2009; Moreau & Leatherwood, 2006). Forskningen vi presenterar nedan är en 
kombination av mestadels kvantitativa studier tillsammans med två kvalitativa studier. Genom 
detta försöker vi ge en rättvisande bild av hur fenomenet undersökts tidigare och vilka 
forskningsfynd som gjorts.  
 
3.2 Deltidsarbetets omfattning och form 
Här nedan redovisar vi tidigare forskning som tar upp hur vanligt det är att studenter 
deltidsarbetar, hur mycket tid de lägger på sitt deltidsarbete och vad de arbetar med.  
 
Hur många studenter deltidsarbetar? 
I en kvantitativ studie som genomfördes vid ett universitet i England fann Robotham (2009) att 
68 % av de som studerade heltid arbetade deltid vid sidan av studierna. I Australien genomförde 
Hall (2010) en studie under en 10-årsperiod vid ett universitet där andelen deltidsarbetande 
studenter stadigt ökade under alla dessa år. Vid den sista mätningen, vilken gjordes år 2009, 
hade 76 % av alla studenter ett deltidsarbete, till skillnad från år 1999 då 61 % av studenterna 
uppgav att de arbetade deltid. Denna ökande trend av deltidsarbete är något även fler studier 
visat på (Curtis & Shani, 2002; Broadbridge & Swansson, 2005). Arbete vid sidan av studierna 
börjar bli en norm och det blir allt vanligare för studenter att arbeta deltid i samband med 
heltidsstudier på högre nivå (Hall, 2010; Robotham, 2009).  
 
Hur mycket jobbar studenterna och med vad? 
Robotham (2009) fann att studenterna i hans studie i genomsnitt arbetade 13 timmar i veckan. 
Liknande resultat fick även Broadbridge och Swansson (2005) i deras brittiska studie om 
arbetets påverkan på heltidsstudenter, där det var vanligast för respondenterna att arbeta 11-15 
timmar i veckan. De dominerande arbetssektorerna för studenter i England på universitetsnivå 
är service- och vårdsektorn. Detta då dessa arbeten har oregelbundna arbetstider och därigenom 
tidsmässigt kan kombineras med studierna. Samma sak går även att utläsa i Curtis och Shanis 
(2002) studie på heltidsstudenter i Manchester, England. Resultatet visade att studenter väljer 
att arbeta inom branscher som tillåter oregelbundna och obekväma arbetstider, gärna inom 
bland annat restaurangbranschen där kombinationen med  studier fungerar väl. 
 
3.3 Varför arbetar studenterna deltid? 
I de olika undersökningarna vi studerat har främst tre skäl angetts av studenterna till att 
deltidsarbeta; ekonomiska skäl, anställningsbarhet och tidsaspekter.  
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Ekonomiska skäl 
En av de mest frekvent förekommande anledningarna till att studenter väljer att arbeta deltid är 
av ekonomiska skäl. 47 % av de studenter som arbetar deltid vid sidan av studierna gör det 
främst för att stärka sin ekonomi (Robotham, 2012). Även Barron och Anastasiadou (2009) 
kom fram till att ekonomiska skäl var den främsta orsaken till deltidsarbete. I deras studie som 
inriktades mot deltidsarbetande heltidsstudenter vid ett universitet i Skottland framkom att 60 
% av dem angav ekonomiska skäl som primär anledning till att deltidsarbeta.  
 
Anställningsbarhet 
Ett annat skäl till att studenter väljer att deltidsarbeta är för att de ser möjligheten att sticka ut 
från mängden med ett gediget CV, och på så vis bli mer anställningsbara (Broadbridge & 
Swanson, 2005). Att deltidsarbete vid sidan av universitetsstudierna kan öka 
anställningsbarheten efter avklarad utbildning lyfts även av Barron och Anastasiadou (2009). 
 
Tid för arbete 
Robotham (2012) har genomfört ytterligare en studie vid ett brittiskt universitet med inriktning 
mot ett universitets olika fakulteter. Studien indikerade att det är vanligast för studenter inom 
humaniora-fakulteterna att arbeta deltid. Cirka 42 % av studenterna inom detta studieområde 
uppgav att de arbetade deltid vid sidan av sina heltidsstudier. Metcalf (2005, refererad i 
Robotham, 2012) fick samma resultat i sin forskning, att studenter inom humaniora arbetar mer 
vid sidan av sina studier jämfört med studenter vid andra fakulteter. Detta tror de båda forskarna 
kan bero på en lägre grad av schemalagd studietid vid dessa fakulteter. 
 
3.4 Fördelar med att kombinera studier och arbete 
Många studenter är positivt inställda till att arbeta vid sidan av studierna, oavsett vilken sektor 
de arbetar inom. Det finns vissa fördelar med att arbeta utbildningsrelaterat, men forskare har 
även funnit fördelar med att arbeta deltid, oberoende av arbetssektor i förhållande till 
utbildningsområde.  
 
Bättre social förmåga och självförtroende 
Studenter som arbetar deltid upplever att de blir mer bekväma i sociala sammanhang de stöter 
på i studiemiljön eftersom de känner igen den sociala miljön från arbetet. Dessutom kan 
kombinationen heltidsstudier och deltidsarbete bidra till att bygga upp studenters 
självförtroende gällande förmågan att hantera flera uppgifter parallellt. Studenter upplever det 
också skönt att kunna växla studiemiljön med arbetsmiljö för att få variation i vardagen (Curtis 
& Shani, 2002). Studenter som deltidsarbetar ser även nyttan i att arbeta tillsammans med andra 
på en arbetsplats då de lär sig “det sociala spelet” och deras kommunikationsförmåga samtidigt 
utvecklas (Robotham, 2009). 
 
Stresshantering 
Att kombinera studier med deltidsarbete kan öka studenternas förmåga att hantera stress. Detta 
eftersom de lär sig att växla mellan de olika miljöerna och fokusera på olika saker vid olika 
tillfällen (Robotham, 2009). Många studenter känner sig nöjda och stolta över att kunna hantera 
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flera områden samtidigt, vilket leder till en ökad prioriterings- och organiseringsförmåga i 
vardagen. På så vis utvecklas studenternas stresshantering (Broadbridge & Swansson, 2002).  
 
Framtida karriär 
Särskilt deltidsarbeten inom adekvat område kan leda till goda karriärmöjligheter i framtiden, 
då dessa kan ge studenterna kunskap som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. En del 
studenter känner sig mer motiverade till att studera när de ser vad deras studier kan leda till i 
framtiden och vad de skulle kunna arbeta med efter examen (Barron & Anastasiadou, 2009). 
Vad gäller främjandet av studenternas framtida karriärmöjligheter angav 6 % av respondenterna 
i Robothams (2009) studie detta som anledning till deltidsstudier. I Barron och Anastasiadous 
undersökning (2009) påvisades att 12 % av respondenterna väljer att arbeta vid sidan av 
studierna för att öka sin erfarenhet och 9 % för att utveckla sina praktiska kunskaper. Dessa 
studenter känner att erfarenheten är nödvändig att besitta när de ska ut i arbetslivet efter examen.  
 
3.5 Nackdelar med att kombinera studier och arbete 
Trots de fördelar som ett deltidsarbete medför, utbildningsrelaterat eller inte, så lyfter även 
tidigare forskning fram en del negativa aspekter av att kombinera studier och deltidsarbete. 
 
Negativ stress 
Studenter med ett deltidsjobb får ofta svårare att koncentrera sig med anledning av att de blir 
trötta på grund av sitt arbete. Trötthet, tidsbrist och ökad stress är faktorer som ofta påverkar 
studenter negativt (Curtis & Shani, 2002). 43 % av respondenterna i Robothams (2009) studie, 
som hade ett deltidsarbete, angav att de kände sig mer stressade. Stress hos studenter i samband 
med deltidsarbete undersökte även Broadbridge och Swanson (2005) där också de kom fram 
till att stressen, som uppkommer med anledning av kombinationen studier och arbete, påverkar 
studenterna negativt. Arbetande studenter kan beskrivas som en högriskgrupp för utbrändhet 
eftersom ett deltidsarbete vid sidan av utbildningen kan leda till överbelastning. Att ha fokus 
på flera olika områden samtidigt kan göra att de känner sig stressade och otillräckliga på grund 
av att tiden inte räcker till att göra båda delarna fullt ut (Lingard, 2005). 
 
Missade föreläsningar 
I yrken med oregelbundna arbetstider såsom service- och vårdsektorn där arbetar innefattar 
mycket natt- och kvällspass blir studenterna trötta på dagarna och därigenom missar eller 
struntar i föreläsningar. Med tanke på att tröttheten leder till att studenternas närvaro i 
skolmiljön minskar kan detta leda till en skadlig inverkan på deras studier. Tröttheten kan 
i  längden bidra till ytterligare skada på studenternas hälsa (Curtis & Shani, 2002, Lingard, 
2005).  
 
Sämre betyg 
Trötthet, som en effekt av sena arbetspass, kan också indirekt ge en påverkan på studenternas 
studieresultat eftersom de inte orkar anstränga sig i skolan i samma utsträckning (Curtis & 
Shani, 2002). Lindsay och Paton-Saltzberg (1993, refererad i Barron & Anastasiadou, 2009) 
genomförde en kvantitativ undersökning med deltidsarbetande studenter där resultatet visade 
att studenter som arbetade vid sidan av studierna fick sämre betyg än de som inte gjorde det. 
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Vidare påvisades även att tendensen till sämre resultat främst berodde just på trötthet och 
missade föreläsningar. Med andra ord lade studenterna med ett deltidsarbete överlag mindre tid 
på sina studier än de som inte arbetade. Enligt Curtis och Shani (2002) angav 22 % av de 
deltidsarbetande studenterna att de missade lektioner och föreläsningar på grund av sitt arbete. 
Vidare hänvisar de och jämför sina resultat med en rapport, TUC (2000, refererad i Curtis & 
Shani, 2002), där 26 % av deltidsarbetande studenter angav att de missat lektioner, 16 % att de 
blivit underkända på någon tentamen, 9 % hade lämnat in skolarbeten försent samt att 4 %  blivit 
underkända på en kurs på grund av sitt arbete. 
 
Tiden räcker inte till 
Moreau och Leatherwood (2006) genomförde en kvalitativ studie vid ett universitet i London 
och fann att studenterna som arbetade deltid tyckte att studierna var svåra att klara av då deras 
tid inte räckte till. Dessa studenter var de som i ett senare skede även valde att avbryta sin 
utbildning, antingen för att arbeta en termin och samla in pengar, eller för att färdigställa 
tidigare kurser som inte blivit avklarade.  
 
3.6 Hur påverkas lärandet? 
Som vi beskrev i avsnitt 3.0 sökte vi även efter studier och artiklar relaterade till lärande för att 
se hur studenternas lärprocesser kan utvecklas och främjas. Nedan presenteras de artiklar vi 
funnit som berör lärande i förhållande till ett deltidsarbete.  
 
Omsätta kunskap 
Studenter inom business-relaterade studieområden ser fördelar med att arbeta med något 
utbildningsrelaterat vid sidan av studierna. De får möjlighet att använda sig av sina erfarenheter 
från arbetet genom att applicera dem i studiemiljön och får förståelse för hur ett företag och en 
arbetsplats fungerar. Studenterna får därför bättre förståelse för sina studier genom sitt 
deltidsarbete och kan lättare ta till sig studiematerialet. Med andra ord sker ett lärande hos 
studenterna på arbetsplatsen vilket ger dem goda förutsättningar att kunna sätta sig in i det 
teoretiska material de tar del av i skolan. Detta är aspekter som anses vara relevanta för alla 
studenter som arbetar utbildningsrelaterat (Curtis & Shani, 2002).  
 
Ett växelvis lärande 
Även Shaw (2012) presenterade resultat av ett växelvis lärande i en kvalitativ undersökning av 
kvinnliga studenter, även denna gjord i Storbritannien. Resultatet indikerade att det är viktigt 
att ha erfarenhet av ett utbildningsrelaterat arbete för att ge mening åt de teoretiska begrepp 
som presenteras i skolan. Med hjälp av erfarenheter från arbetet kan studenterna ta till sig teorin 
i utbildningen på ett enklare sätt för att sedan använda sina kunskaper när de ger sig ut i 
arbetslivet efter examen. På så vis går arbetslivserfarenhet och akademiska studier hand i hand, 
där det ofta är arbetslivserfarenheten som ger studierna en god plattform att stå på. 
Utbildningsrelaterad erfarenhet blir ofta extra viktig för inlärningen av det teoretiska materialet 
i utbildningen. Den största skillnaden för studenter som arbetat utbildningsrelaterat är att de 
lättare får jobb efter utbildningen jämförelsevis med de som inte har någon adekvat erfarenhet. 
De som har ett relevant deltidsarbete i kombination med sina studier lär sig vad de kan komma 
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att jobba med, vilket leder till en medvetenhet och chans att ändra inriktning om den inte skulle 
passa.  
 
3.7 Sammanfattning tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att fler och fler studenter väljer att arbeta deltid vid sidan av studierna 
och att denna ökande trend ser ut att hålla i sig. Det är idag vanligast för studenter som läser 
humanioraämnen att arbeta deltid eftersom de ofta har relativt lite schemalagd skoltid. 
Studenter väljer ofta att arbeta deltid inom exempelvis servicebranschen där oregelbundna 
arbetstider tillåter dem att jobba mer flexibla och obekväma arbetstider och därmed blir det 
lättare att kombinera skolan med ett arbete. Den främsta anledningen till att studenter generellt 
har ett deltidsarbete hänger samman med möjligheten att stärka sin ekonomi. Men vi ser även 
anledningar såsom att lättare få jobb, få större inblick i utbildningsrelaterade arbeten samt en 
ökad grad av utvecklingsmöjligheter. Ett flertal studenter anser också att ett deltidsjobb ger dem 
social erfarenhet vilken kan nyttjas vid sociala möten i skolan. De ser också positiva aspekter 
gällande chansen att lära sig att hantera stress och att de blir mer motiverade till studierna när 
de ser vad dessa kan leda till karriärmässigt, speciellt för dem som arbetar med något 
utbildningsrelaterat. En ytterligare positiv aspekt är att studenterna får lättare att ta till sig det 
teoretiska material som presenteras i skolan när de även har möjlighet att omsätta den praktiskt. 
Angående stress visade flera av de undersökningar vi studerat att den kan ge en negativ inverkan 
när man kombinerar skola och arbete. En annan nackdel som tagits upp är att förmågan att 
koncentrera sig i skolan lätt begränsas, speciellt i de fall studenterna jobbar kvällar och nätter, 
vilket ofta kan leda till att de sedan kommer trötta till föreläsningar eller missar dem helt. Andra 
följder som en studie tagit upp är att ett alltför stressigt liv kan leda till sämre betyg eller hela 
vägen till utbrändhet. Tiden räcker inte till och det blir svårare för studenterna att lära känna 
nya människor när de lägger mycket tid på deltidsarbetet.  
 
Den mest relevanta forskning vi presenterat i relation till vårt syfte berör studenter som arbetar 
deltid med något utbildningsrelaterat för att kunna ge mening åt de teoretiska begrepp de stöter 
på i studierna. När studenterna ökar sin förståelse för olika teorier och/eller teoretiska 
begrepp/resonemang om olika fenomen i samband med studierna med hjälp av tidigare 
arbetslivserfarenheter, blir det därefter lättare att omsätta kunskapen från skolan i det 
kommande arbetslivet. Vi ser detta som en process där arbetet är utgångspunkten för lärandet.  
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Kapitel 4 - Teoretiska utgångspunkter 
I vår uppsats tar vi bland annat utgångspunkt i Ryan och Decis (2000) teori om inre och yttre 
motivation. Teorin hjälper oss att analysera de drivkrafter som studenterna har till valet att vilja 
deltidsarbeta vid sidan av studierna. Vi kommer även med hjälp av Kolbs (1984) teori om 
erfarenhetsbaserat lärande redogöra för hur deltidsarbete vid sidan av heltidsstudier upplevs 
påverka lärprocesserna i både skolan och arbetet. Nedan följer inledningsvis en förklaring av 
inre och yttre motivation, därefter redogörs för teorin om erfarenhetsbaserat lärande.  
 
4.1 Inre och yttre motivation 
Ryan och Decis (2000) delar in begreppet motivation i inre och yttre motivationsfaktorer. 
Sammantaget beskriver teorin tre olika typer av motivation; inre motivation, yttre motivation 
och amotivation. Inre och yttre motivationsfaktorer påverkar varför vi gör vissa val medan 
amotivation är en total avsaknad av motivation. I denna studie används inre och yttre 
motivation, därav beskrivs dessa närmre nedan.  
 
Handlingar som individen genomför utan en förväntan på någon belöning beskrivs som inre 
motivation. Det finns ingen tvingande utomstående kraft utan drivkraften kommer från 
individen själv. Ofta handlar det om att individen vill göra något för nöjes skull. Denna typ av 
motivation kan därför variera från person till person eftersom vi alla har olika värderingar och 
mål vi vill uppnå (Ryan & Deci, 2000). När lärprocesser drivs av inre motivation benämns detta 
som kvalitativa lärprocesser, vilket handlar om att individen själv har viljan att lära sig något 
för att det är kul (Gagné, Deci & Ryan, 2013).  
 
Yttre motivation innebär att individen gör något som ett resultat av yttre påverkansfaktorer. 
Denna motivation karaktäriseras av att det inte är individens intresse, nöje och värderingar som 
styr beteendet utan detta påverkas av andra faktorer (Gagné et al., 2013). Att göra något av yttre 
motivation innebär att få någons godkännande, beröm eller för att undvika bestraffningar. Yttre 
motivation delas upp i fyra olika kategorier: externa faktorer, introjektion, identifikation samt 
integration och har olika grad av självständighet. Grad av självständighet innebär hur mycket 
individen har påverkats av yttre och inre faktorer. Externa faktorer och introjektion innefattar 
enbart yttre motivation och låg självständighet medan identifikation och integration har en del 
inre motivation som drivkraft och en något högre grad av självständighet (Ryan & Deci, 2000). 
Nedan kommer vi att redogöra för de två motivationstyperna som har inslag av inre motivation, 
eftersom de kategorierna har betydelse för vår analys. Identifikation använder vi oss av för att 
kunna jämföra vilken typ av motivation våra respondenter har. Även om identifikation inte 
används flitigt i vår analysdel är det av vikt att få en förståelse för varför vi anser att vissa 
respondenter har en viss typ av motivation och inte en annan.    
 

•   Identifikation – Inom denna typ av motivation ser individen nyttan med att göra något 
som hen egentligen inte är intresserad av (Ryan & Deci, 2000). Detta kan förstås som 
att det är viktigt att deltidsarbeta för att få jobb senare, vilket förstås som yttre 
motivation. Individen kanske inte jobbar med det hen egentligen är intresserad av utan 
tar ett arbete enbart för att få erfarenhet. Den inre drivkraften är att individen ändå ser 



 14 

nyttan för framtiden med det och kan därmed motivera sig till handlingen. Dock ser 
individen inget nöje i det. 

•   Integration – När en handling utförs med denna typ av motivation ser individen nyttan 
och nöjet i att göra något. Handlingarna som genomförs stämmer väl överens med 
individens egna värderingar och mål (inre motivation). Dock förväntar sig fortfarande 
individen ett utfall av genomförandet (yttre motivation) (Ryan & Deci, 2000). Till 
skillnad från identifikation, skulle detta i vårt fall kunna handla om att arbeta med något 
man tycker är intressant och roligt, samtidigt som man strävar efter att vara 
konkurrenskraftig. 

 
I vår analys kommer vi använda oss av inre motivation samt de två olika typerna av yttre 
motivation: identifikation och integration. 
 
4.2 Erfarenhetsbaserat lärande 
Med utgångspunkt i bland annat Dewey, Lewin och Piagets teorier kring lärande har Kolb 
(1984) utvecklat en erfarenhetsbaserad modell för lärande som benämns Experiential Learning 
Theory. Denna teori innebär att lärandet tar sin början i våra upplevelser och intryck av världen, 
vilket är en kontinuerlig process som aldrig avstannar. Individen tar in information från 
omvärlden, adderar den till sin tidigare erfarenhet och omvandlar den sedan till kunskap. 
Individen kan på så sätt lära om eller utveckla ett gammalt beteende. Utöver detta kan individen 
också lära sig ett helt nytt beteende när hen utsätts för nya situationer. Processen går i cykler 
och vi lär oss av vår erfarenhet genom fyra olika steg: konkret upplevelse, reflekterande 
observation, abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande.  
 

1.   Konkret upplevelse - Vi upplever något konkret från omvärlden. Detta kan vara en ny 
situation vi hamnar i eller en ny kunskap som vi tar in.  

2.   Reflekterande observation - Vi bearbetar vår upplevelse genom reflektion, vilket vi 
baserar på vad vi tidigare erfarit.  

3.   Abstrakt begreppsbildning - Vi skapar begrepp och teorier utifrån vårt tidigare 
reflekterande i föregående steg. Vi får på så vis ytterligare förståelse för den erfarenhet 
vi stött på.  

4.   Aktivt experimenterande - När vi har skapat oss begrepp prövar vi sedan dessa i ett 
aktivt handlande. Detta kan innebära att vi utsätter oss för en situation där vi kan testa 
vår kunskap.  
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Figur 1 Illustration av Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. Skapad av Linnea Börjesson och Josefin Jonasson 
med inspiration av Jarvis, Holford och Griffin (2003). 
 
När vi tagit oss från steg 1-4 i lärandecykeln påbörjar vi den på nytt. Om vårt aktiva 
experimenterande utsätter oss för en ny situation kan det på så sätt generera ytterligare 
information och upplevelser som vi återigen försöker förstå genom reflekterande observation, 
abstrakt begreppsbildning och aktivt experimenterande (Kolb, 1984). 
 
För att tydliggöra Kolbs fyra steg i lärandecykeln kommer vi att ta upp ett exempel:  En 
studentens lärande tar utgångspunkt i hens utbildningsrelaterade deltidsarbete där hen får 
erfarenhet av att intervjua en arbetssökande kandidat (konkret upplevelse, steg 1). Därefter 
reflekterar studenten över intervjusituationen (reflekterande observation, steg 2) och jämför 
sedan upplevelsen med kunskapsinnehållet från en kurs inom intervjuteknik, vilken hen 
genomgår i utbildningen. På så sätt får hen ytterligare förståelse och kompetens gällande 
intervjuer (abstrakt begreppsbildning, steg 3). När studenten reflekterat och fått mer kunskap 
gällande att genomföra intervjuer tar hen sedan med sig detta åter till arbetet och prövar sina 
nya kunskaper där (aktivt experimenterande, steg 4). På så vis kan lärandet hela tiden utvecklas. 
Samma sak är gällande i de fall som är omvända, där studenterna anser att de först lär sig något 
i skolan och sedan applicerar kunskapen i arbetet. 
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Kapitel 5 - Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga när vi samlat in vår empiri och hur 
vårt analysarbete har sett ut. I slutet av kapitlet kommer vi även ta upp begrepp vilka vi förhållit 
oss till ur trovärdighetssynpunkt, etiska aspekter och riktlinjer samt en diskussion kring vår 
metod och vårt arbete.   
 
5.1 Metodansats 
Med anledning av att vi djupgående ville undersöka ett fåtal studenters upplevelser och 
motivationsfaktorer gällande utbildningsrelaterat deltidsarbete valde vi en kvalitativ metod med 
intervjuer som insamlingsmetod. Vår avsikt har således inte varit att göra vår studie 
representativ för en hel population, utan snarare att fånga några individers upplevelser av ett 
fenomen. Det är av stor vikt att använda den undersökningsmetod som på bästa sätt bidrar till 
att besvara de utvalda forskningsfrågorna. Har man valt en passande metod blir det sedan lättare 
att finna svar på det man söker (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuer är en lämplig metod för 
att försöka förstå människors upplevelser av ett vardagligt fenomen (Kvale & Brinkman, 2014). 
Efter att vi hade beslutat oss för vilken metod som bäst kunde hjälpa oss att besvara våra 
frågeställningar tog vi ställning till hur vi praktiskt skulle gå till väga vad gäller exempelvis 
urval, genomförande och områden som vi presenterar nedan.  
 
5.2 Val av metod för datainsamling  
Det är viktigt att veta vad man vill ta reda på i relation till undersökningens syfte innan en 
intervjuguide skapas. Vidare är det fördelaktigt att hålla ihop frågor som tillhör samma område 
för att behålla en god struktur under intervjun, men självklart bör man vara flexibel och ändra 
i ordningsföljden när så behövs (Bryman, 2011). Med hänsyn till detta valde vi att utforma en 
intervjuguide med fem olika områden relaterade till vårt syfte som vi trodde skulle kunna ge 
oss svar på våra frågeställningar och därmed öka sannolikheten att vi undersökte rätt fenomen. 
Dessa var: respondenternas bakgrund, deras studier, deras arbete, kombinationen av studier och 
arbete samt några avslutande och sammanfattande frågor. På så vis hade vi fasta frågeteman att 
utgå från och en grund att stå på inför intervjutillfällena. Vi hade i förväg formulerat frågor där 
de flesta var öppna, för att ge respondenterna utrymme att relativt fritt formulera sina svar. 
Intervjuformen kallas för semistrukturerad. En semistrukturerad intervju är användbar i 
kvalitativa studier där man önskar att respondenterna svarar utförligt och grundligt på frågorna 
och på så vis kan respondenternas upplevelser fångas. I denna typ av intervju eftersträvas 
flexibilitet både hos den som intervjuar, men också hos respondenten själv som får utveckla 
sina svar utan redan färdigställda svarsalternativ (Bryman, 2011). Intervjuformen är vanligast 
förekommande i just kvalitativa undersökningar (Alvehus, 2013). Genom en semistrukturerad 
intervju hade vi möjlighet att styra intervjun samtidigt som respondenten gavs stor möjlighet 
och utrymme att utforma sina svar som hen ville. 
 
5.3 Val av studieobjekt och urval 
Vi har utgått från ett bekvämlighetsurval i vår studie. Bekvämlighetsurval innebär att man 
använder sig av personer i sin närhet vilka kan besitta de kunskaper eller egenskaper som 
forskaren ämnar att undersöka (Bryman, 2011). I vår urvalsprocess använde vi oss av 
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LinkedIn.com och Facebook.com för att, utifrån våra kontakter där, söka upp 
personalvetarstudenter som studerar på heltid och arbetar med ett utbildningsrelaterat 
deltidsarbete. Enligt Alvehus (2013) kan denna typ av urval även benämnas som ett strategiskt 
urval. Eftersom de flesta i vårt kontaktnät, på LinkedIn och Facebook, studerar vid Uppsala 
Universitet ledde det oss främst till Uppsalastudenter. De potentiella respondenter vi fann som 
studerar vid andra lärosäten var uteslutande våra arbetskollegor, vilket gjorde att dessa studenter 
valdes bort (läs mer om detta i avsnitt 5.6). Detta medförde att samtliga av våra respondenter 
studerar på Uppsala Universitet. 
 
5.4 Genomförande av intervjuer 
Under intervjutillfällena var en av oss ansvarig för att ställa frågor och leda intervjun, medan 
den andra var medlyssnare och kompletterade med följdfrågor. På så sätt kunde vi båda också 
få god kännedom om vilken empiri som samlades in. Vi var inte begränsade av våra utarbetade 
teman och ordningsföljden för frågorna, utan växlade mellan dem beroende på respondenternas 
svar. Följdfrågorna ställde vi för att få mer information och djup om sådant som kändes 
intressant och relevant. Sammanlagt höll vi fem intervjuer tillsammans exklusive en intervju 
som endast en av oss höll, på grund av schemakrockar för både respondenten och oss. Totalt 
hölls sex intervjuer. Våra intervjuer har ägt rum på lugna platser. I början av intervjuerna stämde 
vi av att missivbrevet2 var genomläst, att respondenterna förstod innebörden av att delta i 
studien samt att de fick ge oss muntligt samtycke till deltagande. Vi försökte eftersträva att vara 
aktiva lyssnare eftersom vi ville få ut så mycket information som möjligt från respondenterna. 
Enligt Rautalinko (2012) finns det tre utmärkande fördelar med att lyssna aktivt i ett samtal: 
det känns bra för respondenterna, respondenterna får förtroende för intervjuaren samt att 
respondenterna lockas till att ge information. Det var viktigt för oss att respondenterna fick tala 
fritt utan att bli avbrutna, därför gav vi dem enkel och direkt uppmuntran så att de lättare kunde 
utveckla sina svar. Enkel och direkt uppmuntran gav vi genom att exempelvis använda vårt 
kroppsspråk, bejaka det de sagt och be respondenterna att berätta mer. Vi försökte även använda 
oss av spegling under intervjuerna, genom att upprepa det som respondenterna precis sagt. 
Emellanåt fungerade detta också som en sammanfattning i slutet av en fråga. Både uppmuntran 
och spegling är effektiva verktyg för att få respondenterna att tala mer samt för att försäkra sig 
om att man förstått dem rätt (Rautalinko, 2012). Samtliga intervjuer spelades in, bland annat 
för att säkerställa att vi fått med exakta citat och därmed underlätta för det kommande 
analysarbetet. Vi använde oss av två inspelningsverktyg för att inte riskera att materialet skulle 
gå förlorat om något av dem skulle sluta fungera.  
 
Vi har i denna uppsats inte genomfört några provintervjuer, men vi var öppna för att använda 
våra första intervjuer som sådana om det skulle visa sig att våra intervjufrågor var bristfälliga. 
Eftersom vi under första intervjun ansåg att våra frågor gav oss relevanta svar så använde vi 
samtliga sex intervjuer till analysen. Det finns en möjlighet att våra respondenter kan ha 
missuppfattat vissa frågor. I några fall bad de oss att utveckla dem, men detta skedde endast ett 
fåtal gånger. En anledning till detta tror vi kan ha varit att respondenterna hade god förkunskap 
om ämnet vi valt att studera. I vår första intervju märkte vi att vi behövde ställa vissa frågor 
                                                
2 Missivbrevet finns att läsa som bilaga 1. 
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som inte fanns nedtecknade i vår intervjumall för att få svar på våra frågeställningar. Frågorna 
lades till i vår intervjumall och ställdes sedan till alla andra respondenter.  
 
5.5 Databearbetning och analysmetod 
När vi hade samlat in vårt intervjumaterial blev nästa steg att transkribera det. Transkribera 
innebär att man ändrar något ordagrant från en form till en annan (Kvale & Brinkman, 2014). I 
vårt fall transformerade vi våra muntliga och inspelade intervjuer till skriftlig form. Vi var noga 
med att skriva ned materialet exakt som respondenterna uttryckte sig för att få det så verkligt 
och levande som möjligt samt för att kunna ge de bästa förutsättningarna för vår analys. Vi 
transkriberade skratt, tystnader och hummanden för att få en bild av när respondenten sa något 
med humor eller när respondenten var eftertänksam. Den som var medlyssnare under intervjun 
ansvarade för att transkriberingsarbetet. Det gjorde att vi upplevde att båda blev bättre insatta i 
hela materialet på ett sätt som vi tror annars inte vore möjligt. 
 
Vi valde att göra en tematisk analys, där Braun och Clark (2008, s. 87) rekommenderar följande 
steg och arbetssätt vid denna typ av analys: 

 
1.     Att bekanta sig med materialet 
2.     Kodning 
3.     Analysera koderna och finna teman 
4.     Genomgång av befintliga teman 
5.     Namnge och definiera teman 
6.     Rapportskrivning 

[Vår egen översättning] 
 
Vi började som tidigare nämnt med att transkribera intervjuerna. Därefter läste vi igenom dessa 
ett flertal gånger för att skapa god förståelse för materialet. Att bekanta sig med materialet på 
detta sätt är det första steget i en tematisk analys, det innebär att man bör bli väl förtrogen med 
både empirin och teorin (Braun & Clark, 2008). Redan här upptäckte vi likheter i vår empiri i 
relation till teorin, då flera av respondenterna pratade om hur de lär sig saker i arbetet respektive 
i sina studier och även hur de omsätter dessa erfarenheter i båda miljöerna. Vi såg även 
olikheter, speciellt i relation till tidigare forskning, eftersom våra respondenter inte nämnde 
något om ekonomiska faktorer som skäl till att de börjat deltidsarbeta.  
 
Efter att ha bekantat oss med materialet påbörjade vi steg två, kodning. Braun och Clark (2008) 
rekommenderar att göra kodningen så bred som möjligt med många varierande koder för att 
vara säker på att inget intressant material tas bort. I detta andra steg av den tematiska analysen 
blev koderna många och var av olika karaktär. Koderna vi skapade på detta sätt var bland annat 
följande:  
 

Utbildning, studier, lärprocesser, arbete, arbetsuppgifter, inre motivation samt yttre 
motivation3.  

 

                                                
3 Alla koder vi skapade går att ta del av i bilaga 3. 
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Nedan följer några exempel på hur vi kodat: 
 
Tabell 1 visar ett exempel av hur vi kodat dataextraktet och placerat dessa inom olika teman.  
 

Dataextrakt Kod Tema Område 

”Det har aldrig varit riktigt ett 
val, det har varit en självklarhet 
hemifrån” 

Yttre motivation Familjens påverkan på 
studievalet 

Motivation 

”Alltid tyckt det är otroligt kul 
med människor” 

Inre motivation Intresse och vilja Motivation 

”Det blir en helt annan sak när 
man när man omsätter det i 
praktisk handling” 

Kombination 
studier och arbete 

Att omsätta kunskaperna i 
arbetslivet 

Lärande 

”Fördelar på arbetsmarknaden” Yttre motivation Konkurrenskraftighet Motivation 

”Samtalsmetodik och 
rekryterande samtal i 
psykologin” 

Studiernas 
innehåll 

Arbetsrelaterade kurser: 
samtalsmetodiken och 
arbetsrätten 

Lärande 

 
Vid kodningen var vi till viss del styrda av vår teori, vilket innebar att vi kodade efter det vi 
trodde var intressant både i relation till våra forskningsfrågor, men också till de inlästa teorierna. 
Detta är en av möjliga utgångspunkter när materialet ska kodas då det även kan göras helt utan 
hänsyn till teorier (Braun & Clark, 2008). Med tanke på att vi innan materialinsamlingen valde 
att fördjupa oss i specifika teorier och en viss typ av tidigare forskning, var vi också hela tiden 
medvetna om att vi hade en viss förförståelse kring ämnet. På så vis såg vi vår empiri från ett 
visst perspektiv, vilket styrde oss en del. Teorin är nödvändig för att det överhuvudtaget ska 
vara möjligt att se sitt material som något, samt för att kunna framhäva vissa saker och hålla 
borta andra (Ahrne & Svensson, 2011). Trots vår förkunskap ville vi inte begränsa oss allt för 
mycket till våra valda teorier, utan var även öppna för att empirin skulle kunna bidra med nya 
perspektiv gällande motivation och lärande. Det fanns en tydlig koherens mellan våra valda 
teorier och empirin. Utöver detta har empirin även försett oss med nya perspektiv kring 
motivation och lärande då våra resultat avvikit en del från tidigare forskning, främst i relation 
till motivationsfaktorer till att deltidsarbeta.  
 
Efter att vi kodat materialet påbörjade vi steg tre, att skapa övergripande teman. Eftersom vi 
delade upp kodningen mellan oss gick vi slutligen gemensamt igenom de olika citat vi kodat. 
Detta för att se likheter och olikheter dem emellan, vilket gjorde att vi kunde uppmärksamma 
om vi kodat olika, och därigenom koda om dessa citat. De koder vi ansåg höra ihop placerade 
vi sedan in i samma tema. På så vis blev vi säkra på vad våra teman innebar och innehöll. Dessa 
teman kunde vara både övergripande och specifika. Bland annat skapade vi följande teman:  
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Motivation till att arbeta deltid, Konkurrenskraftighet, Strategiskt lärande, Lärande4. 
 
I modellens fjärde steg, en genomgång av de befintliga teman som skapats, reducerades våra 
teman till färre i antal. Vi upptäckte redan under intervjuerna att vissa frågor var överflödiga, 
men vi ville hellre ställa för många frågor än riskera att inte få svar på det vi eftersökte. En del 
teman vi fann var förvisso intressanta, men bidrog inte till att besvara våra frågeställningar5 och 
togs därför bort. Att gå igenom teman på detta vis kan liknas vid Ahrne och Svenssons (2011) 
förklaring av begreppet reducering där enbart relevant material utifrån forskningsfrågorna 
sparas och bearbetas vid analysarbetet. Vi valde att skapa några mer specifika, men fortfarande 
övergripande, teman i relation till våra frågeställningar. Inom området motivation kom vi fram 
till följande teman gällande varför studenterna deltidsarbetar utbildningsrelaterat:  
 

Konkurrenskraftighet, framtidsinvestering, inblick i arbetslivet, intresse och vilja, 
Uppsala universitet är teoretiskt, Uppsala universitet innehåller ingen praktik samt 
betyg v.s. erfarenhet. 

 
Inom området lärande valde vi följande teman för att förstå hur studenterna upplever att lärandet 
påverkas av ett utbildningsrelaterat deltidsarbete: 
 

Arbetsrelaterade kurser: samtalsmetodiken och arbetsrätten, lärande skola till arbete 
samt lärande arbete till skola. 

 
I enlighet med modellens femte steg namngav och identifierade vi våra teman. Vi valde att 
benämna våra teman på följande sätt: 
 

•   Konkurrenskraftighet - Inom detta tema analyserar vi varför studenterna väljer att 
deltidsarbeta utbildningsrelaterat. Under detta tema har vi även fått fram ett subtema: 
“En avsaknad av praktik”. Här behandlas studenternas åsikter kring huruvida 
utbildningens upplägg upplevs som otillräckligt inför arbetslivet.  

•   Intresse och vilja - I detta avsnitt väljer vi att analysera de uttalanden när studenterna 
beskriver att anledningen till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat härstammar från 
inneboende drivkrafter.  

•   Tidigare arbetslivserfarenheter underlättar lärandet i utbildningen - Under detta tema 
har vi valt att undersöka hur studenterna kunnat utveckla kunskap i utbildningen som 
de tidigare fått erfarenhet av i sitt deltidsarbete. Inom detta område har studenternas 
lärande tagit utgångspunkt i tidigare erfarenheter från arbetet och utvecklats under 
utbildningen.  

•   Att omsätta kunskapsinnehållet från studierna till arbetslivet - I denna del analyseras 
studenternas upplevda erfarenheter kring de arbetsrelaterade kurser de stött på under 

                                                
4 Alla övergripande teman vi skapade går att ta del av i bilaga 3. 
5 Detta kunde handla om teman som t.ex. påverkan på fritiden, flexibelt arbete och schemaläggning samt följder 
av missade föreläsningar och lektioner samt stress.  



 21 

utbildningen. Detta är kurser de sedan kunnat använda sig av i sitt deltidsarbete varför 
deras lärande därigenom kunnat utvecklats. 

•   Ett växelvis lärande - I detta tema har vi analyserat de lärprocesser studenterna upplevt 
att de har ett utbyte av i både studier och deltidsarbete, och där de hela tiden kan lära 
sig mer genom denna kombination.  

 
I det sista steget i modellen, rapportskrivning, började vi skriva vår analys. Efter att vi kommit 
fram till vilka mönster vi såg i empirin och begreppsbildat dessa till teman författade vi vår 
analys genom att tolka empirin med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter, vilket går att ta 
del av i kapitel sex. Arbetet har bestått i att försöka förstå det insamlade materialet med hjälp 
av den teori- och forskning som redovisats tidigare i uppsatsen (kapitel tre och fyra). Vi har 
sedan dragit slutsatser från vår empiri och försökt presentera dessa på ett lättförståeligt sätt i 
analysen. Målet med det sista steget i den tematiska analysen är enligt Braun och Clark (2008) 
att skapa självständighet i det empiriska material man valt att behålla efter reduceringen. Utöver 
detta bör rapporten att bidra till forskarsamhället (Ahrne & Svensson, 2011). Vad vi tänker oss 
kunna bidra med går att ta del av i kapitel sju. 
 
5.6 Tillförlitlighet 
Med anledning av att vår ansats i denna studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, att alla människor konstruerar sin egen verklighet, anser vi att det krävs andra 
bedömningskriterier för vår studie än vad som används vid skapandet av en absolut 
teoribildning. Kvantitativa studier bedöms ofta genom att se till studiens reliabilitet och 
validitet. Istället för dessa två bedömningskriterier kan begreppet tillförlitlighet användas, 
vilket är mer anpassat till kvalitativ forskning. Det fokuserar inte lika mycket på mätning av 
variabler och/eller instrument, något man ofta gör i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Med 
anledning av ovanstående resonemang valde vi att använda tillförlitlighet som 
bedömningskriterium. 
 
Enligt Bryman (2011) innehåller begreppet tillförlitlighet fyra underkriterier till hur en studie 
ska bedömas: 
 

•   Trovärdighet - Detta innebär att säkerställa att forskaren uppfattat den beskrivna sociala 
verkligheten på rätt sätt. Detta kallas även respondentvalidering. 

•   Överförbarhet - Genom att ingående och fylligt beskriva studiens genomförande kan 
andra forskare avgöra om studien går att överföra till andra kontexter. 

•   Pålitlighet - Detta handlar om transparens kring arbetssättet. Allt som gjorts i arbetet 
ska redovisas i sin helhet. 

•   Konfirmering - En möjlighet ges här för att styrka studiens resultat. Forskaren ska inte 
ha påverkats av sin egen förförståelse. 

 
Vi har på olika sätt tagit hänsyn till ovan nämnda begrepp i vår undersökning. För att göra 
studien så trovärdig som möjligt har det varit viktigt för oss att vi uppfattat respondenterna rätt 
och inte lagt in våra egna tolkningar i deras uttalanden. Vi har, efter att vi fått svar på en fråga, 
muntligen sammanfattat respondentens svar och frågat om vi förstått respondenten rätt. Detta 
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kan beskrivas som respondentvalidering, där respondenten helt enkelt får validera det den sagt. 
På så sätt anser vi att vi systematiskt har arbetat för att höja studiens trovärdighet.  För att uppnå 
kravet på överförbarhet har vi i vår uppsats försökt att så ingående som möjligt förklara samtliga 
steg vi gjort och varför vi gjort dem. Kvalitativa undersökningar är generellt sett mycket svåra 
att generalisera (Bryman, 2011). Det har inte heller vår avsikt med denna studie. Vi avser att 
bidra med kunskap om, och fördjupad förståelse av, några utvalda personalvetarstudenters 
upplevelser vad gäller deras syn på deltidsarbete vid sidan av studierna. Att vara transparanta 
har vi i största möjliga mån varit mycket noggranna med under hela vårt arbete. Vi har flertalet 
gånger läst igenom arbetet för att försäkra oss om att samtliga steg i arbetet varit beskrivna. 
Även de delar av vårt arbete som varit svåra har vi återgett och redogjort för i arbetsprocessen. 
Genom detta arbete anser vi att vi upprätthåller pålitligheten i studien. Vi har under vår process 
varit mycket medvetna om vår förförståelse kring ämnet och har i så stor utsträckning som 
möjligt försökt vara objektiva, mycket med tanke på att vi också är deltidsarbetande studenter. 
För att undvika ett stort mått subjektivitet i våra bedömningar valde vi bort våra arbetskollegor 
som potentiella respondenter, vilket är möjligt att göra i ett bekvämlighetsurval. Detta då vi inte 
ville ha förkunskaper om deras arbetssituation, arbetsbelastning eller arbetsuppgifter för att vi 
ansåg att det då kunde finnas en risk att dra förutfattade slutsatser. Genom att vi aktivt 
reflekterade kring vad vi hade för förförståelse anser vi att vi gjort vårt bästa för att ha en god 
konfirmering i studien.  
 
5.7 Forskningsetiska riktlinjer 
Vetenskapsrådet (2002) har författat fyra etiska riktlinjer som forskare inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning bör förhålla sig till. De krav som ska vara uppfyllda är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att alla som deltar i studien skall få information om vad studiens 
syfte är och vilken roll den fyller. Utöver detta innebär också informationskravet att deltagarna 
skall vara införstådda med att de när de vill kan avbryta sitt deltagande. Det andra kravet, 
samtyckeskravet, innebär att deltagaren godkänner sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 
2002). Vi valde att skicka ut information om vår studie och förfrågan om samtycke i förväg 
med hjälp av ett missivbrev. Detta för att respondenterna skulle kunna ha möjlighet att i förväg 
avsäga sig sitt deltagande. Vid intervjuerna frågade vi sedan om respondenterna läst igenom 
informationen och var införstådda med vad intervjun innebar. Genom ovanstående arbetssätt 
anser vi att vi gjort vårt yttersta för att uppfylla dessa krav. Konfidentialitetskravet innebär dels 
tystnadsplikt gentemot intervjupersonerna och dels ett ansvar att information som inhämtas till 
en studie inte ska kunna gå att spåra till källan. Alla uppgifter som kan leda till en identifiering 
av personen ska därför anonymiseras och inte behandlas av någon annan än forskaren/forskarna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att spela in intervjuerna på våra telefoner, och sedan radera 
dessa, hindrar vi möjligheten att spåra vem som sagt vad. När uppsatsen är godkänd kommer 
även transkriberingarna att raderas. Genom att vi döpte om våra respondenter till fiktiva namn 
anser vi att vi har värnat om deras konfidentialitet. Något att ta i beaktande är att intervjuerna 
spelades in på våra smartphones vilket innebär att en kopia har sparats i Icloud (molnlagring). 
Vi är medvetna om detta och kommer även radera denna kopia. Nyttjandekravet avser på vilket 
sätt materialet som samlats in används. Om information samlas in i forskningssyfte är det endast 
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inom detta syfte materialet får användas. Vidare har alla deltagare rätt att begära ut 
forskningsresultatet när detta är färdigställt (Vetenskapsrådet, 2002). Då vi informerat om var 
uppsatsen kommer att finnas tillgänglig samt att materialet endast används för denna studie 
anser vi att vi i detta avseende gjort vår yttersta för att uppfylla nyttjandekravet.  
 
5.8 Avgränsningar  
Avgränsning personalvetare  
I uppsatsen har vi enbart undersökt personalvetarstudenter. Anledningen till vår avgränsning i 
urvalet är främst för att det är vanligt att studenter inom humanioraämnen arbetar vid sidan av 
sina studier, vilket vi nämnt tidigare. Vidare valde vi just personalvetarstudenter med anledning 
av att vi ville fokusera på en specifik utbildningsgrupp inom humaniora, med samma 
förutsättningar; de läser samma kurser, har liknande skolscheman och ett deltidsarbete som tar 
ungefär lika mycket tid i anspråk. Detta gör att vi kan jämföra svaren för att kunna hitta mönster 
bland dessa, vilket troligtvis hade varit svårare om vi undersökt studenter med olika 
förutsättningar gällande tid och förväntningar vad gäller utbildning. Anledningen till att vi valde 
personalvetarstudenter som grupp är att också för att vi har god kännedom om hur deras 
utbildning är upplagd samt vad som förväntas av dem, eftersom vi själva läser 
personalvetarprogrammet. Genom vår förförståelse blev det lätt att ta till sig vad våra 
intervjuobjekt talade om samt gav oss möjlighet att ställa följdfrågor som kunde kräva god 
kännedom om studierna och arbetsuppgifterna i sig.  
 
Avgränsning heltidsstudenter 
Anledningen till att vi valt heltidsstudenter är att de har utbildningen som sin primära 
sysselsättning och arbetet som sin sekundära. En ytterligare orsak till detta val handlar om att 
vi velat kunna relatera vårt resultat med tidigare forskningen som gjorts. Den forskning vi funnit 
intressant och läst in oss på har enbart fokuserat på heltidsstudenter inom universitet och 
högskola. 
 
Avgränsning utbildningsrelaterat arbete 
Vi har endast riktat oss mot studenter som deltidsarbetar utbildningsrelaterat. Då mycket av den 
tidigare forskningen undersöker deltidsarbete i allmänhet är det intressant för oss att se om 
utbildningsrelaterat arbete motiverar studenter på andra sätt än vad som framkommit i tidigare 
forskning, samt om detta har samma påverkan på lärprocesserna som icke utbildningsrelaterat 
arbete eller om det skiljer sig åt.   
 
5.9 Metoddiskussion 
Valet att genomföra intervjuer grundades i det faktum att vi ville undersöka studenternas 
upplevelser. Detta var ett naturligt val av insamlingsmetod eftersom upplevelser kan fångas 
genom samtal, vilket vi beskrivit tidigare. En kvalitativ undersökning med intervjumetod har 
trots sina fördelar även en baksida. En nackdel kan vara att respondentens svar felaktigt tolkas 
av intervjuaren, varför det alltid är viktigt att tänka på sin roll som tolkare och intersubjektivitet, 
vilket vi kommer diskutera nedan.  
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Tolkningsmedvetenhet 
När vi hade transkriberat alla intervjuer blev vår uppgift att tolka vårt insamlade material. 
Metoden när forskare tolkar en text och ger den dess betydelse, utifrån sig själv och sin egen 
erfarenhet, kan benämnas som uttolkarinriktad metod. Detta är en subjektiv form av 
tolkningslära som också kallas för hermeneutik (Bergström & Boréus, 2012). Med detta i åtanke 
förstod vi att vår förförståelse, som bland annat speglats av de teorier vi studerat, kan skilja sig 
från andras förförståelse. På så vis hade utfallet kunnat bli annorlunda om någon annan tolkat 
materialet. Efter intervjuerna har vi därför diskuterat innehållet och säkerställt att vi förstått och 
tolkat det likadant. Med tanke på detta och genom att vi båda deltog under intervjuerna menar 
vi att vi har strävat efter att nå hög intersubjektivitet. Intersubjektivitet innebär att olika forskare 
bedömer ett resultat på liknande sätt och får fram samma resultat. Genom detta kan det 
säkerställas att materialet är tolkat korrekt (Bergström & Boréus, 2014). Detta har samröre med 
begreppet trovärdighet, vilket vi tog upp i avsnitt 5.6.  
 
Insamling av empiri 
Anledningen till att vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer var för att vi 
som  intervjuare inte ville leda respondenten för mycket i samtalet, utan låta denne få tala fritt. 
För att inte riskera att påverka respondentens svar valde vi därför att använda oss av mycket 
öppna frågor, då en helt standardiserad struktur inte var möjlig eftersom vi behövde få svar på 
vissa specifika frågor. Att vi båda deltog under nästan alla intervjuer tror vi kan ha gjort att vi 
fick ut mer information eftersom vi båda kunde vara aktiva och stötta varandra. Vidare 
reflektioner från vår sida har även lett till frågan om respondenten kan ha påverkats av att vi 
båda satt i rummet. Respondenten kan ha blivit nervös, spänd eller känt sig underlägsen med 
anledning av att vi var två. Dock försökte vi skapa en trevlig stämning innan intervjun började 
för att respondenten skulle känna sig trygg, genom att prata om saker som inte rörde intervjun. 
Att intervjuerna hamnade på just sex i antal har att göra med att vi efter den sjätte intervjun 
ansåg att det som dök upp i svaren kändes igen från tidigare intervjuer och framför allt 
besvarade våra frågeställningar. Som tidigare nämnt spelade vi in samtliga intervjuer. Att spela 
in ett samtal kan dock föra med sig en del konsekvenser såsom att intervjupersonen blir osäker 
på grund av att dennes uttalanden sparas. På så vis kan en intervju bli mindre intressant än vad 
man hade hoppats på innan (Bryman, 2011). Med tanke på att vi var noga med att få 
inspelningen av samtalet godkänd av respondenterna, samt berätta om att vi kommer radera 
samtalet direkt efter transkriberingen tror vi att våra intervjupersoner känt sig trygga och vågat 
öppna upp sig.  
 
Svårigheten att konkretisera frågeställningar 
Arbetet med att utveckla vårt syfte har varit pågående under hela processen. Till en början visste 
vi på ett ungefär vad vi ville undersöka, men hade svårigheter med att konkretisera våra 
frågeställningar. Dock fick vi nya insikter när vi läste in oss på tidigare forskning och teorier, 
vilket gjorde att vi kunde specificera syftet ytterligare. Efter intervjuerna förstod vi djupare vad 
det var vi verkligen eftersökte, varför vi formulerade de frågeställningar och det syftet vi har 
idag. Detta har för oss varit en dynamisk process med många diskussioner fram och tillbaka. 
Främst har vi vänt och vridit på ord, använt olika syftningar och byggt om meningar. Det största 
genombrottet till vårt slutgiltiga syfte och frågeställningar var att byta ut ordet studier mot ordet 



 25 

lärande, vilket vi använder oss av i studien idag, vad gäller påverkan. Med anledning av att vi 
därmed fokuserade på hur studenterna upplevde att deras lärande påverkades i samband med 
ett utbildningsrelaterat deltidsarbete och inte hur studierna påverkades (tid till studier, 
schemakrockar mellan arbete och utbildning mm.) lade vi till Kolbs teori om lärprocesser bland 
våra teorier.  
 
Problematik kring empiribearbetning 
Ahrne och Svensson (2011) beskriver tre vanliga problem som kan uppstå i samband med 
databearbetningen, men som kan lösas genom att arbeta systematiskt med empirin:  
 

•   Kaosproblemet -  syftar till att materialet är så omfattande och stort att det inte känns 
som att det finns någon struktur och ordning  

•   Representationsproblemet - innebär att man hittat flera intressanta teman och spår att 
följa, men det går inte att redovisa allt 

•   Argumentationsproblemet - beskriver svårigheten i att skapa sitt bidrag till 
forskningssamhället, genom rapport eller uppsats 

 
Vi har varit tvungna att förhålla oss till alla dessa problem. Kaosproblemet blev påtagligt när 
materialet började bli stort och innehöll mycket information. För att skapa ordning skrev vi ut 
allt material och gick gemensamt igenom och läste det ett flertal gånger. Kodningen av 
materialet valde vi dock att göra enskilt. Vi kan i efterhand tänka oss att kaosproblemet skulle 
känts mindre påtagligt om vi redan från början kodat allt material gemensamt. Detta då vi hade 
kunnat diskutera oss fram till hur citaten skulle kodas och på så sätt snabbt fått en tydlig struktur. 
Nu fick vi istället gå igenom materialet ytterligare en gång för att säkerställa att våra koder och 
citat stämde överens. Representationsproblemet stötte vi tydligt på då vi gärna ville redovisa 
mer material än vad som var möjligt. Många teman var intressanta, men som vi beskrivit 
tidigare, gick flera inte att relatera till vårt syfte och våra frågeställningar och togs därför bort. 
Argumentationsproblemet har vi känt av under hela uppsatsskrivandet men främst i början av 
vårt arbete, där vi försökte förstå vad vi kunde bidra med till forskningssamhället. Som 
studenter på C-nivå kändes detta överväldigande till en början, men ju mer vi läste in oss på 
tidigare forskning förstod vi att det fanns områden som inte studerats tidigare. Bland annat fann 
vi ingen användbar nationell forskning, samt att många internationella studier har berört motiv 
till att deltidsarbeta i allmänhet, och inte specifikt till att arbeta utbildningsrelaterat. Med 
anledning av vad som tidigare studerats fann vi att vår uppsats kunde bidra med nya perspektiv 
kring fenomenet, vilket redovisas under kapitel sex. 
 
Arbetsfördelningen mellan oss skribenter  
Vi har valt att genomföra denna uppsats tillsammans. För oss var det väsentligt att vi båda skulle 
vara involverade i hela arbetsprocessen och alla dess steg. Detta är en av anledningarna till att 
vi genomfört intervjuerna tillsammans i den utsträckning det varit möjligt. Vi har bland annat 
läst olika artiklar, men båda har på något sätt bidragit till varje område vi skrivit. För att 
effektivisera vårt skrivande har vi däremot vissa gånger delat upp arbetet och jobbat med olika 
avsnitt där vi kunnat utnyttja våra respektive styrkor. Även om vi ibland delade upp arbetet på 
detta vis har vi alltid läst varandras texter och kommit med förbättringsförslag och reflektioner. 
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Sammantaget är det svårt att skilja på vem som gjort vilken specifik del eftersom vi båda arbetat 
med alla delar. Detta var också vår intention, att vi skulle vara lika delaktiga i alla uppsatsens 
avsnitt. Vi är således båda två ansvariga för uppsatsens samtliga delar.  
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Kapitel 6 – Resultatanalys 
Själva analysarbetet tog sin början redan vid intervjutillfällena med tanke på att vi då upptäckte 
intressanta mönster vi ville studera närmre. Denna process fortlöpte sedan under 
transkriberingsarbetet eftersom vi då funderade över vad vi kände igen från tidigare intervjuer. 
Efter vår bearbetning av den insamlade empirin kunde vi utläsa fem huvudteman och ett 
subtema, vilka kunde kategoriseras inom två områden, motivation och lärande, och som 
relaterar till våra två frågeställningar. Inom området motivation kommer vi att analysera 
motivationsfaktorer som konkurrenskraftighet, med subtemat en avsaknad av praktik, samt 
intresse och vilja. Inom området lärande kommer vi behandla hur tidigare arbetslivserfarenheter 
underlättar för lärandet inom utbildningen, hur lärandet upplevs påverkas av att få omsätta 
studierna i arbetslivet samt hur ett växelvis lärande mellan arbete och studier kan uppkomma.  
 
Våra respondenter benämner vi som Anders, Sara, Fredrik, Carl, Johanna och Erik. Någon 
närmare beskrivning av dem är dock inte möjlig då vi värnar om respondenternas 
konfidentialitet. Eftersom samtliga respondenter läser vid Uppsala Universitet och 
deltidsarbetar är vår urvalsgrupp relativt liten och respondenterna skulle potentiellt kunna vara 
lätta att spåra med ytterligare information om dem. Läs mer om vår hantering av 
konfidentialitetskravet i avsnitt 5.7.  
 
6.1 Område Motivation 
Under området motivation kommer vi att analysera studenternas motivationsfaktorer och 
drivkrafter till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat. Enligt Nationalencyklopedins förklaring av 
begreppet motivation (se avsnitt 2.5) är motivation anledningen till varför vi väljer att göra 
vissa saker och handlar på ett visst sätt. De anledningar våra respondenter angivit till att 
deltidsarbeta utbildningsrelaterat har varierat något, men ett genomgående mönster är att många 
vill bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden när de kommer ut i arbetslivet med hjälp av ett 
gediget CV. Vidare har vi förstått att studenterna upplever att Uppsala Universitets 
personalvetarprogram inte är tillräckligt förberedande för arbetslivet, utan mer förberedande 
för framtida forskning. Studenterna väljer med anledning av detta att skaffa sig erfarenhet 
utanför universitetets väggar. En ytterligare anledning studenterna angivit till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat är att intresset för arbetsområdet är stort och något som studenterna gärna 
vill göra.  
 
“För att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden när jag tar examen” – 
konkurrenskraftighet 
Under intervjuerna har vi försökt ta reda på vad som får respondenterna att arbeta 
utbildningsrelaterat vid sidan av studierna, trots att deras arbete kräver både tid och energi. 
Respondenterna har berättat för oss att tiden de lägger ner på sina deltidsarbeten är mycket 
omfattande (8-20 timmar/vecka) och att deras arbetsplats ofta ligger belägen i en annan stad än 
den de bor i. Detta medför långa dagar och extra kostnader, bland annat för dyra pendelkort. 
Studenterna upplever att det är viktigt att vara konkurrenskraftiga när de tar examen och 
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prioriterar därför arbetet trots långa dagar, stora avstånd och ökade kostnader.  Att man är 
beredd att acceptera dessa följder beror enligt Anders bland annat på att arbetsmarknaden för 
personalvetare ser ut som den gör: 
 

“Om tjugo pers som jag vet om har utbildningsrelaterat jobb och jag själv inte har det, men antagligen 
kommer de sticka ut mer, bara att ens få komma på en intervju. Asså det är inte det att det frodas med 
jobb inom personalbranschen, inte heller att det är ont om jobb, men så mycket jobb och jobb är det inte 
heller. Det är inte helt arbetstagarnas marknad.” - Anders 

 
Våra respondenter har hört att arbetsmarknaden kan bli svår att ta sig in på, vilket Anders 
beskriver i citatet ovan. För att kunna sticka ut i mängden bland andra arbetssökande 
personalvetare försöker respondenterna öka sina chanser till att få ett arbete efter examen 
genom att deltidsarbeta utbildningsrelaterat redan under studietiden. Att bli konkurrenskraftig 
är den främsta anledningen till varför våra respondenter som grupp deltidsarbetar: 
 

“Det viktigaste var att få relevant erfarenhet för jag tänkte ganska mycket på det, och jag menar, om man 
kollar på vissa studenter här, vissa har jobbat på ICA, får löjligt bra i lön... jag menar det kommer inte få 
dom nånvart, det är liksom, vem väljer du? Väljer du ICA-studenten eller den som har jobbat med HR?” 
- Sara 

 
“Det är såklart ur en konkurrenssynpunkt med tanke på hur många personalvetare som arbetar vid sidan 
av studierna, det är ganska många, och om man ska uppskatta procentuellt i varje klass så kan jag tänka 
mig att det är a 30-40 % så det är klart att det blir en unique selling point, eller det blir inte unikt eftersom 
det är så många som gör det, men det är klart att man har en större fördel än om man inte har jobbat vid 
sidan av.” - Johanna 

 
“Det känns som att det är en självklarhet att man måste jobba samtidigt för alla efterfrågar det men har 
man ingen erfarenhet så man ligger efter och våra studier är ju väldigt lätta om man jämför med andra, vi 
behöver inte plugga lika mycket och det kan man ju se som att ja det är bra på för då kan man gå ut mer 
eller så kan man se det som att det är bra då kan jag komplettera med mer arbete och ha en bättre profil 
när jag söker jobb så självklart är det ju strategiskt också det är ju kul men men det är en investering i sig 
själv.” - Carl 

 
“Anledningen var att jag kände, för att kunna vara attraktiv på arbetsmarknaden när jag tar examen, och 
för att ha en chans till ett bra jobb kände jag att jag var tvungen att påbörja min karriär redan innan jag 
tar examen och få en grundläggande, ändå… erfarenhet från ett mer praktiskt jobb. Så det var mer 
strategiskt, men samtidigt också kul. Man vill ju komma, eller man och man, jag vill komma in på 
arbetsmarknaden.” - Anders  

 
Här kan vi se att Sara jämför sig själv med andra personalvetare som inte arbetar 
utbildningsrelaterat och hon tror därför att hon får ett försprång på arbetsmarknaden jämfört 
med dem. Vidare resonerar Johanna kring det faktum att trots att hon har ett utbildningsrelaterat 
deltidsarbete blir hon ändå inte unik på marknaden eftersom hon upplever att så många 
personalvetarstudenter deltidsarbetar. Både Anders och Carl lyfter fram att det är ett strategiskt 
val att deltidsarbeta utbildningsrelaterat för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Flera 
studenter tror även att deras arbetslivserfarenhet väger tyngre än deras slutbetyg i en framtida 
rekryteringsprocess. Den uppfattningen menar de har stärkts eftersom att de genom sina 
deltidsarbeten förstått att betyg inte är det primära vid rekrytering till personalvetaryrken. Bland 
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annat har mentorer och chefer informerat att större vikt kommer läggas vid studenternas 
erfarenhet än vid betygen när de tagit examen. Att det läggs ett större fokus på 
arbetslivserfarenhet och att studieresultaten sätts i andra hand blir därmed en bidragande faktor 
till att respondenterna väljer att börja, och även fortsätter, arbeta utbildningsrelaterat vid sidan 
av sina studier. Nedan berättar Anders och Carl om detta: 
 

“Men jag vet att det spelar ingen roll för personen som kommer anställa mig, om jag har G eller VG i 
pedagogik A, det spelar roll för dem vad du har för referenser? Vad säger din chef om dig? Har du varit 
personen som ställt upp eller den som missar en föreläsning typ. Jobbet kommer trumfa plugget alla dagar 
i veckan.” - Anders 

 
“Det vore ju väldigt snopet att ha pluggat i tre år och har massa studielån och sen inte ha chans att få ett 
enda jobb för att man inte har någon erfarenhet fast man har alla, asså alla VG, när man kommer ut så 
skiter folk i det det är ingen som kollar på dina betyg utan det är vad du har gjort innan liksom. Det är så 
man visar att man är intresserad av att jobba inte av att plugga utan av att ha erfarenhet “ - Carl 

 
Som vi kan se ovan finner vissa av våra respondenter motivationen till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat genom både inre och yttre faktorer. Flera av respondenterna har beskrivit 
sitt arbete för oss som kul, men de förväntar sig en belöning eller ett utfall efter de tagit sin 
examen; att lättare komma in på arbetsmarknaden och få ett arbete. De har en förväntan om att 
arbetsmarknaden bör bli lättare att ta sig in på om de redan fått erfarenhet av yrkesområdet 
under studietiden.  
 
Enligt Ryan och Decis (2000) teori om inre och yttre motivationsfaktorer finns, som vi beskrev 
tidigare, olika typer av motivation. De faktorer som är aktuella att diskutera i relation till vår 
empiri är två typer av yttre motivation; identifierad och integrerad. Dessa två typer av 
motivation har influenser av både inre och yttre motivationsfaktorer. Dock har integrerad 
motivation ett större samröre med inre motivation än identifierad motivation. Vad vi kan förstå 
av våra respondenter Anders, Carl, Johanna och Sara är att deras motivation är integrerad. De 
har tankar om hur viktigt det är att vara konkurrenskraftiga när de tar examen från 
personalvetarprogrammet. Detta nämner de som främsta anledning till att deltidsarbeta. Genom 
att arbeta utbildningsrelaterat under sin studietid förväntar de sig att de ska få ett försprång när 
de kommer ut på arbetsmarknaden. Att förvänta sig ett försprång eller belöning av ett beteende 
förstås enligt denna teori alltså som yttre motivationsfaktorer. Samtidigt har de, precis som 
Anders nämnt i citatet ovan, under intervjuerna gett uttryck för att de trivs med sina 
arbetsuppgifter och tycker det är kul att gå till arbetet, vilket vi förstår som inre motivation med 
utgångspunkt i Ryan och Decis (2000) teori. Om de inte hade trivts med sina arbetsuppgifter 
eller enbart arbetat för att det främjade karriären hade deras motivation till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat varit identifierad motivation. Sammantaget tyder ovanstående resonemang 
på att respondenterna främst har yttre, men även inre, motivationsfaktorer som driver dem.  
 
“Hela utbildningen går ut på att förbereda oss studenter på att bli forskare” – En 
avsaknad av praktik 
Ett flertal av våra respondenter har tagit upp saknaden av praktik på personalvetarprogrammet 
vid Uppsala Universitet, och upplever att utbildningen är alltför teoretisk och 
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forskningsinriktad. Därför anser de sig inte bli konkurrenskraftiga nog med enbart en 
personalvetarexamen i bagaget. Med anledning av utbildningens huvudsakliga teoretiska fokus 
menar våra studenter som grupp att de behöver komplettera med annan, mer praktisk och 
arbetsrelaterad, erfarenhet för att ha tillräckligt med kompetens när det är dags att söka 
heltidsarbete. Respondenterna menar att det är för lite fokus på hur det ser ut i det verkliga 
arbetslivet idag, vilket många tycker är synd:  
 

“Det är det som liksom är den stora nackdelen med Uppsala, att det är väldigt teoretiskt och inte så 
praktiskt.” - Fredrik  

 
“Uppsala Universitet är väldigt känt för att vara väldigt teoretiskt lagt och det är ingen skam i det, men 
då får man inte, man får inte en jättebra verklighetsbild av hur det faktiskt ser ut och vilka verktyg som 
faktiskt används och hur man faktiskt tänker kring det.” - Sara 

 
“Jag upplever att Uppsalas personalvetarutbildning inte är så arbetsmarknadsinriktad som det kanske är 
på andra skolor. Jag ställer mig ganska kritisk till Uppsalas personalvetarprogram för att det är 
jätteforskningsinriktat (...) hela utbildningen går ut på att förbereda oss studenter på att bli forskare. Vi 
lär oss att skriva akademiska texter och hur vi ska hantera tidigare forskning och hur vi ska tillämpa 
teorier vilket jag i alla fall känner är totalt irrelevant för det jag ska jobba med.” - Johanna 

 
Som framgår i ovan citat anser respondenterna att utbildningen är alltför teoretisk och inte har 
den arbetsinriktning som de önskar. De menar att anledningen till att så många 
personalvetarstudenter arbetar utbildningsrelaterat kan bero på att utbildningen är upplagd på 
detta vis. Studenterna väljer som en konsekvens av detta att tillskansa sig kompletterande 
erfarenheter på annat håll eftersom de inte tror sig få tillräckligt med verktyg att använda i 
arbetslivet från utbildningen. Avsaknaden av praktik i personalvetarutbildningen vid Uppsala 
Universitet bidrar till missnöje kring utbildningen och blir en drivkraft till att deltidsarbeta:  
 

“Dels tror jag att det beror på att utbildningen är så teoretisk och att det är mycket som kommer upp i 
kursutvärderingar att man saknar det praktiska. Vi har ingen praktik och vi läser ju inte liksom 
personalekonomi, utan bara annan ekonomi som inte har med HR att göra” - Anders 

 
“Det faktum att Uppsala inte har det (praktik) tror jag gör att många väljer att skaffa sig den här typen av 
erfarenhet på annat håll. Och jag tror att de flesta som läser det här programmet i Uppsala känner att det 
är jätteviktigt att få arbetslivserfarenhet innan man kommer ut efter examen.” - Johanna 

 
Citaten ovan beskriver att kunskapsinnehållet i utbildningen inte alltid upplevs relevant för det 
som studenterna faktiskt ska arbeta med i framtiden. Vidare resonerar studenterna kring att 
deras andra studiekamrater känner likadant vad gäller programmets struktur och därför bör 
denna förändras. Däremot kan vi tyda nedan att Erik ändå ser värdet av det han lär sig i 
utbildningen. Erik är inte missnöjd med utbildningens upplägg, utan ser nyttan med alla kurser 
han hittills studerat. Erik är den enda av våra respondenter som inte tar upp att studierna är 
otillräckligt förberedande eftersom han anser att parallellerna mellan studier och arbete i princip 
alltid går att dra: 
 

“Men om jag utgår från nu så tycker jag att alla kurser har varit så pass bra att jag kan göra det, dra 
paralleller. “ - Erik  
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Sammantaget framstår dock upplevelsen av utbildningens teoretiska fokus som en huvudsaklig 
motivationsfaktor till att arbeta utbildningsrelaterat. I grund och botten finns det en strävan hos 
våra respondenter att bli personalvetare, göra ett bra arbete och vara förberedda på 
arbetsmarknaden (inre motivation). Däremot drivs dem även till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat av yttre faktorer, såsom utbildningens upplägg då denna upplevs för 
teoretisk och forskningsinriktad (yttre motivation). Eftersom respondenterna anser att de inte 
får tillräckligt med kunskap från sin utbildning för att arbeta som personalvetare blir de 
motiverade att deltidsarbeta utbildningsrelaterat. De upplever att utbildningen inte ger dem de 
verktyg de behöver för att, efter examen, ta sig in på arbetsmarknaden och att den inte heller 
ger en rättvisande bild av arbetsmarknaden. Å andra sidan har vi en respondent, Erik, som anser 
att i princip allt han lärt sig i utbildningen har han användning av i arbetet. Således verkar andra 
faktorer vara motiverande för honom.  
 
“För att det var något jag verkligen ville” – Intresse och vilja 
Trots att konkurrenskraftighet och utbildningens upplägg är de främsta drivkrafterna till att 
respondenterna väljer att deltidsarbeta utbildningsrelaterat, har vi även sett hur inre 
motivationsfaktorer fått studenterna att börja deltidsarbeta. I nedan citat ser vi hur Erik och 
Fredriks motivation till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat kommer från ett brinnande intresse 
för personalvetarområdet. Detta visar att respondenterna är genuint intresserade av branschen 
och vill arbeta för att det är roligt:  
 

“Då kan man bli mer motiverad när man inser att det verkligen är kul, det som jag ska hålla på med till 
hundra procent fram över. Så att man blir lite taggad och ser liksom ett litet mål i sikte att det kommer 
inte vara plugg för alltid utan att det finns liksom en verklighet här också (...) all erfarenhet vid sidan av 
är ett superstort plus och jätteroligt och tror att det i många fall gör att studierna känns roligare.” - Fredrik 

 
“För att det var något jag verkligen ville … och speciellt när det var ett jobb som dök upp inom (företag 
X) då kände jag att det var ingenting att välja, det var det jag ville göra liksom.” - Erik  

 
Fredriks citat tyder på att hans deltidsarbete bidrar till att skapa förståelse för vad den framtida 
karriären kan innebära. Det som Erik och Fredrik beskriver ovan är en inre vilja att deltidsarbeta 
inom personalvetarområdet för att de upplever det som roligt. Egentligen förväntar de sig inget 
i utbyte av sitt arbete utan är bara glada över att få möjligheten att ta reda på vad för typ av 
arbeten som finns på marknaden. De tycker att det är genuint kul att arbeta och ser sina 
arbetsuppgifter som inspirerande och spännande. De ger således uttryck för det som Ryan och 
Deci (2000) kallar för inre motivation; respondenternas drivkraft till att arbeta vid sidan av 
studierna kommer primärt från deras intresse att göra något för nöjes skull och förväntar sig 
inget i gengäld. I Eriks citat ovan ser vi ett tydligt tecken på inre motivation. Detta eftersom 
han angav att den främsta anledningen till att han arbetar utbildningsrelaterat är för att han 
verkligen vill. Under hela Eriks intervju har vi inte heller funnit något som motsäger att detta 
skulle vara hans främsta anledning till att börja arbeta på sin nuvarande utbildningsrelaterade 
arbetsplats.  
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Att påstå att Erik och Fredrik endast drivs av inre motivation till att arbeta vore dock en sanning 
med modifikation. Även de har gett uttryck för yttre motivationsfaktorer, om än inte i samma 
omfattning som övriga respondenter:  
 

“Det känns som att man redan då kommer en bit på vägen, så när man väl är klar kommer man vara insatt 
i vad man ska göra och att man kan på något vis hoppa över några av hundåren som man annars får ta, 
att det är slitet och inte kan någonting och ingen räknar med att man kan någonting heller.” - Erik  

 
“Dagen snart nu när man kommer ut på arbetsmarknaden att man har nånting i bagaget och kan ha större 
möjlighet att få jobba med det man vill liksom.” - Fredrik  

 
Även här ser vi en strävan till att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden samt en 
ambition att kunna “hoppa över” några hundår om de istället genomgår dessa under studietiden. 
Således ger samtliga våra respondenter mer eller mindre uttryck för att drivas av både inre och 
yttre motivation, det som av Ryan och Deci (2000) kalls för integrerad motivation (en 
sammanslagning av både inre och yttre motivationsfaktorer).  
 
Sammanfattningsvis kan vi förstå att studenternas motivation till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat är mångfasetterad. Dels deltidsarbetar studenterna för att bli 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och dels för att de upplever att utbildningen inte är 
tillräckligt förberedande för arbetslivet. Detta hör samman med att studenterna anser att 
utbildningen vid Uppsala Universitet är för vetenskapligt inriktad och inte ger den kunskapen 
som krävs för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Utöver dessa yttre 
motivationsfaktorer som drivs studenterna till viss del av en inneboende vilja att arbeta inom 
personalvetarområdet då de tycker att arbetet är kul och givande.  Även om alla respondenter 
bedöms drivas av integrerad motivation har vi sett skillnader i vilken motivationsfaktor som 
främst driver dem (konkurrenskraftighet eller vilja och intresse).  
 
6.2 Område Lärande 
I tillägg till att försöka förstå varför studenterna väljer att deltidsarbeta har vi undersökt hur 
arbete i kombination med heltidsstudier upplevs påverka studenternas lärprocesser. Vi vill se 
om de upplever några konsekvenser gällande sina lärprocesser när de arbetar 
utbildningsrelaterat samtidigt som de studerar, om studenterna gett uttryck för att deras 
deltidsarbete bidragit till erfarenhetsbaserat lärande. Nedan inleder vi med att presentera hur 
studenterna upplever att erfarenheten från ett utbildningsrelaterat deltidsarbete underlättar för 
deras lärande i studierna. Vidare kommer vi även redogöra för det omvända, hur det studenterna 
lär sig inom ramen för utbildningen kan underlätta för deras lärande i deltidsarbetet. I den sista 
delen av vår analys redogör vi för de tillfällen studenterna anses genomgå hela lärandecykeln 
för erfarenhetsbaserat lärande. Detta handlar, i vår uppsats, om de fall när studenterna lyckats 
utveckla erfarenhet från deras deltidsarbete i utbildningen, för att därefter kunnat ta tillbaka den 
påbyggda erfarenheten till jobbet.  
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“Saker blir mer konkreta och lättförståeliga” – Tidigare arbetslivserfarenheter 
underlättar lärandet i utbildningen  
Eftersom studenterna arbetar utbildningsrelaterat har de redan under studietiden fått prova på 
arbetsuppgifter en personalvetare kan tänkas arbeta med. Våra respondenter arbetar bland annat 
med att selektera CV:n, genomföra telefonintervjuer, hålla fysiska intervjuer, göra 
personlighetstester, skapa medarbetarundersökningar samt föra dialoger med kunder och 
konsulter. Vi bad studenterna berätta för oss om, och i så fall hur, de upplever att deras 
kunskaper från arbetet hjälpt dem att lättare ta till sig kunskapsinnehållet i utbildningen. Nedan 
ser vi hur studenterna har kunnat relatera innehållet i utbildningen till de erfarenheter de tidigare 
fått från ett utbildningsrelaterat deltidsarbete: 
 

“Det bästa med det är just att man tycker att saker blir mer konkreta och lättförståeliga (...) Jag tycker att 
studierna blir lättare i och med mitt jobb.” - Erik  

 
“Också med arbetsrätten. Där var det mycket situationer som jag hade varit med om (...) Så man har en 
annan utgångspunkt och en annan förförståelse och eeh… ja men något som hela tiden man kan bolla 
teorin mot så att man kan förankra det lite mer i praktiken och verkligheten” - Anders 

 
“Att man kanske amen som jag sa man kan sålla lite mer vad man förstår är intressant man förstår att 
arbetsrätten är viktig när man har ett jobb man förstår att ekonomin är viktigt och man förstår att det är 
bra att kunna föra dialog med medarbetare och samma sak att man kanske fokuserar mer på grupprocesser 
om man har en sån kurs och man blir lite mer intresserad man får mer inblick i vad som är viktigt för 
yrkeslivet och då kan man sålla bättre i vad man engagerar sig i skulle jag säga.” - Carl 

 
Citaten visar att studenterna uppskattar arbetslivserfarenheten från deras deltidsarbeten för att 
de upplever att det blir enklare att förstå kunskapsinnehållet i utbildningen. Genom att hela 
tiden kunna ta utgångspunkt i erfarenheter från arbetslivet upplever de det lättare att ta till sig 
utbildningsmaterialet, vilket Erik beskriver i citatet ovan. Anders berättar att det blir lättare att 
förstå teorin i utbildningen eftersom han har en förförståelse för hur det ser ut på en arbetsplats 
i verkligheten. Han har stött på arbetsrättsliga problem i sitt deltidsarbete innan han började 
studera kursen arbetsrätt, vilket medförde att han upplevde det lättare att förstå det teoretiska 
materialet i kursen, såsom lagtexter och rättsfall. I citaten ovan kan vi även se att respondenterna 
upplever att de genom sitt deltidsarbete får reda på vad som är viktigt att lära sig. Genom att 
Carl upplever att han i arbetet får veta vilka kunskaper som är relevanta i relation till 
personalvetaryrket väljer han att lägga mer energi på de kurser han tror är viktiga inför 
framtiden. Vi kan se en likhet i citatet nedan från Erik, där han berättar hur det skett en 
förändring i hans sätt att studera. I dag väljer han att lägga större fokus på de delar i utbildningen 
som är viktiga att ha kunskap om i framtiden, istället för att enbart fokusera på att klara 
delkurserna och tentamen, vilket han gjorde tidigare när han hade ett icke utbildningsrelaterat 
deltidsarbete: 
 

“Mycket mer strategiskt för att det här behöver jag lära mig, det här kommer jag ha nytta av sen, än att 
veta att det här måste jag kunna skriva på tentan” - Erik 

 
Att ha med sig tidigare arbetslivserfarenhet gör att innehållet i utbildningen upplevs som mer 
lättförståeligt. Detta stämmer väl överens med Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat 
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lärande. Teorins första steg innebär att studenten erfar en konkret upplevelse, till exempel när 
Anders stöter på arbetsrättsliga frågor i arbetet. Därefter reflekterar han kring denna upplevelse 
och bygger därefter på sin förståelse/erfarenhet under utbildningen och kursen arbetsrätt. Det 
sistnämnda utgör andra steget i Kolbs modell, det vill säga att Anders bearbetar sin upplevelse. 
Det tredje steget innebär att skapa en vidare förståelse av sin upplevelse, vilket Anders gör när 
kunskapsinnehållet från utbildningen relateras till hans erfarenhet från arbetslivet och han når 
en fördjupad förståelse. Däremot nämner Anders ingenting om han fått användning av sin 
fördjupade kunskap gällande arbetsrätt i sitt deltidsarbete. Detta skulle varit det fjärde steget i 
Kolbs teori, att pröva upplevelsen igen i ett aktivt experimenterande.  
 
Sammanfattningsvis tolkar vi det som att studenterna upplever att deras tidigare 
arbetslivserfarenheter gör att lärprocesserna underlättas. Vi har även sett en distinktion mellan 
att ha ett utbildningsrelaterat arbete jämfört med ett deltidsarbete generellt, och hur detta 
påverkar var studenterna väljer att lägga sitt fokus i utbildningen. Genom att ha specifika 
erfarenheter att knyta kunskapsinnehållet från utbildningen till, upplever studenterna att det blir 
lättare att ta till sig det. Utöver detta upplever respondenterna att arbetslivet ger en fingervisning 
om vad som är relevant att fokusera extra på i utbildningen.  
 
“Det blir en helt annan sak när man när man omsätter det i praktisk handling” – 
Att omsätta kunskapsinnehållet från studierna till arbetslivet 
Respondenterna uppskattar när de får omsätta sina kunskaper från utbildningen i arbetet, 
omvänt mot det vi ovan diskuterat. Vissa kurser inom personalvetarprogrammet har för 
studenterna framstått som mer relevanta för det framtida yrkesområdet än andra. Dessa är: 
 

•   Samtalsmetod och testmetoder, 7,5 högskolepoäng 
•   Arbetsrätt, 15 högskolepoäng 
•   Organisation, lärande och ledarskap, 7,5 högskolepoäng inom inriktningen pedagogik 

 
Dessa kurser upplever studenterna går att omsätta lättare i arbetslivet än resterande kurser i 
utbildningen. Studenterna beskrev för oss under intervjutillfällena att de ser värdet i att få 
omsätta kunskaperna från utbildningen i verkliga sammanhang. Citatet nedan beskriver hur 
Johannas lärande har utvecklats då hon fått omsätta sina teoretiska kunskaper från utbildningen 
i sitt deltidsarbete:  
 

“Sen har vi ju i viss utsträckning lärt oss i skolan hur man gör intervjuer hur man tittar på 
personlighetsegenskaper men det blir en helt annan sak när man när man omsätter det i praktisk handling, 
när det handlar om konkreta människor som man ska analysera eller intervjua när man sätter det i ett 
sammanhang istället än att det är teoretiskt.” - Johanna 

 
Genom att stoffet från utbildningen ges en arbetslivsförankring upplever Johanna att hon förstår 
kunskapsinnehållet bättre. Som Johanna beskriver ovan fördjupas och utvecklas hennes 
kunskap inom intervjuteknik när hon senare får testa situationen i sitt deltidsarbete. Hon 
beskriver att kunskapen sätts i ett helt nytt ljus och genom detta kan hennes förkunskaper från 
skolan även utvecklas. Enligt Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande utvecklas vår 
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förståelse när vi på detta sätt får erfarenheter gällande ett fenomen. Det vi kan utläsa av 
Johannas citat är att hon lär sig saker i utbildningen som går att använda i arbetet. Betraktat på 
detta vis blir upplevelsen av teorin hennes konkreta upplevelse, det första steget i Kolbs teori 
(till skillnad från arbetslivserfarenhet som sågs som utgångspunkt för lärandet i föregående 
avsnitt). I det andra och tredje steget skapar sig Johanna ytterligare förståelse för 
intervjusituationen och bearbetar den kunskapen hon fått från utbildningen i sitt arbete. I detta 
fall nämner inte Johanna något om att hon vid ett senare tillfälle använt sig av kunskapen i 
utbildningen igen, vilket innebär att hon inte når det fjärde steget i Kolbs teori.  
 
Utöver specifika kurser som respondenterna ser som nödvändiga och applicerbara i deras 
deltidsarbeten finns det också moment i studierna som de upplever inte underlättar för deras 
arbete specifikt. Dessa kurser förser dem istället med ett tänk och ett sätt att reflektera kring 
olika situationer. I citaten nedan från Anders, Johanna och Carl beskrivs detta vidare: 
 

“Asså jag kan inte säga att det finns absolut inget verktyg något jag lärt mig som jag konkret tillämpar i 
mitt jobb, det gör jag inte. Men någon typ av syn, grundidé eller tanke hur saker och ting fungerar, asså 
jag skulle ändå vilja säga att jag har lärt mig väldigt mycket på personalvetarprogrammet men jag kan 
inte säga att det är något konkret, exakt den här organisationsteorin tycker jag är nödvändig att sätta min 
in i för att förstå det här. Men det är någon typ av såhär, ja, någon flummig stor övergripande idé om hur 
människor fungerar som jag kunnat ta med mig.” -Anders 

 
“Det jag tycker har varit relevant för det jag gör i jobbet skulle man kunna läsa två terminer. Resten av 
det vi lärt oss känns väldigt common sense det är saker som amen allmän kunskap som inte är så specifikt 
inriktat mot det vi kommer jobba med eller alltså mer allmän kunskap som känns rimlig.” - Johanna 

 
“Kanske lite om man börjar prata lite organisationsstrategier och sånt att man känner igen att här har vi 
typ en socioteknisk skola typ typ där kan man känna igen det det känns som allmänbildning på den nivån 
kan man lägga det så att man kan hänga med mer i diskussioner som är på lite högre nivå. Så att a så man 
kan glänsa lite i fikarummet det kan man väl säga att jag har fått på tre år på universitetet.” - Carl 

 
Anders beskriver att utbildningen ger honom ett sätt att tänka i allmänhet. Johanna beskriver 
kunskaperna hon får från utbildningen på liknande sätt, att mycket av det hon lär sig är allmän 
kunskap som inte är inriktad mot specifikt personalvetaryrket. Detta nämner även Carl, då han 
tycker att utbildningen ger en bred kunskapsbas att stå på, men att det mesta är allmänbildning 
och inte specialistkunskap inom området. Även om vissa av våra respondenter anser att det 
teoretiska materialet de lär sig på universitetet inte är konkret förberedande inför arbetslivet tror 
Sara att man kan få användning av detta övergripande tankesätt senare i arbetslivet: 
 

“Direkt när man kommer in på marknaden då kommer det ju bara vara såhär praktisk kunskap som är 
värt någonting, men så fort man kommit lite längre när man fått sin första tjänst och sen kanske gått upp 
lite, gått upp lite i tankearbetet om man säger så, då börjar det ju verkligen var liksom… förhållningssättet, 
tankesättet… och det liksom, saker som det som börjar avgöra hur bra du är på det du gör och det är det 
som jag tror att utbildningen framförallt förbereder en för.” - Sara 

 
I detta analysavsnitt har vi haft kunskapsinnehållet från utbildningen som utgångspunkt för 
lärandet där studenternas lärande och förståelse för utbildningens teoretiska material har kunnat 
utvecklas genom att arbeta med det i arbetslivet. Sammanfattningsvis upplever studenterna att 
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kunskapsinnehållet i utbildningen får ett annat djup när de får omsätta det i sitt deltidsarbete. 
Samtalsmetodik, arbetsrätt samt organisation, lärande och ledarskap upplever studenterna som 
mest relevanta eftersom de kan omsätta sin kunskap från dessa kurser i sitt deltidsarbete. Övriga 
kurser beskriver flera respondenter som mindre arbetsförberedande och de upplever att kurserna 
förser dem mer med ett tänk än handfasta verktyg de kan använda sig av i sitt framtida arbete. 
Däremot har en student uppmärksammat att kunskapsinnehållet som inte kan användas i arbetet 
idag, möjligtvis kan komma att blir mer användbart i framtiden. 
 
“Det var bra att få genomföra intervjuer igen efter kursen samtalsmetodik” – Ett växelvis 
lärande 
För att säga att en individs lärprocess genomgår hela Kolbs (1984) lärandecykel behöver 
studenten, i vår uppsats, även utföra det fjärde steget enligt teorin: att aktivt pröva den nyvunna 
kunskapen åter i arbetet eller i utbildningen. De exempel vi tittat på tidigare i analysen har visat 
hur studenter nått det tredje steget i teorin, att skapa ytterligare förståelse kring ett fenomen. Vi 
har emellertid respondenter som gett uttryck för att de uppnått även det fjärde steget i teorin om 
erfarenhetsbaserat lärande, vilka vi ska beskriva nedan. Erik beskriver hur han upplever att det 
är en kontinuerlig lärprocess mellan studierna och arbetet som tar sin utgångspunkt i arbetet: 
 

“Jag får mycket bättre förståelse för det liksom för helheten av hur saker fungerar på jobbet så det speglar 
tillbaka på jobbet och därför får jag förståelse för det jag lär mig i skolan och någonstans där sammanflätas 
det och jag utnyttjar det i min vardag.” -  Erik 

 
Vad Erik menar är att han först upplever situationer på sin arbetsplats som ger honom ny 
kunskap (steg 1). Därefter reflekterar han kring sin upplevelse när han stöter på ämnen och 
kurser i utbildningen som går att koppla till det han lärt sig på arbetet (steg 2). Sedan bygger 
han på kunskapen från arbetet med hjälp av kunskapsinnehållet i utbildningen (steg 3), för att 
sedan återknyta kunskapen och använda den praktiskt i sitt arbete (steg 4). Han menar att 
utbildningen och arbetet på så vis sammanflätas. Den kunskap han tar till sig blir mer 
lättförståelig då lärandet återspeglas i hans arbete och vardag.  
 
Även Fredrik ger uttryck för att uppnå det fjärde steget under kursen samtalsmetodik. Fredrik 
genomförde under samma period medarbetarsamtal i sitt deltidsarbete och kunde på så sätt hela 
tiden utveckla sina kunskaper: 
 

“Just den här medarbetarsituationen det var precis när vi hade den kursen som jag hade medarbetarsamtal 
löpande så då var det ju helt perfekt att få träna på det samtidigt helt enkelt och få lite utbildning i det.” - 
Fredrik 

 
Vad vi kan förstå utifrån Fredriks citat är att han genomfört medarbetarsamtal på sitt 
deltidsarbete. Efter detta reflekterar Fredrik kring sin upplevelse och jämför denna med det han 
sedan lär sig under kursen samtalsmetodik, där medarbetarsamtal var ett av de moment kursen 
innehöll. Efter att först ha fått praktisk erfarenhet från arbetet och sedan byggt på denna med 
teoretisk förståelse från utbildningen genomför Fredrik fler medarbetarsamtal i arbetet. Där 
testar han nu nya metoder och tekniker för att samtala med medarbetare. Detta gör att hans 
kunskaper kring medarbetarsamtal utvecklas och fördjupas. Som tydligt redovisas genomgår 
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Fredrik alla steg i lärandecykeln för erfarenhetsbaserat lärande. Detta var en situation som 
Fredrik beskriver som “helt perfekt”, vilket vi tolkar som att Fredrik verkligen uppskattade 
lärprocessens utveckling.  
 
Ytterligare en av våra respondenter, Sara, försökte förklara för oss hur hon upplevt 
lärprocesserna och hur hennes kunskap utvecklats: 
 

“Där kan jag ju säga det här som vi hade med intervjutekniken i skolan, så jag kunde ju redan intervjua, 
men det gav mig ännu bättre verktyg för att intervjua om jag säger så. Jag hade inte riktigt fått en formell 
utbildning på företaget utan det hade bara varit lite snabbt väldigt mycket learning by doing…. Men sen 
när ja fick lite av dom extra verktygen från skolan då kände jag verkligen hur min, hur bra jag var på att 
intervjua, gick från kanske säg att det gick från en sexa till en åtta nia och det måste jag säga att det var 
extremt användbart för mig dom kurserna där vi gick igenom det.” - Sara 

 
Det som Sara beskriver är att hon fått möjlighet att genomföra intervjuer på arbetsplatsen, vilket 
är en konkret upplevelse. Vidare har hon sedan kunnat reflektera kring sin upplevelse och 
jämföra denna med teorin som hon lärt sig under utbildningen. Genom utbildningen har Sara 
fått mer kunskap och förståelse för situationen. Efter att ha studerat intervjuteknik i skolmiljön 
skapade sig Sara strategier för hur hennes intervjumetodik skulle kunna utvecklas. Hon fick 
sedan möjlighet att praktisera sina nyvunna kunskaper och sin fördjupade förståelse i sitt 
deltidsarbete då hon fick möjlighet att intervjua i arbetslivet igen. På så sätt genomgick även 
Sara det sista steget i teorin om erfarenhetsbaserat lärande. Vi tolkar det som att denna process 
är något hon uppskattade mycket då Sara själv påstår att hon ökat sin kompetens från en sexa 
till en åtta.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att studenterna upplever det erfarenhetsbaserade lärandet som 
mycket positivt. När de genomgår hela lärandecykeln får de möjligheten att utveckla och 
fördjupa sin förståelse för olika fenomen, till skillnad mot om de enbart hade studerat.  
 
6.3 Sammanfattning resultatanalys 
Nedan följer en sammanfattning av vår analys. För att vår sammanfattning ska bli lätt att följa 
har vi valt att dela upp den i samma två områden vi haft som grund för presentationen av våra 
resultat. 
 
6.3.1 Motivation 
Våra fynd visar att studenterna som grupp i huvudsak drivs av integrerad motivation, en typ av 
yttre motivation som även innefattar inre motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 2000). För våra 
studenter handlar det om en önskan att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (yttre 
motivation), kompensera för avsaknad av praktik (yttre motivation) och samtidigt arbeta med 
något de anser är roligt och utvecklande (inre motivation). Majoriteten av våra respondenter 
nämnde under intervjutillfällena att en av de främsta anledningarna till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat är att de tror sig bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden då. De 
strävar efter att få ett fylligare CV redan under studietiden som kan göra dem unika efter 
examen. Men trots att de deltidsarbetar utbildningsrelaterat känner flera studenter att den 
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kunskapen de får från sina studier inte är tillräcklig. Detta eftersom våra respondenter upplever 
att personalvetarprogrammet är alltför vetenskapligt inriktad och inte tillräckligt relaterad till 
yrkeslivet. Med tanke på att Uppsala Universitets personalvetarutbildning inte innehåller någon 
praktik funderar studenterna på om man verkligen får nog med kunskap inför arbetslivet genom 
att “bara” studera. Om valet att deltidsarbeta utbildningsrelaterat gör våra respondenter mer 
attraktiva på arbetsmarknaden i jämförelse med sina kurskamrater är något som återstår att se6. 
Programmets avsaknad av praktik upplevs som en drivkraft till varför de väljer att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat. Utöver konkurrenskraftighet och avsaknad av praktik i utbildningen 
framhäver även studenterna att arbetsuppgifterna de utför är roliga och givande och de är glada 
över att få en insikt i vad arbetslivet kan innebära för dem framöver.  
 
6.3.2 Lärande 
Gällande hur kombinationen av heltidsstudier och deltidsarbete påverkar studenternas 
lärprocesser visar vårt resultat att denna kombination, i olika grad, leder till vad Kolb (1984) 
kallar för erfarenhetsbaserat lärande. Några studenter har gett uttryck för att nå samtliga steg i 
denna lärandecykel, vilket vi benämnt som ett växelvis lärande mellan utbildningen och arbetet. 
Studenterna vittnar om att de upplever att lärandet har utvecklats i och med detta, bland annat 
genom att erfarenheter från deltidsarbetet gör det lättare att förstå innehållet i 
universitetsutbildningen. De upplever att deras lärande utvecklas mest i relation till kurser som 
har en tydlig anknytning till arbetslivet. Dessa kurser är, enligt våra respondenter, 
samtalsmetodik och testmetoder, arbetsrätt samt organisation, lärande och ledarskap. Oavsett 
hur långt i lärandecykeln studenterna når upplever de denna process som mycket givande och 
betydelsefull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Alla de respondenterna som tar examen i januari 2016 (Anders, Johanna och Fredrik) har innan examen fått 
jobb. Jobben är av varierande art och i vissa fall har deras arbetsgivare från deltidsarbetet valt att anställa dem på 
heltid.  
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Kapitel 7 – Diskussion 
Vi vill i detta kapitel lyfta fram vår analys och vårt resultat i ett vidare perspektiv. Nedan 
kommer vi att diskutera kring våra frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, sambandet med 
tidigare forskning, personalvetarprogrammets utformning samt ge förslag till framtida 
forskning. En diskussion gällande vår metod finns att ta del av i avsnitt 5.9, därför berörs denna 
inte här.  
 
Vårt syfte och våra frågeställningar 
I denna uppsats har vi valt att undersöka varför studenter väljer att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat och vilken inverkan det har på deras lärprocesser. För att lättare undersöka 
vårt syfte har vi brutit ner det till två frågeställningar7 som skulle hjälpa oss att få svar på det vi 
ämnat undersöka. Genom att ta utgångspunkt i två olika teorier, där den ena handlar om 
motivation och den andra om lärande, fick vi möjlighet att besvara våra frågeställningar. Under 
vårt analysarbete upptäckte vi ett samband mellan dessa två teorier då vi utifrån vår empiri 
förstod det som att respondenternas motiv till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat bidrar till 
vad och hur studenterna sedan utvecklar sitt lärande. Genom att de anser det viktigt att bli 
konkurrenskraftiga i framtiden blir studenterna motiverade till att deltidsarbeta för att få 
erfarenhet. Tack vare sitt utbildningsrelaterade deltidsarbete upplever studenterna att de förstår 
vad de behöver lära sig och varför, för att bli en stark kandidat på arbetsmarknaden. Det som 
studenterna fokuserar på att ta in från utbildningen blir därmed det lärande som utvecklas och 
fördjupas mest. På så sätt anser vi att våra områden har ett samband med varandra.  
 
Våra fynd i relation till tidigare forskning 
Den största delen av den tidigare forskning vi studerat har tagit upp ekonomiska faktorer som 
främsta anledning till att studenter väljer att deltidsarbeta vid sidan av utbildningen. Bland 
andra har Robotham (2012) genom en av sina studier påvisat att möjligheten till att stärka sin 
ekonomi skulle vara den primära anledningen till att studenter deltidsarbetar. Utifrån vår empiri 
har vi inte kunnat utläsa att våra respondenter deltidsarbetar av ekonomiska skäl, då ingen av 
dem nämnt detta. Det enda studenterna tagit upp är att deras arbete oftast kräver extrakostnader, 
men de värderar chansen att få relevant erfarenhet högre än att tjäna mycket pengar. Detta kan 
ha att göra med att vårt urval bestått av studenter som arbetar med något utbildningsrelaterat 
och därför ligger andra skäl till grund för valet att deltidsarbeta, såsom att få erfarenhet och 
därmed blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det betyder att vi möjligen hade kunnat få andra 
resultat om vi istället valt att undersöka studenter som inte deltidsarbetar utbildningsrelaterat. 
Barron och Anastasiadou (2009) har, som vi nämnt tidigare, undersökt studenter som 
deltidsarbetar inom adekvata områden. Deras resultat blev, likt vårt, att studenter som arbetar 
utbildningsrelaterat ser vinningen gällande deras framtida karriär, och inte ekonomiska skäl 
som främsta anledning. Eftersom våra respondenter vill ha relevant erfarenhet för att bli mer 
attraktiva på arbetsmarknaden blir deltidsarbetet därför en viktig del i att skapa ett 
konkurrenskraftigt CV. Liknande resultat fick Broadbridge och Swansson (2005). 

                                                
7 Varför väljer personalvetarstudenter att arbeta inom utbildningsrelaterade områden samtidigt som de studerar? 
På vilket sätt upplever personalvetarstudenter att deras lärande påverkas av att kombinera universitetsstudier och 
utbildningsrelaterat deltidsarbete? 



 40 

 
Vidare har vi i vår analys presenterat fall där studenterna anser att de inte blir tillräckligt 
konkurrenskraftiga trots att de deltidsarbetar utbildningsrelaterat. Bland andra Johanna 
resonerade om att personalvetare troligtvis inte blir unika på arbetsmarknaden trots erfarenhet 
från utbildningsrelaterat deltidsarbete, med tanke på att så pass många personalvetarstudenter 
deltidsarbetar utbildningsrelaterat idag. Här ser vi beröringspunkter till Robotham (2012) och 
Metcalf (2005, refererad i Robotham, 2012) som lyfter att det speciellt är vanligt att studenter 
inom humaniora-fakulteterna (däribland personavetarstudenter) deltidsarbetar. De nämner 
däremot inget om att humaniorastudenter väljer att deltidsarbeta inom något 
utbildningsrelaterat område, så i det avseendet kan vi enbart förstå att det är många inom denna 
fakultet som deltidsarbetar rent generellt.  
 
Utöver motivationsfaktorer har vi, som tidigare nämnt, inriktat oss på forskning vilken 
behandlat lärprocesser när man kombinerar utbildning och arbete. Shaw (2012) fann att för att 
förstå kunskapsinnehållet i utbildningen är det viktigt att komplettera studierna med ett 
utbildningsrelaterat deltidsarbete. Detta då det är fördelaktigt att ha erfarenhet av ett 
utbildningsrelaterat arbete för att kunna ge mening åt de teoretiska begrepp som uppkommer i 
utbildningen. Att kunskapsinnehållet från utbildningen blir lättare att ta till då det går att 
förankra i arbetslivserfarenheter var det flera av våra respondenter som berättade. Vidare menar 
Shaw (2012) att studenter som med hjälp av arbetet tar till sig teorin, kan använda sina 
akademiska erfarenheter och förstå de praktiska aspekterna av sitt arbete när de ger sig ut i 
arbetslivet efter examen. Våra respondenter studerar än idag och därför har de inte kunnat uttala 
sig något om deras erfarenheter går att använda efter examen. Vad de däremot nämnt, speciellt 
Sara, Fredrik och Erik, är att de känner att de redan innan examen flera gånger kunnat genomgå 
hela Kolbs (1984) lärandecykel för erfarenhetsbaserat lärande. 
 
Överlag har vi hittat en del liknelser mellan vår empiri och den tidigare forskning vi läst in oss 
på, men delar såsom ekonomiska motiv till att deltidsarbeta gick inte att finna i vår empiri. I 
litteraturen vi tog del av fann vi även en hel del negativa effekter med att arbeta deltid. Våra 
respondenter nämnde knappt några negativa aspekter alls med att deltidsarbeta såsom de gör, 
mer än att det ibland lett till missade föreläsningar. Men indirekt ser inte våra respondenter 
detta som något negativt då de menar att föreläsningarna ofta går att ta igen i efterhand. Några 
av dem menade även att de till och med fått bättre betyg av att deltidsarbeta. Detta har vi dock 
valt att inte ta med i vår analys med tanke på att det inte är relevant i förhållande till vårt syfte 
och våra frågeställningar. Något att ta i beaktande är att mycket av den tidigare forskningen har 
bedrivits utomlands. Med anledning av detta kan det vara på sin plats att kommentera de 
ekonomiska förutsättningar som studenterna ges. Studenter utomlands måste betala 
terminsavgifter för att studera, vilket innebär ökade kostnader. I de utländska studier vi tagit 
del av har forskarna beskrivit att den ekonomiska biten är en stor bidragande faktor till varför 
de väljer att deltidsarbeta (Robotham, 2009; Barron & Anastasiadou, 2009). I dagsläget har en 
heltidsstudent i Sverige möjlighet få bidrag på 2816 kr/månad samt lån på 7088 kr/månad under 
de veckor studier bedrivs. Studenter har även möjlighet att få extra ekonomiskt stöd i form av 
lån för dubbel bosättning, resor, utlandsstudier eller i fall där studenten har barn (CSN, 2015). 
Detta bör täcka kostnader för mat och husrum under studietiden. Eftersom det svenska 
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studiebidraget ger studenter möjlighet att klara sig ekonomiskt utan extraarbete kan det vara 
möjligt att vårt resultat skiljer sig i detta avseende från de fynd som de ovan redovisade 
studierna gjort. 
 
Personalvetarprogrammets utformning 
Att diskutera personalvetarprogrammets innehåll känns som en nödvändighet efter vår analys. 
Vi ämnar inte att ge förslag gällande hur programmet ska formas i framtiden, utan vi vill lyfta 
fram det faktum att Uppsala Universitets personalvetarprogram inte har någon praktik. Som vi 
genomgående diskuterat upplever våra respondenter att de får ta saken i egna händer och skaffa 
sig erfarenhet genom ett deltidsarbete, då de inte kan få arbetslivsrelaterad erfarenhet genom 
sin utbildning.  
 
Alla Sveriges lärosäten skall förhålla sig till högskolelagen, fastslagen av Sveriges riksdag. 
Vidare finns även högskoleförordningen som alla Sveriges lärosäten ska förhålla sig till. I denna 
förordning ges lärosäten tolkningsutrymme att författa utbildningen på det sätt som de anser 
vara bäst, så länge de förhåller sig till både lag och förordningar. I högskoleförordningen finns 
krav på vad en kandidatexamen ska innehålla och vad studenterna ska lära sig. Aspekter kring 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt tas 
upp i förordningen. Bland annat skrivs följande om just färdighet och förmåga: 
 

“För kandidatexamen skall studenten visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom 
det område som utbildningen avser“ (SFS 1993:100. Högskoleförordningen). 

 
I utbildningsplanen för Uppsala Universitets program med inriktning mot arbetsliv- och 
personalfrågor (vilken är gällande sedan höstterminen 2014) skrivs tydligt att utbildningen inte 
innehåller någon praktik, utan att undervisningen bedrivs på följande vis: 
 

Undervisningen genomförs som föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier, 
tillämpningsövningar och handledning. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga eller muntliga 
prov, normalt i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma, t.ex. 
redovisning av skriftliga arbeten i samband med undervisning (Uppsala Universitet, u.å.).  

 
Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet anses uppfylla högskoleförordningens krav 
på färdighet och förmåga genom den undervisning som beskrivits ovan, annars hade inte 
undervisningen fått fortgå. Däremot verkar inte studenterna ha samma åsikt, då de uttryckt 
upplevelsen av att de inte blir tillräckligt förberedda för att självständigt arbeta inom 
personalvetaryrket efter examen. Det finns en möjlighet att andra universitet tolkar denna 
förordning på ett annorlunda sätt och därigenom erbjuder sina studenter praktik under 
utbildningen. Programmet vid Uppsala Universitet erbjuder, som vi tidigare nämnt, 90 
högskolepoäng A-kurser, 60 högskolepoäng fördjupning samt 30 poäng inom biområden. Om 
programmet hade varit mer skräddarsytt för personalvetare hade det eventuellt varit möjligt att 
få plats med praktik, om det nu är så att det är en “platsbrist” som ligger bakom avsaknaden av 
praktik. Detta är en fråga och ett område som vore mycket intressant att undersöka, vilka 
pedagogiska beslut som ligger bakom att praktik inte erbjuds på Uppsala Universitet.  
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Samtidigt vill vi vara försiktiga med att dra för stora växlar kring personalvetarstudenters 
upplevelser av utbildnings upplägg. Detta är fem studenters åsikter, vilket inte ger skäl till att 
generalisera och har inte heller varit vår intention. Det vore intressant att genomföra en studie 
med en annan metod vilken skulle tillåta en större urvalsgrupp, till exempel enkät, för att se om 
dessa upplevelser återfinns hos en majoritet av studenterna vid personalvetarprogrammet.  
 
Konklusion 
Respondenterna som grupp tror sig inte bli konkurrenskraftiga nog med enbart en examen, 
därav väljer de att deltidsarbeta utbildningsrelaterat under sin studietid (yttre motivation). 
Anledningen till att de inte tror sig bli tillräckligt konkurrenskraftiga grundar sig i upplevelsen 
av att Uppsala Universitets personalvetarprogram är för teoretiskt- och forskningsinriktat och 
saknar praktik. Därav känner studenterna att de behöver deltidsarbeta för att kunna konkurrera 
med andra personalvetare som tar examen vid samma tidpunkt (yttre motivation). Vidare 
deltidsarbetar personalvetarstudenterna utbildningsrelaterat för att det är utvecklande och kul 
(inre motivation). Sammantaget har studenterna en positiv inställning till att deltidsarbeta 
utbildningsrelaterat och studera samtidigt. Detta eftersom utbildningsrelaterat deltidsarbete vid 
sidan av universitetsstudierna bidrar till att studenterna lättare kan ta till sig utbildningens 
innehåll. När lärandet tar sin utgångspunkt i arbetet, utvecklas genom studierna, och sedan 
återigen får användas i arbetet upplever studenterna en fördjupad och utvecklande lärprocess. 
Denna lärprocess går att härleda till Kolbs (1984) lärandecykel där lärandet utvecklas genom 
erfarenheter. När studenterna genom sitt deltidsarbete förstår vilket kursinnehåll som är 
relevant inför framtiden, lägger de sitt största fokus på det. När studenterna får med sig 
fördjupade kunskaper inom områden som de vet är användbara i arbetslivet tror de att de blir 
mer konkurrenskraftiga. Studenternas resonemang medför att de andra kurserna i utbildningen, 
vilka inte är yrkesrelaterade, hamnar i skymundan. Därmed upplever studenterna att deras 
lärande inte fördjupas i samma utsträckning som i de yrkesrelaterade kurserna. 
 
Framtida forskning 
Något som skulle vara intressant att studera vidare är varför studenterna söker sig till Uppsala 
Universitet om de är missnöjda med att det inte finns någon praktik där. Har studenterna inte 
varit medvetna om att programupplägget ser olika ut vid olika lärosäten? Det vore även 
intressant att undersöka följande: Varför har Uppsalas personalvetarprogram inte någon praktik 
och vilka pedagogiska ställningstaganden ligger bakom utformningen av programmet? Varför 
är inte personalvetarprogrammet skräddarsytt för just personalvetarstudenter? Skulle 
studenternas lärande främjas genom att ha fler yrkesrelaterade kurser? Vidare har vi börjat 
fundera kring om motivationsfaktorerna till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat skiljer sig åt 
vid utbildningar där praktik finns. Det skulle vara intressant att undersöka om studenter vid 
lärosäten som har praktik arbetar vid sidan av studierna och i så fall varför? Det skulle även 
vara spännande att ta reda på om dessa studenter känner sig förberedda för yrkeslivet då de 
har/haft praktik. En jämförelsestudie mellan studenter på ett universitet som har praktik och 
studenter på ett som inte har det vore intressant att göra. Vidare vore det intressant att undersöka 
om personalvetarstudenter vid universitetsutbildningar upplevs mindre eftertraktade av 
arbetsgivare då de inte genomfört någon praktik. 
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Avslutning 
Avslutningsvis anser vi det finnas en hel del intressanta områden att fortsätta undersöka, 
gällande fenomenet att studenter väljer att deltidsarbeta utbildningsrelaterat. Vi hoppas med vår 
uppsats kunna inspirera andra till framtida forskning inom området. Liksom vi nämnde i 
inledningen förväntas det bli ett överskott på personalvetare i framtiden. Det ska bli spännande 
att följa branschområdets utveckling framöver.  
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Bilaga 1 
 
 

Missivbrev 
Uppsala Universitet 
Höstterminen 2015 
 
 
 
Hej! 
Tack för att du har valt att delta i vår studie! Vi är två personalvetarstudenter som vill undersöka 
hur studierna påverkas av att ha ett extraarbete vid sidan av studierna. Vårt syfte är att få 
förståelse kring hur studierna påverkas av att ha detta extraarbete och vad konsekvenserna på 
studierna blir. Vi är intresserade av dina upplevelser då du är personalvetarstudent och arbetar 
deltid inom HR-området. 
                    
 
Metod   
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 
analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 
det att raderas. Vi kommer att göra en analys av samtliga intervjuer och sammanställa detta i 
vår uppsats. 
 
                    
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 
andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 
under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 
 
 
Medgivande 
Detta dokument har du fått innan intervjun och haft möjlighet att läsa igenom. Vid 
intervjutillfället kommer vi fråga om du fått dokumentet, läst igenom dokumentet och om du 
fortfarande väljer att delta i studien. I sådant fall kommer det att förstås som ett medgivande. 
Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst under intervju välja att avbryta 
din medverkan. 
 
 
Har du frågor till oss innan intervjun är du varmt välkommen att kontakta oss med dessa! 
Återigen, stort tack för att du ställer upp i vår studie! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Linnea Börjesson - 070 976 0401 
Josefin Jonasson - 073 564 2086 
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Bilaga 2 
 
Intervjubatteri 
 
Inledning: 5 min 

•   Intervjuaren berättar om syftet med undersökningen 
•   Beskriver tidsåtgång 
•   Intervjuaren berättar om anonymiteten och rätten att när som helst avbryta intervjun  
•   Läst igenom missivbrevet? 
•   Har respondenten några frågor? 

 
Genomgång av respondentens bakgrund: 5 min 

•   Berätta om dig själv. 
•   Hur gammal är du? Hur länge har du studerat? Hur länge har du arbetat? 
•   Hur ser din familjebakgrund ut? 
•   Har du några fritidsaktiviteter som du ägnar dig åt? 

 
Respondentens studier: 7 min 

•   Berätta om dina studier. (Vad studerar du, hur länge har du studerat) 
•   Varför började du studera? 
•   Hur mycket tid lägger du på dina studier? 
•   Hur mycket tid är du schemalagd i skolan? Hur mycket av den tiden är du på plats? 

 
Respondentens arbete: 7 min 

•   Berätta vad du jobbar med.  
•   Varför började du jobba? Varför jobbar du nu? 
•   Beskriv hur dina arbetsuppgifter ser ut idag.  
•   Hur mycket arbetar du? Hur mycket förväntas du att vara på jobbet? Hur läggs ditt 

schema? 
 
Kombinationen av studier och arbete: 15 min 

•   Händer det att ditt jobb och dina studier krockar? Hur påverkar det dina studier? 
•   Hur har din syn på dina studier förändrats sen du började arbeta, och i så fall hur? 
•   Hur upplever du att dina studier påverkas i relation till ditt jobb? 
•   Hur känner du att du kan använda sig av det du lär dig i arbetet i dina studier och 

tvärtom? 
•   Vad ser du för hinder för dina studier i relation till ditt jobb? 
•   Vad ser du för fördelar gällande dina studier i relation till ditt jobb? Får du användning 

av dina kunskaper från arbetet till studierna?  
•   Hur mycket tid ägnar du åt dina studier utöver den schemalagda tiden?  
•   Hur upplever du det är att kombinera din studier med ditt arbete? 
•   Hur påverkas din övriga fritid av att du väljer att kombinera dina studier med ett 

deltidsarbete? 
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•   Ser du några ytterligare fördelar eller nackdelar med att kombinera studier och 
deltidsarbete? 

 
Avslutning: 5 min 

•   Har respondenten något att tillägga? 
•   Godkänner respondenten att allt material används? 
•   Har vi möjlighet att återkomma om vi saknar svar på någon fråga? 
•   Har respondenten några ytterligare frågor? 
•   Tacka för att respondenten tog sig tid. 
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Bilaga 3 
 
Koder skapade i samband med tematisk analys: 
 
Utbildning, Arbete, Arbetsuppgifter, Flexibilitet, Ålder, Fritid, Umgänge, Studier, Omfattning arbete, 
Omfattning skolan, Schemaläggning, obligatoriska moment, praktiskt arbete, Familj, Familjebakgrund, 
Attityd till studier, Intresse, Inställning till studier, prioriteringar, Tidigare studier, Studiernas innehåll, 
Teoretisk utbildning, Konkurrenskraftig, Vilja, Förväntningar, Sticka ut, Stress, Hinder, Fördelar, 
Förförståelse, Lärprocesser, Positiva lärprocesser, Icke-utbildningsrelaterat arbete, Lärprocesser 
skolan  → arbete, Lärprocesser arbete → skolan, Yttre motivation, Inre motivation, Prioriteringar, 
Press utifrån, Prova på, Effektivitet, Planera, Organisera, Sålla bort, Plugga strategiskt, Föreläsningar, 
Obligatoriska studietillfällen, Kombination studier och jobb samt omsätta kunskap. 
 
Övergripande teman skapade i samband med tematisk analys: 
 
Fritidens påverkan, Negativa faktorer och konsekvenser, Konkurrenskraftighet, Familjens attityder, 
Framtidsinvestering, Strategiskt lärande, Tid i skolan och på arbetet, Låg nivå på föreläsningar och 
studierna, Arbetsrelaterade kurser - samtalsmetodik och arbetsrätt, Teoretiskt vid Uppsala Universitet, 
Erfarenhet från arbetet, Ingen praktik eller verklighetsförankrade studier, Flexibelt arbete och 
schemaläggning, Fötterna i flera världar - vara anträffbar, aldrig ledig, svårt att fokusera, Erfarenhet 
v.s. Betyg, Icke-utbildningsrelaterat, Positiva följder av studier och arbete, Kunskaper från Uppsala 
Universitet, Följder av missade lektioner/föreläsningar, Stress, Lärande jobb till skola, Lärande skola 
till jobb samt Inblick i arbetslivet 
 
Teman, steg fyra i tematisk analys: 
 
Inom området motivation kom vi fram till följande teman:  

Konkurrenskraftighet, framtidsinvestering, inblick i arbetslivet, Intresse och vilja,  
Uppsala universitet är teoretiskt, Uppsala universitet innehåller ingen praktik 
samt betyg v.s. erfarenhet. 

 
Inom området lärande valde vi följande teman: 

Arbetsrelaterade kurser: samtalsmetodiken och arbetsrätten, lärande skola till 
arbete samt lärande arbete till skola. 

 
Definierade och namngivna teman: 
 

•   Konkurrenskraftighet - Inom detta tema analyserar vi varför studenterna väljer att 
deltidsarbeta utbildningsrelaterat. Under detta tema har vi även fått fram ett subtema: 
“En avsaknad av praktik”. Här behandlas studenternas åsikter kring huruvida 
utbildningens upplägg upplevs som otillräckligt inför arbetslivet.  

•   Intresse och vilja - I detta avsnitt väljer vi att analysera de uttalanden när studenterna 
beskriver att anledningen till att deltidsarbeta utbildningsrelaterat härstammar från 
inneboende drivkrafter.  
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•   Tidigare arbetslivserfarenheter underlättar lärandet i utbildningen - Under detta tema 
har vi valt att undersöka hur studenterna kunnat utveckla kunskap i utbildningen som 
de tidigare fått erfarenhet av i sitt deltidsarbete. Inom detta område har studenternas 
lärande tagit utgångspunkt i tidigare erfarenheter från arbetet och utvecklats under 
utbildningen.  

•   Att omsätta kunskapsinnehållet från studierna till arbetslivet - I denna del analyseras 
studenternas upplevda erfarenheter kring de arbetsrelaterade kurser de stött på under 
utbildningen. Detta är kurser de sedan kunnat använda sig av i sitt deltidsarbete varför 
deras lärande därigenom kunnat utvecklats. 

•   Ett växelvis lärande - I detta tema har vi analyserat de lärprocesser studenterna upplevt 
att de har ett utbyte av i både studier och deltidsarbete, och där de hela tiden kan lära 
sig mer genom denna kombination.  

 
 


