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Abstrakt 
 
 
 
 
En diskrepans mellan högre utbildning och arbetsmarknadens krav tycks existera. Detta avser 
framförallt den kompetens högre utbildning medför gentemot arbetsmarknadens efterfrågan, 
vilket påverkar såväl organisationer, studenter som samhället i stort. Anställningsbarheten 
efter avslutade studier har därmed blivit en framträdande fråga. Denna studie inriktar sig 
specifikt mot personalvetare och deras möjligheter på arbetsmarknaden efter avslutad 
utbildning. Intentionen var att skapa en djupare förståelse och kunskap inom området. Syftet 
med studien var att undersöka arbetsgivares inställning till nyexaminerade personalvetare och 
hur kompetensen genom utbildningen fungerar i tilltänkt arbete, samt hur rekrytering 
genomförs. För att besvara detta utfördes kvalitativt uppbyggda intervjuer med sex 
respondenter vilka representerar olika segment på arbetsmarknaden. Undersökningens resultat 
visade att arbetslivserfarenhet inom personalarbetet var betydelsefullt inför framtida 
anställningar. Det var även upp till respektive individ att vara attraktiv och erhålla de 
kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna betraktade sedan den 
arbetsförlagda praktiken samt praktiska erfarenheter som en värdefull erfarenhet och ytterst 
relevant för personalvetarna. 
 
 
Nyckelord: Anställningsbarhet, kompetens, högre utbildning, personalvetarprogrammet 
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Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en introduktion avseende studiens 

undersökningsområde. Jag belyser sedan min egen förförståelse samt bakgrunden till mitt val 

av område. Avsnittet avslutas med att beskriva arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Studenter, organisationer och samhället i stort påverkas alla av den högre utbildningen vilket 

Patrick Krassén (2013) belyser i sin rapport – företagens syn på högre utbildning. Högre 

utbildning är en central del i vårt samhälle för organisationers möjlighet att rekrytera 

medarbetare med rätt kompetens, för studenters investeringar inför framtida arbeten och för 

att Sverige ska vara med och konkurrera på den globala arbetsmarknaden (a.a.). 

Uppfattningen av begreppet kompetens har stor variation och används på olika sätt i olika 

sammanhang. Jag har därför valt att konkretisera begreppet genom Ellströms (1992) 

definition som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext” (a.a., s. 21). Den kompetens högre utbildning ska bidra med vid 

avslutade studier anses inte alltid matcha arbetsmarknadens krav; Krassén (2013) refererar till 

högskoleverkets utvärderingar som visat att flertalet utbildningar har en bristande kvalitet. 

Resultatet av detta blir att studenter får mindre kvalificerade arbeten samt organisationer som 

inte kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens och därav hämmas samhället i både 

expansion, tillväxt och nya arbeten (a.a.). Ur detta perspektiv ser jag att det råder en 

diskrepans mellan den kompetens högre utbildning ger och arbetsmarknadens förväntningar 

på nyutbildade akademiker. Löfgren Martinsson (2008) tar även upp detta när hon lyfter fram 

problematiken mellan vad högre utbildning erbjuder med matchningen av organisationers 

behov. 

 

Det går inte undgå betydelsen av anställningsbarhet och att det är ett område som blivit allt 

mer uppmärksammat, speciellt inom högskole- och universitetsvärlden. En central förklaring 

till detta är Bolognaprocessen som är ett frivilligt samarbete mellan europeiska länder och 

berör frågor om högre utbildning (Berglund & Fejes, 2009). Ett av dess övergripande mål är 

att främja anställningsbarheten och inom Bolognaprocessen definieras begreppet som 

studenters möjlighet att få ett arbete och sedan behålla det efter avslutad utbildning 

(Arbetsmarknaden, 2012). Ansvaret återfinns på respektive lärosäte att studenterna erhåller 

den kunskap som behövs för detta (a.a.). Anställningsbarhet som begrepp omfattar emellertid 

flera definitioner beroende på vilken kontext det sätts i och används numera både 
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internationellt, nationellt och organisatoriskt (Berglund & Fejes, 2009). En förklaring till 

begreppets oenhetlighet och oklara innebörd kan kopplas till den historiska utvecklingen av 

hur det använts (Löfgren Martinsson, 2008). Berglund & Fejes (2009) menar vidare att 

begreppet numera handlar om ”den enskildes förmåga att själv se till att vara anställningsbar 

samt organisationers ansvar för att möjliggöra ökad anställningsbarhet hos sina anställda” 

(a.a., s. 19). I denna studie har jag valt att använda begreppet såsom studenters möjlighet till 

anställning efter avslutade studier från högre utbildning. Støren & Aamodt (2010) gör en 

liknande definition där utgångspunkten av begreppet anses vara att examinerade studenter får 

ett arbete efter avslutade studier från högre utbildning. 
 

Forskningen om anställningsbarhet pekar således på att relationen mellan högre utbildning 

och arbetsmarknad är en framträdande fråga. Universitetskansler Lars Haikola bedömer att 

högre utbildning ska leda till mer än ett arbete utan även bidra till kritiskt tänkande människor 

och bättre samhällsmedborgare, att hitta balansen mellan detta och yrkesförberedelse bedömer 

han som ett praktiskt problem (Arbetsmarknaden, 2012). Enligt förbundsdirektören Git 

Claesson Pipping från Sveriges universitetslärarförbund lägger arbetsgivare generellt större 

vikt på praktiska kunskaper än att lita på studenternas teoretiska kompetens efter avslutad 

utbildning (a.a.). 

 

Genom den forskning som existerar inom området är min uppfattning just problematiken med 

hur anställningsbar en student är efter avslutade studier från högskole- eller universitetsnivå. 

När individer väljer att utbilda sig på en högre nivå förutsätter jag att varje student vill vara 

anställningsbar efter avslutad studietid. I denna uppsats föll det sig därav naturligt att studera 

detta på en djupare nivå. På grund av områdets bredd har jag valt att avgränsa undersökningen 

till min egen utbildning. Jag har således valt att utgå från personalvetarutbildningen och 

inriktat studien mot arbetsgivares inställning till nyexaminerade personalvetare. Begreppet 

arbetsgivare är i denna studie företaget som organisation. 

 

Bakgrunden till mitt val av område baseras på arbetsgivare och deras kvalifikationskrav vid 

arbetsannonser. Min bedömning är att majoriteten organisationer vill anställa personalvetare 

med praktisk arbetslivserfarenhet av personalarbete. Detta skapar en problematik för 

majoriteten nyexaminerade akademiker som naturligt saknar denna arbetslivserfarenhet. 

Frågan jag ställer mig är då vilka yrkesmöjligheter en nyexaminerad personalvetare har på 

arbetsmarknaden? Berglund & Fejes (2009) antyder även en diskrepans mellan kompetensen 
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nyutbildade personalvetare besitter gentemot arbetsgivares efterfrågan. Jag vill, genom att 

undersöka detta från arbetsgivares utgångspunkt, skapa en större förståelse för studenters 

möjlighet till anställning efter avslutade studier. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka arbetsgivares inställning till nyexaminerade 

personalvetare och hur kompetensen genom utbildningen fungerar i tilltänkt arbete, samt hur 

rekrytering genomförs. 

 

Frågeställningar 

• Hur ser arbetsgivare på rekryteringsprocessen samt nyexaminerade personalvetares 

anställningsbarhet och kompetens efter avslutade studier? 

• Hur stämmer utbildningen överens med den efterfrågan arbetsgivare har och hur kan 

den förbättras? 

• Vilken betydelse har arbetsförlagd praktik samt praktiska erfarenheter för 

anställningsbarheten? 

 

Bakgrund 
För att läsaren ska få en större förståelse gentemot personalarbetet och dess historia 

presenteras i detta avsnitt en översikt avseende dess bakgrund och utveckling. 

 

Personalfunktionens historia 
Enligt Damm (1993) började personalarbetets historia 1921 men sedan dess har professionen 

både utvecklats och förändrats. Under 1950-talet övergick personalarbetet mer mot 

personaladministration och vid denna tid hade personalfrågorna börjat etablera sig på 

arbetsmarknaden (Nilsson & Persson, 2004). Damm (1993) beskriver att personalarbetet fick 

en kunskapsförstärkning under 1970-talet genom ett införande av nya läroböcker, 

avhandlingar från personalområdet och utbildningar på universitetsnivå. De utbildningar som 

infördes vid denna tid rörde mestadels personalarbete på en operativ nivå och det var ovanligt 

med personalarbete på en högre nivå inom organisationers ledningsgrupper (a.a.). Författaren 

redogör vidare för att 1970-talet symboliserades av ett lärandeperspektiv med fokus på att 
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utveckla individen till skillnad från det tidigare individ- och organisationsperspektivet och att 

personalarbetet inte hunnit bli en profession med typisk yrkeskompetens. 

 

1983 startade P-linjen på tio orter runt om i Sverige med direkt inriktning mot 

personalarbetet. Utbildningen breddade den beteendevetenskapliga inriktningen med inslag av 

ekonomi och juridik. Kännetecknande för 1980-talet var utgångspunkten av ett 

organisationsperspektiv vilket sedan vidareutvecklades mot ett ledningsperspektiv och Human 

Resource Management (HRM). Dessutom fanns det tidigare individ- samt lärandeperspektivet 

fortfarande kvar (Damm, 1993). 

 

Löfgren Martinsson (2008) framför i sin avhandling att högre utbildning och dess förhållande 

inför avsedda arbeten har diskuterats både internationellt som nationellt sedan början av 1990-

talet. Författaren refererar till Damm & Tengblad (2000) och pekar på att det operativa 

personalarbetet har förändrats och i större utsträckning övergått mot decentraliseringar. 

Personalsatsningar ansågs inte heller vara av värde utan de satsningar organisationer 

genomförde skulle bidra till vinst och en ökad effektivitet (a.a.). 

 

2000-talets början innebar större fokus på individen och arbete ansågs inte enbart vara en 

inkomstkälla utan skulle även bidra till ett självförverkligande (Löfgren Martinsson, 2008). 

Hon lyfter fram personalarbetets dominerande diskussioner angående personalsociala frågor 

vilka bidragit till att kompetensutveckling och arbetsmiljö stod i centrum för personalarbetet. 

 

Enligt högskoleverkets utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen (2004) ligger 

personalarbetets inriktning på att utveckla organisationers långsiktiga strategier, vilket ska 

säkerhetsställa den kompetens som företaget behöver, nu och i framtiden. Högskoleverket 

(2004) redogör även för att personalarbetet övergått från det individbaserade perspektivet till 

en ökad fokusering på lednings- och strategiarbete. Fler frågor angående internationalisering, 

etnisk mångfald och genus har även kommit att påverka personalarbetet och dess utformning i 

större utsträckning (a.a.). Löfgren Martinsson (2008) pekar däremot på en ökad 

individorientering på arbetsmarknaden och att personalvetarnas problemområden gått från att 

vara fysiologiska till psykologiska. Den historiska utvecklingen av personalvetaryrket har 

enligt Berglund & Fejes (2009) gett avtryck på de arbetsuppgifter som nu åläggs en 

personalvetare och utvecklingen visar att arbetet successivt gått från en operativ nivå till en 

högre, strategisk nivå. 
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Tidigare forskning 
Eftersom studien är begränsad och behandlar ett specifikt område valde jag att vidga mig 

inom det givna forskningsområdet och genom det hittat essentiellt betydande artiklar. I detta 

kapitel ges en övergripande bild av den forskning jag bedömt vara relevant i förhållande till 

min studie. Den tidigare forskningen används sedan som grund till analys och diskussion. 

 

Anställningsbarhet 
Begreppet anställningsbarhet behandlar ett omfattande område och har en komplex innebörd. 

Trots att konceptet har blivit ett modeord inom organisatorisk litteratur finns det ingen tydlig 

definition av begreppet. Att vara livstidsanställd och göra karriär genom avancemang har 

tidigare varit det vanligaste tillvägagångssättet inom yrkeslivet. Idag är det däremot inte 

ovanligt att byta arbetsgivare eller profession. Däremot förekommer delade åsikter angående 

arbetsmarknadens minskade anställningstrygghet, dels genom en lättnad att inte vara bunden 

till en arbetsgivare och dels oron över att den trygghet det medförde förloras. I och med att 

livstidsanställningar inte längre är garanterade handlar det istället om att göra sig själv 

anställningsbar under hela arbetslivet. Att vara anställningsbar på livstid i motsats till att vara 

anställd på livstid har uppmärksammats som individens nya skydd på arbetsmarknaden. En 

framgångsrik karriär tros garanteras om en individ har och tillämpar passande egenskaper och 

kunskaper för att kontinuerligt vara anställningsbar på arbetsmarknaden (Forrier & Sels, 

2003). 

 

Baruch (2001) belyser även problematiken att organisationer inte längre kan erbjuda stabila 

och långsiktiga anställningar. Författaren framför ett förslag där organisationer ska erbjuda en 

investering i medarbetaren vilket sedan gör denne attraktiv för andra arbetsgivare. Vid 

avslutad anställning finner då medarbetaren enkelt ett nytt arbete, detta menar Baruch (2001) 

är essensen i begreppet anställningsbarhet. Att vara anställningsbar anses även bero på 

människan och dennes förmåga att förvärva den kompetens som krävs på arbetsmarknaden 

(a.a.). Støren & Aamodt (2010) påvisar en diskrepans mellan högre utbildning och 

arbetsmarknad. Med detta menar författarna en bristande överensstämmelse mellan den 

kvalifikationsnivå en student erhåller efter högre utbildning med de kvalifikationskrav arbetet 

sedan ställer. Denna diskrepans avser både över- och underutbildning där överutbildning 

utgör den mest förekommande, vilket bevisas genom att arbetsgivare hellre anställer 

underkvalificerade än överkvalificerade för en specifik tjänst (a.a.). Moalosi, Molokwane & 
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Mothibedi (2012) framhäver även att nyexaminerades kompetens och generiska färdigheter 

har uppmärksammats alltmer inom högre utbildning efter insikten att det har förekommit en 

obalans mellan de kunskaper studenterna utvecklade under studietiden och kompetensen 

arbetsgivare efterfrågar. 

 

Forrier & Sels (2003) refererar till Thijssen (2000) som försöker skapa en klarhet angående 

anställningsbarhet och debatten kring dess oklara innebörd. Begreppet har indelats i tre 

definitioner, core definition, broader definition och comprehensive definition. Core definition, 

rakt översatt = huvuddefinition, förklaras som individers förmåga att uppfylla en mängd olika 

funktioner på arbetsmarknaden. Anställningsbarheten fokuseras vid personliga kvalifikationer 

att utföra ett arbete. Den bredare definitionen, broader definition, behandlar förutom själva 

anställningsbarheten även en vilja att använda och öka den. Anställningsbarhet förklaras då 

genom alla enskilda faktorer som påverkar en framtida positionering i ett givet segment av 

arbetsmarknaden. Vid comprehensive definition förklaras en heltäckande version av 

begreppet. Där inkluderas ytterligare olika omvärldsfaktorer som antingen främjar eller 

hämmar en effektiv användning av anställningsbarheten. Det handlar dels om 

omvärldsfaktorer som kan öka en individs anställningsbarhet, t.ex. genom arbetsgivares 

möjlighet att erbjuda utbildning. Andra omvärldsfaktorer är t.ex. ekonomiska aspekter eller 

diskriminering på arbetsmarknaden (Forrier & Sels, 2003). 

 

Utbildningssystemens konkurrenskraft 
Pavlin & Svetlicics studie behandlar huruvida mer konkurrenskraftiga länder i Europa har 

utvecklat arbetsmarknadsanpassade utbildningar på högskole- eller universitetsnivå. 

Författarna betonar att länder med starka utbildningssystem har en ökad konkurrenskraft, och 

därmed finns det ett positivt samband mellan dessa. Studiens starkaste korrelation avser 

kopplingen mellan hur länge det tar för nyexaminerade studenter att hitta ett arbete gentemot 

de deltagande ländernas konkurrenskraft. Denna tidsperiod speglar utbildningssystemens 

framgång samt i vilken utsträckning högre utbildning erbjuder färdiga kunskaper inför 

arbetsmarknaden. Erhåller en student de kunskaper och färdigheter arbetsgivare efterfrågar 

ska tidsperioden att hitta ett arbete vara kort, vilket i sin tur bidrar till studenternas ökade 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Resultatet visar att ju kortare en arbetssökandes 

varaktighet är desto mer konkurrenskraftigt är ett land. Därmed får akademiker i länder med 

starkare konkurrenskraft ett arbete inom kortast tid. Arbetssökandes tid för att få en 
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anställning ökar därmed för länder med lägre konkurrenskraft. Studien indikerar även ett 

behov av att stärka den praktiska inriktningen vid högre utbildning. I genomsnitt är länder 

som utvecklat och applicerar praktisk kunskapsinriktning vid högre utbildning mer 

konkurrenskraftiga (Pavlin & Svetlicic, 2012). 

 

Effekten av högre utbildning 
Støren & Aamodt undersöker anställningsbarhet utifrån den högre utbildningens kvalitet, 

således vilken användbarhet samt fördelar utbildningen har gentemot karriär och 

arbetsuppgifter. Som en följd av den snabba tillväxten har examinerade studenter funnit 

sysselsättning utanför den arbetsmarknad universiteten räknade med. Även om utexaminerade 

studenter får en anställning kvarstår problematiken med hur väl förberedda de är att utföra 

givna arbetsuppgifter. De studerade kvalitetsfaktorerna för högre utbildning visade sig ha små 

effekter på studenters möjlighet till att få ett arbete men signifikanta effekter gentemot 

förmågan att utföra arbetsuppgifterna. Studien visar även att högre utbildningar och deras 

karaktäristiska drag påverkar programmens utdelning på arbetsmarknaden (Støren & Aamodt, 

2010). Cranmer (2006) har i sin tur undersökt utbildningens påverkan och möjligheter för 

anställningsbarhet på en utvecklande arbetsmarknad. Studien gjorde antaganden om att 

anställningsbarhet inte kan bli effektivt utvecklad genom utbildning (a.a.). Resurserna 

kommer däremot att användas på ett bättre sätt om man låter arbetsgivare vara mer 

involverade i utbildningen samt att studenterna erbjuds praktik, detta ska då leda till en ökad 

anställningsbarhet (a.a.). Billett (2009) pekar på betydelsen av att integrera praktik och 

praktiska erfarenheter i läroplanen för högre utbildning. Det råder även en obalans mellan den 

kompetens som förväntas på universitetet och den kompetens individen förväntas använda i 

arbetslivet (Cranmer, 2006). På grund av den ständiga förändringen gällande kraven på 

arbeten finns också ett behov av att hjälpa individer upprätthålla erhållen kompetens genom 

arbetslivet (Billett, 2009). Detta ska även inkludera övergångar mellan olika yrken (a.a.). 

 

En undersökning av Lärarförbundet, SFS och TCO (2007) visar hur arbetsgivare från såväl 

privat som offentlig sektor ser på relationen mellan arbetsliv och högre utbildning. Resultatet 

av de undersökta faktorerna belyser samarbetsförmåga, referenser samt initiativförmåga som 

de viktigaste aspekterna för arbetsgivare när de överväger en anställning av 

högskoleutbildade. Följande faktorer anses även vara av stor betydelse för ett 

anställningsbeslut, exempelvis att utbildningen är yrkesinriktad samt att de sökande har 
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arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet som ett centralt område förstärks ytterligare då 

cirka 40 % av arbetsgivarna upplevde en avsaknad av nyanställda akademikers praktiska 

kunskaper. Författarna belyser alltså en brist i högre utbildning gentemot arbetslivsanknytning 

med konsekvensen: sämre förberedda studenter inför arbetslivet. Med detta efterfrågar 

författarna arbetslivsanknytning inom fler utbildningar. Rapporten visar också att arbetsgivare 

generellt föredrar en bredare utbildning gentemot akademiker med spetskompetens. Den 

bredare utbildningen bedöms vara viktigare inom offentlig sektor än i den privata 

(Lärarförbundet et al., 2007). 

 

Ett internationellt perspektiv 
Högre utbildning har under en längre tid bedömts vara en viktig bidragsgivare för en hållbar 

konkurrenskraft, däremot har utvecklingen av den mer marknadsorienterade arbetsmarknaden 

försvårat för examinerade universitetsstudenter att få anställning (Ren, Zhu & Warner, 2011). 

Författarna som utgått från folkrepubliken Kina, menar att examinerades anställningsbarhet 

inte enbart relateras till deras kunskaper och färdigheter samt arbetsgivares värdering av dessa 

utan även till individuella attityder till de arbeten som erbjuds. Hur fort en nyexaminerad 

student får anställning hävdar Ren et al., (2011) vara korrelerad med vilka jobbstrategier 

denne använt. Dessa strategier kategoriseras antingen som formella metoder, där t.ex. 

arbetsförmedlingen och andra rekryteringsföretag används eller informella metoder, där 

arbetsgivare kontaktas direkt samt att sociala nätverk, familj, vänner och kollegor utnyttjas. 

Vid en jämförelse mellan studenter som funnit en anställning tidigt efter examen med dem 

som det har tagit längre tid för finner författarna en betydande skillnad. Arbetssökandets 

varaktighet för nyexaminerade akademiker minskar vid en omfattande och god kvalitet 

gällande socialt nätverk (Ren et al., 2011). 

 

Ren et al., (2011) anser vidare att det är uppenbart att ett gap existerar mellan akademikers 

utbildning på universitetsnivå och kortsiktiga användbara kompetenser på arbetsmarknaden. 

De ser även att det finns ett gap mellan det ständigt föränderliga samhället i förhållande till de 

uppfattningar och förväntningar både beslutsfattare, universitet samt akademiker har. 

Slutligen upplever författarna ett problem med bedömningen av vad som utgörs vara 

användbar kunskap. 
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Akademikers perspektiv på anställningsbarhet 
Tomlinson (2007) beskriver studenters uppfattningar om övergången från högre utbildning till 

att förstå och hantera sin anställningsbarhet. Författaren menar att anställningsbarheten för 

akademiker har dominerat mycket av både undervisnings- och ekonomipolicys det senaste 

decenniet och har en central roll i den förändrade relationen mellan högre utbildning och 

arbetsmarknad. Då studenter inte längre kan förvänta sig livstidsanställningar med en karriär 

förankrad hos enstaka arbetsgivare är det ett måste att inta en mer flexibel och proaktiv 

inställning gentemot arbetslivet angående den egna anställningsbarheten (a.a.). 

Studien visar att övergången från högre utbildning till arbetsmarknad innebär en aktiv process 

för studenterna, där anställningsbarhet är en avgörande fråga och något som krävs att arbeta 

med. Författaren betonar studenternas upplevelser av den påfrestning sökandet efter en 

framtida anställning ger. Resultatet visar att de inte upplever någon tydlig koppling mellan 

den kunskap utbildningen givit gentemot arbetsmarknadens efterfrågan. Av den anledningen 

anger akademiker med höga ambitioner angående en framtida anställning ett behov av att 

utveckla mer proaktiva samt aggressiva strategier på arbetsmarknaden. Detta bedöms 

emellertid vara långt bortom vad akademiker uppnår på respektive högskole- eller 

universitetsutbildning. Förväntningarna nyexaminerade studenter har på sitt arbete och 

arbetsgivare kommer att bli en stor utmaning i framtiden om inte arbetsgivare hittar ett 

lämpligt sätt att hantera de utexaminerade talanger som träder in på arbetsmarknaden 

(Tomlinson, 2007). 

 

Praktiserande läkares anställningsbarhet 
Rekrytering och att bibehålla arbetskraft är betydelsefulla områden i alla organisationer för 

både utveckling och långsiktig existens. Vilka kriterier använder då respektive 

rekryteringsansvarig när alla sökande har samma grundläggande meriter, i detta fall en 

läkarutbildning på universitetsnivå samt praktisk erfarenhet. Lindbergs (2012) studie visade 

att sjukhusens rekryteringsprocess innehöll samma element med små variationer. 

Respondenterna belyste fyra områden för att avgöra lämpligheten för en anställning vilket 

sedan utgjorde underlag för bedömningen av kandidaternas attribut. Dessa områden var CV, 

personligt brev, referenser samt prestationen i intervjun. Ett centralt tema genom intervjuerna 

behandlade området balans, genom vikten av att starka kandidater kan hitta en balans mellan 

olika egenskaper. Den innehöll bland annat potentialen att arbeta hårt utan att bränna ut sig, 
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egenskapen att vara social utan att vara påträngande eller respekt gentemot allvaret i arbetet 

utan att vara för rädd. Förmågan att balansera betydelsefulla egenskaper kännetecknade de 

mest attraktiva kandidaterna. Två utmärkande karaktärsdrag var den yrkeskompetens eller 

sociala kompetens en kandidat besatt. Yrkeskompetensen handlar om de sökandes driv och 

ambition beträffande arbete. Ett driv och en ambition anses kunna härledas från de sökandes 

CV. Det ses som en fördel om kandidaten genom tidigare arbeten kan visa en tydlig 

karriärplan samt är angelägen att prova nya saker och lära sig nya områden av sin profession. 

Engagemang utanför utbildningen såsom förtroendeuppdrag eller tidigare ledare av något slag 

betraktas även styrka denna driv och ambition. Flertalet respondenter uttryckte sedan att för 

lång arbetslivserfarenhet kan vara en nackdel innan en individ börjar som medicinsk 

praktikant eftersom det kan väcka misstankar om att kandidaten saknar initiativ eller 

ambition. Den sociala kompetensen behandlar därefter en sökandes förmåga att passa in på 

arbetsplatsen och en vilja att samarbeta. Denna mäts genom personliga intryck från intervjun 

och hur frågorna besvaras. De bäst lämpade och anställningsbara är i slutänden kandidater 

som besitter både yrkeskompetens och social kompetens. Resultatet av studien visar att för att 

lyckas få och behålla en anställning handlar det i större utsträckning om personliga 

egenskaper än specifika fackkunskaper inom sitt arbetsområde. Detta stämmer även överens 

med tidigare forskning vilken anger att sociala egenskaper är viktigare än fackkunskap. 

Flertalet egenskaper som efterfrågas vid rekrytering är även egenskaper som utvecklats 

utanför utbildningsmiljön (Lindberg, 2012). 

 

Synen på personalvetarprogrammet 
Tidigare forskning har konstaterat att det finns en diskrepans mellan arbetslivets krav och 

nyexaminerade akademikers kunskaper och kompetens. Löfgren Martinsson (2008) framför 

detta även specifikt för personalvetarstudenter. I avhandlingen presenteras vad arbetsgivare 

anser vara väsentliga krav på personalvetare vid anställning. Förutom relevant utbildning 

betonas även social och emotionell kompetens, arbetslivserfarenhet samt 

problemlösningsförmåga som centrala kvaliteter. Vidare hänvisar författaren till Graham & 

McKenzie (1995a) i förhållande till den bristande matchningen mellan utbildning och 

arbetsliv. Graham & McKenzie framför bland annat kopplingar mellan hur man anpassar sitt 

uttryckssätt, både skriftlig och muntlig så att mottagaren förstår budskapet. Angående 

personalvetarutbildningen och förberedelsen inför arbetsmarknaden anser Löfgren Martinsson 

(2008) att det inte är möjligt att i förväg planera vilka färdigheter en nyexaminerad 
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personalvetare förväntas ha. Detta eftersom arbetet med personal- och arbetslivsfrågor 

ständigt diversifieras och används på de flesta områden. Författaren betonar därtill att 

anställningsbarhet är en kontinuerlig process vilken börjar på högskole- eller universitetsnivå 

och sedan utvecklas och förbättras inom det sammanhang organisationen utgör. Det har 

tidigare undersöks om möjligheten att utveckla anställningsbarhet inom högre utbildning. 

Resultatet visade att arbetsgivares deltagande vid införandet av kurser samt strukturerad 

arbetslivserfarenhet hade positiva effekter för nyexaminerade studenter i den utsträckningen 

att de funnit väsentligt arbete sex månader efter examen. Däremot visade studien ingen effekt 

vid institutionernas utvecklingar av undervisning, bedömning eller lärande av färdigheter 

(Löfgren Martinsson, 2008). 

 

Ökade ekonomi- samt verksamhetskunskaper är områden som efterfrågas av arbetsgivare. 

Den ekonomiska aspekten betraktas som det mest väsentliga för att minska det rådande 

kompetensgapet. Andra har emellertid åsikter angående personalvetare och deras 

yrkesidentitet. Dessa menar att identiteten inom yrkesgruppen borde stärkas vilket ska 

resultera i starkare individer utifrån både det beteendevetenskapliga samt arbetsrättsliga 

perspektivet. Väl definierade arbetsuppgifter på arbetsmarknaden leder följaktligen tillbaka 

till en mer optimerad personalvetarutbildning (Löfgren Martinsson, 2008). 

 

Metod 
I detta avsnitt introduceras undersökningens forskningsansats och inriktning. Därefter 

redogör jag för tillvägagångssättet avseende urval av respondenter, datainsamlingsmetod 

samt bearbetning och analys av insamlat material. Avsnittet avslutas med att presentera de 

etiska riktlinjer som beaktats under studiens gång. 

 

Forskningsansats 

Under forskningsprocessen utgår forskaren vanligtvis från en av de klassiska 

forskningsansatserna induktion eller deduktion (Fejes & Thornberg, 2009). En induktiv ansats 

förklaras genom att man drar generella slutsatser utifrån ett antal händelser (a.a.). Studiens 

upplägg är flexibel och det är inte i förväg bestämt vilken datainsamlingsmetod forskaren ska 

använda sig av (Halvorsen, 1992). I en deduktiv ansats utgår studien från exempelvis en teori 

och utifrån denna härleder forskaren en hypotes (Fejes & Thornberg, 2009). Studiens syfte är 

att antingen bekräfta eller förkasta denna hypotes (a.a.). Fejes & Thornberg (2009) refererar 
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till Sohlberg & Sohlberg (2008) som anser att forskare sällan använder antingen ett strikt 

induktivt eller deduktivt synsätt. Författarna framför därefter en tredje ansats, abduktion, 

vilket kan liknas med en kombination av induktion och deduktion (a.a.) 

 

Likt en induktiv ansats utgår abduktion från empiriska fakta, däremot utesluter inte forskaren 

teoretiska förföreställningar. Det är genom en ständig växelverkan mellan induktion och 

deduktion forskaren resonerar och drar sina slutsatser (Fejes & Thornberg, 2009). 

Anledningen till att studien har en abduktiv ansats kommer ursprungligen från mitt valda 

arbetssätt. Studien inleddes med att jag gick igenom och bearbetade tidigare forskning och 

teorier. Samtidigt hade jag en viss förförståelse inom mitt valda ämnesområde. Därefter 

samlade jag in mitt empiriska resultat med hjälp av intervjuer. Datamaterialet jag genererade 

skulle sedan besvara det förutbestämda syftet och frågeställningarna. Jag återgick således till 

den tidigare forskningen och teorierna för att ytterligare fördjupa mig. Syftet var då att 

jämföra datamaterialet med forskningen och teorierna för att hitta eventuella likheter, 

olikheter och samband. Jag har arbetat fram och tillbaka mellan ett induktivt och deduktivt 

arbetssätt, vilket medför en ansats av abduktiv karaktär. 

 

Studiens vetenskapliga inriktning är tydlig eftersom stora delar av arbetet berör 

personalvetarutbildningen och dess koppling till arbetslivet. Av den anledningen är 

undersökningen givetvis av pedagogisk natur. 

 

Kvalitativ studie 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att forskare skiljer mellan antingen 

kvalitativ eller kvantitativ inriktad forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Enligt Patel & 

Davidson (2011) handlar kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning om hur man väljer att 

samla in, analysera och bearbeta insamlad information. Den kvantitativa forskningen medför 

insamlande av matematiskt kvantifierbara resultat där statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder används medan kvalitativ forskning innebär tolkande analyser av lågt 

strukturerade data, exempelvis intervjuer (a.a.). Bryman (2002) delar denna uppfattning med 

motiveringen att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än kvantifierbara data såsom 

siffror. Patel & Davidson (2011)  beskriver att den kvalitativa inriktningen bör användas om 

problemet syftar till att tolka eller förstå något. Med hänsyn till forskning inom området och 

det tidigare nämnda syftet valde jag att använda en kvalitativ inriktning för denna 
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undersökning. Studien lades upp så att respondenternas djupgående uppfattningar skulle 

tydliggöras, således kvalitativa data. Den kvalitativt inriktade forskningen bedöms tydligare 

fokusera på forskares tolkande arbetssätt, närheten till datamaterialet samt ett intresse för att 

gå på djupet (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Urval 
Med utgångspunkt från studiens syfte valde jag att fokusera på större organisationer med 

redan befintligt och etablerat personalarbete, vilket även innebar ett bredare utbud av antal 

tjänster inom personalavdelningen. För att säkerhetsställa organisationernas medvetenhet om 

personalvetarprogrammet har jag utgått från tidigare studenter på Umeå universitet och deras 

tidigare arbetsförlagda praktikplatser. Dessa praktikplatser fanns dokumenterade och 

tillgängliga vilket resulterade i ett omfattande utbud av företag att kontakta. En essentiell 

utgångspunkt i urvalet var att hitta verksamheter inom olika samhällssektorer. Dessa skulle 

representera både privat som offentlig sektor. Syftet var även att studera både 

varuproducerande och tjänsteproducerande verksamheter. Valet av organisationer gjordes i 

form av ett subjektivt urval vilket innebär att forskaren själv väljer ut enheterna (Halvorsen, 

1992). Detta utfördes efter min bedömning av hur typiska dessa är gentemot populationen 

(a.a.). 

 

Utifrån urvalet upprättades en lista med organisationer vilka motsvarade angivna kriterier. 

Därefter skickades en förfrågan om deltagande där jag beskrev syftet med studien (Bilaga 1). 

Allteftersom positiva besked inkom bestämdes datum och tid för intervju. Då undersökningen 

inriktades mot att skapa en djupare förståelse inom området bedömdes att sex respondenter 

var ett tillräckligt stort antal för att besvara angivet syfte och frågeställningar. I kvalitativa 

intervjuer ska forskaren intervjua det antal respondenter som krävs för att besvara syftet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna beskriver vidare att antalet tenderar att vara antingen 

för litet eller för stort. Ett för stort antal utesluter möjligheterna till djupare tolkningar medan 

ett för litet antal försvårar statistiska generaliseringar och det blir omöjligt att pröva hypoteser 

om skillnader mellan grupper (a.a.). Vanliga intervjustudier brukar bestå av fem till 15 

respondenter men ett allmänt intryck av aktuella intervjustudier är att forskare hade gynnats 

av ett mindre antal för att istället ägna mer tid åt förberedelse och analys (a.a.). Beträffande de 

utvalda intervjuades funktioner på respektive organisation var de av varierande karaktär. 
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Befattningarna berörde bland annat professionerna HR-chef och HR-specialist. Syftet var att 

varje respondent skulle vara tillräckligt kompetent för att medverka vid intervjun. 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes genom kvalitativt uppbyggda intervjuer. Enligt Bryman (2002) är 

kvalitativa intervjuer inriktade mot den intervjuades ståndpunkt där forskaren är ute efter 

utförliga och detaljerade svar. Författaren betonar två typer av kvalitativ intervjuform, 

ostrukturerad samt semistrukturerad. Den ostrukturerade intervjun kan mer liknas vid ett 

samtal där forskaren utgår från vissa teman medan semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren utgår från en mer strukturerad intervjuguide (a.a.). Bryman (2002) menar att 

forskare tenderar att använda termen kvalitativa intervjuer för att täcka båda dessa former 

vilket kan leda till oklarheter och förvirring. Med utgångspunkt från syftet bedömdes att 

semistrukturerade intervjuer var den lämpligaste formen för undersökningen, (se bilaga 2). 

Datainsamlingsmetoden innebär en möjlighet att utgå från en sammanställd intervjuguide, 

samtidigt kan ordningsföljden i denna kan variera och det finns fortfarande utrymme att ställa 

följdfrågor (a.a.). 

 

Fem av de sex intervjuerna genomfördes på respektive respondents kontor. Trost (2005) 

beskriver att intervjun är en relation mellan forskaren och respondenten men också en annan 

relation mellan respondenten och forskaren. Utförandet ska ske vid en så ostörd miljö som 

möjligt och den intervjuade ska även känna sig trygg i den miljö intervjun äger rum (a.a.) Den 

sjätte respondenten intervjuades därefter via telefon på grund av det långa avståndet mellan 

oss. Respektive intervju hade sedan en hög grad av strukturering samt en låg grad av 

standardisering vilka är två begrepp Trost (2005) lyfter fram. Syftet innebar att undersöka 

arbetsgivares inställning till nyexaminerade personalvetare, hur kompetensen genom 

utbildningen fungerar i tilltänkt arbete samt hur rekrytering genomförs, enligt Trost (2005) 

innebär detta en hög grad av strukturering, jag vet vilket område undersökningen berör och 

vad frågorna kommer att handla om. En låg grad av standardisering förklaras genom att 

frågorna tas i den ordning som passar, respondenten styr med fördel ordningsföljden, 

följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar samt att intervjuaren formulerar språkbruket i 

förhållande till respondenten (a.a.). Respondenterna fick därmed möjlighet att uttrycka sig 

fritt vilket bidrog till en ökad möjlighet att samla in ett grundligt datamaterial av respektive 

intervjuades uppfattningar och intryck. Samtliga intervjuer varade mellan 45 till 60 minuter. 
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Bearbetning och analys av data 
Enligt Patel & Davidson (2011) finns ingen universell metod för att bearbeta kvalitativa data 

utan det är upp till forskaren själv att hitta ett passande arbetssätt. Trost (2010) styrker detta 

och framför avsaknaden av en uppsättning definierade tekniker att tillgodose. Istället betonas 

forskarens kreativitet och fantasi, vilka ska vara hjälpmedel vid kvalitativa studier (a.a.). Jag 

har valt att utgå från tre steg vilka behandlar insamling, analys samt tolkning av 

datamaterialet. Trost (2010) beskriver att dessa steg inte nödvändigtvis behöver komma i 

ordningsföljd utan kan överlappa varandra. 

 

Insamlingen av datamaterialet skedde genom kvalitativt uppbyggda intervjuer. Efter varje 

intervju genomfördes respektive transkribering för att fortfarande ha intervjun färsk i minnet 

samt undvika att gå minste om relevant information. En ytterligare anledning var den 

tidskrävande process transkriberingarna innebar. Bryman (2002) betonar att en timmes 

intervju genererar fem till sex timmars transkribering. Det valda arbetssättet medförde att jag 

kontinuerligt arbetade med analysen av det insamlade intervjumaterialet vilket underlättade 

sökandet av likheter och skillnader. Fejes & Thornberg (2009) beskriver betydelsen av att 

välja en specifik nivå vid transkribering av materialet. Författarna menar att utan detta kan 

inte forskaren genomföra konsekventa analyser. Samtliga intervjuer är ordagrant 

transkriberade med undantag av långa pauser, harklingar, skratt och liknande. Jag bedömde 

att detta inte skulle påverka analysen av resultatet. 

 

Analysarbetet startade vid första transkriberingen och har sedan pågått successivt. Jag har av 

den anledningen antecknat tankar och idéer vilket Trost (2010) förespråkar. Författaren anser 

att allt analysarbete inte ska utföras under eller i direkt anslutning till varje intervju. 

Bearbetningen av datamaterialet skedde upprepade gånger vid olika tillfällen. Tolkningen och 

analysen har därmed skett parallellt. I förhållande till syftet och frågeställningarna delade jag 

sedan upp materialet i olika teman. Respektive svar från intervjuerna arrangerades sedan 

under varje tema för att lättare hitta likheter och skillnader. Detta gjorde intervjumaterialet 

överskådligt och meningsfullt gentemot studiens syfte. I resultatet presenteras respektive tema 

med utvalda citat från respondenterna. De utvalda citaten ska styrka och förtydliga det 

framtagna resultatet samt göra det lättare för läsaren att förstå kontextens innebörd. 

Följaktligen är det arbetsgivarnas syn på rekrytering och erfarenheter, relationen till 



	  

	   16	  

personalvetares kompetens och anställningsbarhet samt uppfattningar avseende 

personalvetarprogrammet som representerar resultatets teman. 

 

Etik 
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver fyra centrala områden inom etiska riktlinjer vilka 

rekommenderas till forskare; dessa behandlar informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Författarna betonar de etiska riktlinjerna som 

osäkerhetsområden, det är inte problemområden kvalitativa forskningsintervjuare ska lösa 

utan istället ständigt uppmärksammas på. 

 

Informerat samtycke innebär att respondenterna frivilligt deltar i undersökningen samt får 

information om undersökningens syfte och konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Med 

konfidentialitet betonar författarna att privat data som kan identifiera deltagarna inte ska 

avslöjas. Vid inledande kontakt med potentiella respondenter presenterades det angivna syftet 

samt information angående deras anonymitet genom studien. Datamaterialet hanterades med 

varsamhet och efter studiens slut raderades allt underlag. Syftet var att skydda 

respondenternas anonymitet och eliminera risken för obehöriga att komma i kontakt med 

dessa. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att konsekvenser vid kvalitativa studier innebär 

forskarens bedömning gentemot vilken skada deltagarna kan lida samt vilka vetenskapliga 

fördelar deras medverkan ger. Risken att respondenterna blir lidande ska vara så liten som 

möjligt (a.a.). Deltagarna har inte uttryckt något missnöje under studiens gång och min 

upplevelse är att inga känsliga ämnen tagits upp. Därav bedömningen att det inte har 

förekommit några tydliga risker vid genomförandet av uppsatsarbetet. Det sista etiska 

området är forskarens roll. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver detta som forskarens 

integritet och egna förhållningssätt. Det innefattar bland annat forskares potentiellt starka 

identifikation till respondenterna vilket i sin tur kan leda till att en professionell distans uteblir 

(a.a.). Jag har därför varit uppmärksam på mitt beteende vid utförandet av respektive intervju. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras mina resultat vilka baseras på studiens semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet är uppdelat i tre huvudrubriker, dessa områden representerar 

arbetsgivarnas syn på rekrytering och erfarenheter, relationen till personalvetares kompetens 

och anställningsbarhet samt uppfattningar avseende personalvetarprogrammet. För att 

läsaren ska få en tydlig och lättförståelig bild av resultatet är sedan innehållet ytterligare 

fördelat i underrubriker. Syftet med detta var att underlätta kopplingen till studiens syfte samt 

frågeställningar. 

 

Arbetsgivarnas syn på rekrytering och erfarenheter 
Rekryteringsprocessen 
När respondenterna blev tillfrågade om rekryteringsprocessens urval och metoder hade 

samtliga liknande tillvägagångssätt. Processen behandlar en traditionell modell där 

majoriteten annonserar sina tjänster på respektive hemsida samt via arbetsförmedlingen. 

Beroende på vilken typ av anställning det gällde var även ett vanligt alternativ att gå genom 

bemanningsföretag. Samtliga respondenter drog första gränsen för vilka sökanden som skulle 

gå vidare i processen vid en akademisk utbildning, i de flesta fall antingen 

personalvetarprogrammet eller liknande. Nästa steg berörde en granskning av de inkomna 

ansökningarna för att succesivt stämma av kompetenserna med tillhörande kravprofil. Hur en 

kandidat utformat sitt CV ansågs betydelsefullt eftersom detta kan liknas en biljett till 

intervju. Sökanden vilka inte uppfyllde respektive krav sållades bort tidigt i processen. 

 

”Jo det har också vikt, det viktigaste är ju alltid trots det kompetenserna, det är det första vi 

kollar. Att de har den kompetensen, kravlistan som vi utgår från.” 

 

”… så tittar vi om de uppfyller kvalifikationerna och sen kallar vi ut till intervju utifrån de 

personer som känns intressanta.” 

 

Förutom att stämma av kompetenserna gentemot tjänstens kravlista belyste även 

respondenterna vikten av det personliga brevet. De visade ett gemensamt intresse, där 

huvudparten lade vikt vid den sökandes intresse av tjänsten samt engagemanget av att arbeta i 

just den organisationen. Innan urvalet av vilka sökanden som blev kallade på intervju 

betonade flertalet respondenter även vikten av praktisk erfarenhet från arbetslivet. 
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Uteslutande ansåg respondenterna från privat sektor att arbetslivserfarenhet var ett krav och 

därför anställer de vanligtvis inte nyexaminerade personalvetare. Detta av den anledningen att 

de efterfrågade en bredare kunskap, vilket den högre utbildningen inte erbjuder. 

Respondenterna uppgav att arbetslivserfarenhetens varaktighet skulle ligga mellan tre och fem 

år för att bemästra givna arbetsuppgifter. 

 

”Läser personliga brevet också och känner efter, finns det ett intresse för den här personen 

att söka just det här jobbet.” 

 

”… vi jobbar brett med alla frågor. Vi måste ju ha en bred kunskap om allt.” 

 

”Alla vi som är här har gått p-programmet och alla vi har erfarenhet från annat arbete 

innan.” 

 

Däremot uttryckte majoriteten av respondenterna från offentlig sektor andra perspektiv. Även 

om de uttryckte att arbetslivserfarenhet var väsentligt, framfördes tillika önskemål om ett 

intresse och engagemang från kandidaterna. Inställningen hos en nyexaminerad 

personalvetare framfördes också som betydelsefullt. Att anställda rätt person betraktades i 

viss mån således vara viktigare än den högst kvalificerade. Utan att vara ett krav framfördes 

därefter erfarenheter inom det arbetsrättsliga området vara meriterande när kandidater söker 

en tjänst. Samtliga arbetsgivare från offentlig sektor hade anställt nyexaminerade 

personalvetare, hälften av respondenterna uttryckte att detta inträffade förhållandevis 

frekvent. 

 

”Det är ju sånt… att man är intresserad, engagerad och vill, det är ju som det viktiga.” 

 

Efter urvalet av lämpliga kandidater inleddes intervjufasen. Samtliga respondenter ansåg att 

detta tillfälle var en chans att säkerhetsställa kompetenserna. Ändå är det en kandidats 

personliga egenskaper som i slutänden avgör. Med personliga egenskaper avser 

respondenterna ett flertal områden. Detta har dels att göra med hur den sökande passar in i 

gruppen och att denne kan bidra till ett positivt arbetsklimat. Respondenterna betonade 

därefter personliga egenskaper som den potential en kandidat har för att utföra givna 

arbetsuppgifter. Sist anses det även vara av betydelse vilka kompetenser samt personligheter 
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som finns på företaget. En individs personliga egenskaper ska då antingen stärka eller 

komplettera den redan befintliga kompetensen i en organisation. 

 

”Personliga egenskaper lägger vi jättestor vikt vid.” 

 

”… själva sakkunskapen går att lära sig men en personlighet är svårt att lära sig eller 

förändra.” 

 

Sista steget innan anställning behandlar referenstagning vilket majoriteten av respondenterna 

ansåg väldigt betydelsefullt. Referenser används för att bekräfta eller säkerhetsställa den 

givna uppfattningen av en kandidat, såväl professionellt som personligt. Däremot visade det 

sig vara sällsynt att kontaktpersonen varit avgörande för anställningsbeslutet. De har därmed 

inte upplevt vitt skilda åsikter mellan deras egen uppfattning och referenserna de kontaktar. 

Respondenterna förtydligar även vikten av att använda relevanta och relativt färska referenser. 

De betonade att nyexaminerade studenter kan utnyttja en examinator, praktikhandledare eller 

lärare för att bekräfta kvalificerad kompetens och personlighet. 

 

”Den har jättestor betydelse… det är viktigt att du kan jämföra olika kandidater med olika 

referenser.” 

 

Inställningen till arbetsförlagd praktik 
Respondenterna lyfte fram den arbetsförlagda praktiken vid högre utbildning som en värdefull 

erfarenhet inför kommande arbetsliv. Vid anställning av nyexaminerad kompetens ansågs det 

vara en fördel med praktisk erfarenhet gentemot kandidater som saknade denna erfarenhet. 

Majoriteten respondenter uttryckte fördelen att komma i kontakt med arbetslivet för att 

omsätta delar av den teoretiska kunskapen från högre utbildning till verklighet. Beroende på 

hur studenten utnyttjade utbildningens praktik bedömde flertalet respondenter att det kan öka 

en framtida anställningsbarhet. Det som avgör anställningsbarheten avser praktikens innehåll, 

studentens prestation samt goda referenser. 

 

”Egentligen är ju en praktik lika mycket värd som egentligen vilket arbete som helst, då har 

du ändå varit och provat på. Det är ju skillnad när man kommer direkt från skolan ut i 

arbetslivet.” 
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”För en nyexaminerad, då vet man att personen har jobbat i ett företag med förhoppningsvis 

de frågorna som man är ute och söker.” 

 

”… däremot tycker jag verkligen att praktik borde vara obligatorisk inom utbildningen. Jag 

ser det som en stor fördel för er faktiskt.” 

 

Betydelsen av projektuppdrag och c-uppsats 
Respondenterna visade delade uppfattningar angående utbildningens projektuppdrag 

gentemot företag samt den slutliga kandidatuppsatsen. Dels framfördes att dessa områden 

hade alltför liten omfattning inom högre utbildning för att påverka anställningsbarheten. 

Respondenterna som delade denna syn såg däremot positiva aspekter avseende möjlig 

anställning inom uppsatsens ämnesområde. Både studentens fördjupade kunskaper inom 

området och en god prestation bedömdes positivt i relation till anställning hos samma 

arbetsgivare. Andra betonade enbart positiva intryck för betydelsen av projektuppdrag samt c-

uppsatsen. Dessa såg fördelar med alla ämnesval så länge arbetet hade en betydelse för den 

sökta tjänsten. Vid ett lyckat genomförande kunde dessutom studenten bevisa att denne 

levererat signifikanta resultat inom utbildningen. 

 

”Det är ju ändå så pass liten omfattning, jag tror det är svårt att säga, ja det hjälper.” 

 

”Speciellt har man gjort ett jobb i ett företag och sen söker jobb hos det företaget ska man 

givetvis referera att man gjort det här jobbet.” 

 

”Ifall man som nyexaminerad student kan leverera någonting inom utbildningen som ett 

företag har haft nytta av så absolut är det en merit.” 

 

Relationen till personalvetares kompetens och anställningsbarhet 
Arbetsgivares syn på nyexaminerad kompetens 
I grunden bedömde respondenterna att personalvetarutbildningen är en bra utbildning, vilken 

förser studenterna med en god bas inför arbetslivet. Däremot saknade majoriteten starka 

åsikter angående den konkreta kompetensen nyexaminerade personalvetare besitter. Av 

tidigare erfarenheter från nyexaminerade bedömdes att dessa snabbt anpassat sig till 

arbetsuppgifterna samt bidragit med nya tankesätt och idéer. Majoriteten respondenter 
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betonade fördelen av nyexaminerades färska teoretiska kunskaper om aktuell forskning samt 

en avsaknad av tidigare erfarenheter och vidareutvecklande kompetenser inom området som 

gör individen formbar. Eftersom den övervägande delen nyexaminerade betraktades positivt 

inställd till arbetet inom personal- och arbetslivsfrågor ansågs detta gynna arbetsgivaren. 

Däremot ansågs det vara genom arbetsmarknadens olika verksamheter en individ lär sig 

hantera arbetsuppgifterna inom personal- och arbetslivsfrågor. Utbildningen ska istället 

betraktas som en kunskapsgrund där arbetsmarknadens olika yrken sedan formar och 

vidareutvecklar en individs kompetenser. Intervjumaterialet visade positiva resultat gällande 

det arbetsrättsliga området och den kompetens en personalvetare besitter efter utbildningen. 

 

”Just att man ändå i personalvetarprogrammet man får den här basen i beteendevetenskapen, 

det är den kompetensen som är den viktiga.” 

 

”När man är ny då är man väldigt positiv till allting och väldigt formbar, det är en fördel för 

arbetsgivare att få in en sådan person.” 

 

Arbetsuppgifter som nyexaminerade personalvetare hanterar 
Respondenterna visade ett tydligt samband gällande vilka områden som passar för 

nyexaminerade personalvetare. Majoriteten ansåg att ett bra första arbete är administrativa 

uppgifter inom området för personal- och arbetslivsfrågor. Detta eftersom medarbetaren då 

kan växa in i rollen som personalvetare och anta större ansvar allt eftersom. Flertalet 

respondenter betonade personalarbetets vida omfattning och djupa innebörd. En 

nyexaminerad personalvetare skapar då en bredare kompetens genom att växa in i yrkesrollen. 

Ytterligare ett område vilket flertalet respondenter betonade som ett bra första arbete var inom 

rekrytering eller bemanningsbranschen. Rekrytering omfattar stora delar av personalarbetet 

som gör att nyexaminerade får kunskap inom hela processen. Detta menade respondenterna 

leder till en djupare förståelse inför kommande arbeten. Konkreta förslag var att börja som 

researcher för att sedan ta steget till rekryterare. Sist nämnde även några av respondenterna att 

ett bra första arbete är inom lönehantering. Att börja på en lägre nivå och sedan utveckla sina 

kompetenser ansåg samtliga respondenter underlätta för framtida yrken. 

 

”Det får inte bara bli administrativa uppgifter så man känner att man är utbytbar mot vem 

som helst, man måste få växa och ta ansvar successivt.” 
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”Periodvis är ju rekrytering en stor del utav HR:s löpande verkstad… alltså hela den 

processen är rätt så omfattande och fundamental inom HR egentligen.” 

	  

Betydelsen av att skapa kontaktnät 
Samtliga respondenter förhåller sig positiva till att skapa ett starkt kontaktnät och upplevde ett 

samband mellan detta och en ökad anställningsbarhet. Mycket menade respondenterna bygger 

på kontakter då nyexaminerade personalvetares möjligheter på arbetsmarknaden underlättas 

genom att använda dessa för att hitta ett arbete. De intervjuade tydliggör att de uppskattade 

individer som är engagerade i sitt kontaktsökande. Det ansågs även vara av vikt ur en 

professionell synvinkel då flertalet respondenter belyste vikten av ett brett kontaktnät inom 

yrkeslivet. Detta kan gälla vid arbetsrelaterade problem eller vid information inom ett område 

där man själv inte besitter gedigen kompetens. Ett stort kontaktnät medför att man har 

relationer med individer från olika yrkesområden vilka besitter skilda kompetenser. Detta 

bedömdes endast medföra positiva aspekter. Det ansågs likaså vara en fördel vid rekrytering. 

Där betonades att en kandidats intryck stärks av rekommendationer samt att arbetsgivare ser 

fördelen med positiva utlåtanden angående exempelvis personlighet, samarbetsförmåga och 

tidigare prestationer. Samtidigt som kontaktnätet visade sig vara ytterst betydelsefullt ur en 

professionell synvinkel såg även flertalet respondenter fördelen med detta inom privatlivet. 

Detta eftersom det kan underlätta för eventuell arbetslöshet eller vid behovet av ny 

anställning. 

 

”Det är jätteviktigt, det tycker jag. Är man verksam i ett jobb så är det otroligt värdefullt att 

ha ett kontaktnät med folk som jobbar på andra företag.”   

 

”Och då kan det vara en extra skjuts i rätt riktning om man då har ett stort kontaktnät där 

många kan ge goda referenser om att det här är en bra person.” 

 

”Det är viktigt, alltså för en själv absolut, det tror jag. Det bygger ändå väldigt mycket på det 

slutligen, på kontakter, att man har det.” 

 

Möjligheter till ökad attraktivitet gällande anställningsbarheten 
Respondenterna återkom till betydelsen av kontaktnät samt att kontinuerligt skapa nätverk 

under hela studietiden. Genom högre utbildning ansågs företagsevent vara ett bra alternativ 
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för att knyta nya bekantskaper inom olika verksamheter. En students engagemang under 

högre utbildning betraktades även vara fördelaktigt. Attraktiva attribut visas t.ex. genom 

arrangemang av universitetsmässor eller en students ordförandepost i en studentförening. Det 

visade sig likaså positivt med ett engagemang utanför den högre utbildningen. 

Respondenterna uttryckte fördelar med tidigare arbetslivserfarenhet innan studierna samt 

utomlandsarbete. Genom att göra aktiva val i livet och visa delaktighet inom olika aktiviteter 

styrker en kandidat sin ställning på arbetsmarknaden som nyexaminerad. Detta menade 

respondenterna ökar en students attraktivitet på arbetsmarknaden. 

 

”Specifikt att försöka under studietiden se till att man har så mycket kontakter med företag 

som möjligt eller ute i olika organisationer. Att göra sig känd helt enkelt.” 

 

”Framhäva allt man kan tänka sig, visa att man tidigt har kunnat stå på egna ben och varit 

lite handlingskraftig, självständig.” 

 

”Jag kommer tillbaka till de där med drivkraft och engagemang och så intresse, såna saker 

är ett kvitto på att du har den här energin och drivkraften.” 

 

Uppfattningar avseende personalvetarprogrammet 
Utbildningens förbättringsområden 
Tre utmärkande förbättringsområden inom personalvetarprogrammet betonades, nämligen 

arbetsrätt, ekonomi samt arbetsförlagd praktik. Trots vissa positiva intryck angående en 

personalvetares kompetens inom det arbetsrättsliga området uttrycktes ett behov av 

vidareutveckling. Eftersom arbetsrätten ansågs vara ett konkret och tydligt område har 

studenter möjlighet att skapa en bredare kompetens under utbildningen. Respondenterna 

framför därtill arbetsrättens omfattning på en arbetsplats vilket gör att området införlivas i en 

stor del av personalarbetet. Flertalet respondenter belyste dessutom ett ökat behov av 

ekonomiska kunskaper, framförallt för att styrka egna argumentationer inom personal- och 

arbetslivsfrågor. Arbetsförlagd praktik framfördes sedan vara essentiellt för alla 

personalvetarutbildningar. Respondenterna uttryckte såväl betydelsen av en students 

möjlighet att omsätta teori till praktik som ett tillfälle att skapa kontakter på arbetsmarknaden. 
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”Det finns alltid en arbetsrättslig lag som säger vad som är lagligt rätt och det är jätteviktigt 

att ha det som utgångspunkt. Därför kan jag tycka att det är väldigt lite arbetsrätt.” 

 

”Jag tror att det vore en fördel att kunna lite mer ekonomi, därför att ofta när man hamnar i 

diskussioner och argumentationer är det kring pengar. Man skulle få lite mer tyngd bakom 

hr-frågorna om man kunde visa på lite mer siffror, vad kostar det med sjukskrivningar eller 

kompetensutveckling, vad får det för konsekvenser i rena pengar.” 

 

Konkurrensen med ekonomisk- eller arbetsrättslig inriktning 
Trots respondenternas åsikter angående förbättringsområden inom både ekonomiskt och 

arbetsrättsligt område föredrog majoriteten en kandidat med personalvetarexamen framför 

utbildningar med ekonomisk eller arbetsrättslig inriktning. Personalvetarprogrammets bredd 

ansågs vara en fördel för arbetet med personal- och arbetslivsfrågor. Följaktligen betraktades 

ytterligare kompetenser inom vissa områden som väsentliga, däremot är en 

personalvetarexamen att föredra. Det framfördes åsikter angående arbetslivets 

vidareutveckling av kompetenser. Arbetets gång formar en individ och det är därigenom 

möjligt att ett intresse inom olika personalområden uppstår. Att utveckla spetskompetens ska 

med fördel ske under arbetslivet och inte genom vidareutbildning inom området. Beroende på 

tjänst ansågs det däremot vara av betydelse av ytterligare kunskaper inom antingen arbetsrätt 

eller ekonomi som nyexaminerad personalvetare. Flertalet respondenter förespråkade 

arbetsrättsliga kunskaper i större omfattning än ekonomiska. 

 

”Det hade absolut varit en personalvetarexamen som hade varit aktuell, inte en 

ekonomexamen. Hos oss skulle kravet vara att man har en personalvetarexamen med sig.” 

 

”HR-avdelningens ansvar är att kunna arbetsrätt, det är inte vårt ansvar att kunna ekonomi i 

den bemärkelsen så därför ser jag att arbetsrätten är mycket viktigare.” 

 

Analys 
I detta avsnitt presenteras min analys av resultatet med hänsyn till tidigare forskning inom 

området. Analysen presenteras med samband och möjliga avvikelser mellan respondenternas 

uppfattningar samt ställningstaganden gentemot den tidigare forskningen. 
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Anställningsbarheten av nyexaminerade akademiker 
Respondenternas tillvägagångssätt vid rekrytering överensstämmer med Lindbergs (2012) 

beskrivning av sjukhusens process vilka behandlar områdena CV, personligt brev, referenser 

samt prestationen i intervjun. Trots två skilda arbetsområden finns ett samband mellan 

respektive rekryteringsprocess. Detta indikerar liknande bedömningar oavsett verksamhet där 

CV, personligt brev, referenser samt prestationen i intervjun presenterar den vanligast 

förekommande strategin. Resultatet visade på vikten av en kandidats arbetslivserfarenhet efter 

avslutad studietid inför kommande anställningar. Löfgren Martinsson (2008) bekräftar 

upplevelsen av krav på arbetslivserfarenhet efter personalvetarprogrammet då arbetsgivare 

betonade detta som en central kvalité. Även Lärarförbundet, SFS & TCOs (2007) 

undersökning av såväl privat som offentlig sektor belyser arbetslivserfarenhet som en 

betydelsefull aspekt vid avgörande av anställning. Detta stämmer bäst överens med 

respondenterna från privat sektor i förhållande till offentlig i denna studie. Samtliga 

respondenter från privat sektor efterfrågande en bredare kunskap hos nyexaminerade 

personalvetare vilket de inte bedömde att den högre utbildningen erbjuder. Flertalet forskare 

styrker detta med ett konstaterande att det förekommer en diskrepans mellan arbetslivets krav 

och nyexaminerade akademikers kunskaper och kompetens. Detta framförs bland annat av 

både Støren & Aamodt (2010)  samt Moalosi, Molokwane & Mothibedi (2012). Tidigare 

forskning bekräftar samtidigt denna diskrepans specifikt för personalvetarprogrammet 

(Löfgren Martinsson, 2008). Avseende studiens resultat med hänsyn till tidigare forskning 

förstärks den rådande obalansen mellan en students erhållna kvalifikationsnivå efter 

utbildningen med kompetensen arbetsgivare efterfrågar. Detta förstärkts ytterligare genom en 

jämförelse från akademikers perspektiv. Tomlinson (2007) framför de påfrestningar som 

sökandet efter en anställning innebär för studenterna samt att de upplever att det saknas en 

koppling mellan kunskapen utbildningen erbjuder med arbetsmarknadens efterfrågan. 

 

Det respondenterna inte har nämnt i denna studie är att arbetsgivare själva bör införlivas i 

högre utbildning för att minska den rådande diskrepansen. Resultatet från tidigare forskning 

menar att arbetsgivares involvering i högre utbildning är en bidragande faktor till ökad 

anställningsbarhet (Cranmer, 2006). Löfgren Martinsson (2008) betonar även positiva effekter 

angående arbetsgivares deltagande vid införandet av kurser inom högre utbildning. 
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Lärarförbundet, SFS & TCO (2007) framförde särskilt uppfattningen angående 

referenstagning vilken var en av de viktigaste aspekterna för arbetsgivare när de överväger en 

anställning efter högre utbildning. Inom arbetet för personal- och arbetslivsfrågor ansåg även 

majoriteten av respondenterna denna aspekt ytterst betydelsefull. Detta användes framförallt 

för att bekräfta eller säkerhetsställa uppfattningen av en kandidat. När respondenterna svarade 

på frågan gällande betydelsen av kontaktnät gentemot framtida arbetsgivare återkom vikten 

av referenser som medför rekommendationer och positiva utlåtanden. 

 

Lindbergs (2012) studie betonade betydelsen av yrkeskompetens samt social förmåga där de 

bäst lämpade och anställningsbara kandidaterna hade båda dessa kvalifikationer. 

Respondenterna framförde positiva åsikter angående samarbete vilket hör ihop med social 

förmåga. Yrkeskompetens betraktade Lindberg (2012) vara en kandidats driv och ambition 

samt ett engagemang utanför utbildningen. Detta kan liknas med respondenternas åsikter 

angående en students aktiva val i livet samt ett uppvisande av engagemang såväl utanför som 

under utbildningen. Dessutom betonade respondenterna en kandidats personliga egenskaper 

vilka i slutändan avgör ett anställningsbeslut. Därmed råder en överensstämmelse mellan 

tidigare forskning och studiens resultat. Tidigare forskning framhåller likaså personliga 

egenskaper i större utsträckning än fackkunskaper i den mån att slutligen få och sedan behålla 

en anställning (Lindberg, 2012). 

 

Kontaktnäts betydelse för anställningsbarheten 
Samtliga respondenter hade ett positivt förhållningssätt gentemot nyexaminerades kontaktnät 

och anställningsbarhet. Ren, Zhu & Warner (2011) menade att arbetssökandets varaktighet 

påverkades av vilka jobbstrategier nyexaminerade akademiker använt sig av. Resultatet 

visade bland annat att en omfattande och god kvalité av sociala nätverk påverkade tiden det 

tog att hitta en anställning positivt (a.a.).  Respondenterna framförde också att nyexaminerade 

personalvetare ökade anställningsbarheten vid ett starkt kontaktnät. Gemensamt för studien 

och tidigare forskning är att nyexaminerade akademiker finner en anställning snabbare genom 

att skapa och utnyttja ett socialt nätverk. 

 

Praktik och praktisk erfarenhet inom högre utbildning 
När respondenterna blev tillfrågande om personalvetarutbildningens arbetsförlagda praktik 

ansåg samtliga att detta var en värdefull erfarenhet inför kommande arbetsliv. Lärarförbundet 
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et al., (2007) betonar bristen på arbetslivsanknytning inom högre utbildning och att detta 

medför studenter som är sämre förberedda inför arbetsmarknaden. Författarna anser därav att 

fler högskolor samt universitet bör införliva arbetslivsanknytning i utbildningen (a.a.). En 

respondent förtydligar betydelsen av praktik med ”Egentligen är ju en praktik lika mycket 

värd som egentligen vilket arbete som helst…”. Majoriteten respondenter bedömde således 

fördelen med praktik i högre utbildning och dess möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper 

till verklighet. Cranmer (2006) styrker betydelsen av praktik och menar att denna ska leda till 

en ökad anställningsbarhet för nyexaminerade studenter. Respondenterna återkommer även 

till möjligheterna att skapa kontaktnät genom arbetsförlagd praktik och betydelsen av detta 

gentemot anställningsbarheten. 

 

Billett (2009) ser vikten av att införliva både praktik och praktiska erfarenheter inom högre 

utbildning. Denna praktiska erfarenhet kan liknas med personalvetarprogrammet och dess 

projektuppdrag gentemot företag under utbildningens gång. Resultatet visade dels att 

arbetsgivare uppfattar den praktiska erfarenheten genom projektuppdrag vara av alltför liten 

omfattning för att påverka anställningsbarheten. Andra betonade däremot positiva intryck i 

den mån projektuppdragen hade relevans för ett framtida arbete. Pavlin & Svetlicic (2012) 

delar Billetts uppfattning och framför ett behov av att stärka den praktiska inriktningen vid 

högre utbildning. Författarna betonar att länder som utvecklat mer arbetsmarknadsanpassade 

utbildningar även har en ökad konkurrenskraft (a.a.). Med hänsyn till tidigare forskning samt 

respondenternas åsikter angående den praktiska erfarenhetens begränsade omfattning kan man 

se ett behov av att ytterligare utveckla arbetsmarknadsanpassade personalvetarprogram. 

Pavlin & Svetlicic (2012) framhåller ett samband mellan tidsperioden att hitta ett arbete om 

en student erhåller de kunskaper och färdigheter en arbetsgivare efterfrågar. Støren & Aamodt 

(2010) samt Moalosi, Molokwane & Mothibedi (2012) har även uppfattningen att det råder en 

diskrepans gentemot den högre utbildningens kompetens och arbetsmarknadens krav. 

Samtidigt har Cranmer (2006) som tidigare nämnts belyst arbetsgivares involvering i högre 

utbildning, vilket ska bidra till en ökad anställningsbarhet. Utifrån tidigare forskning och 

respondenternas uppfattningar stärks personalvetarprogrammet genom att införliva ytterligare 

praktiska erfarenheter. Arbetsgivare införlivas då ytterligare i utbildningen, studenter skapar 

större kontaktnät och bredare kompetens samt att arbetslivserfarenheten ökar. Därigenom 

minskas diskrepansen och anställningsbarheten för nyexaminerade personalvetare ökar. 
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Uppfattningen av kompetens och vidareutveckling 
Resultatet pekar på att respondenterna saknade starka åsikter angående nyexaminerade 

personalvetares kompetens. Löfgren Martinsson (2008) anser däremot att det inte i förväg är 

möjligt att planera vilka färdigheter en personalvetare förväntas inneha efter avslutad 

studietid. Författaren menar att detta beror på personalarbetets ständiga förändring på 

arbetsmarknaden samt att arbetet införlivas i de flesta områden, vilket kan klargöra 

arbetsgivarnas problematisering av specifika kompetenser. Resultatet betonar att det är under 

arbetets gång en individ formas och därigenom kompetenserna vidareutvecklas. Detta kan 

liknas med beskrivningen av att anställningsbarheten är en kontinuerlig process vilken börjar 

inom högre utbildning och sedan utvecklas samt förbättras inom givet verksamhetsområde 

(Löfgren Martinsson, 2008). Utbildningens kvalité gentemot anställningsbarheten har 

följaktligen lyfts fram av Støren & Aamodt (2010) där resultatet visade små effekter på en 

students möjlighet till att få arbete men signifikanta effekter mot förmågan att sedan utföra 

arbetsuppgifterna. Respondenterna som hade anställt nyexaminerade personalvetare tidigare 

ansåg att dessa snabbt anpassat sig till arbetsuppgifterna och bidragit med nya tankesätt och 

idéer vilket pekar på att utbildningen ger en god grund för fortsatt arbete. 

 

När respondenterna beskrev personalvetarprogrammets förbättringsområden var såväl det 

arbetsrättsliga samt ekonomiska perspektivet utmärkande. Enligt Löfgren Martinsson (2008) 

är det framförallt ökade ekonomiska kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare. Ytterligare 

ekonomiska kunskaper anses vara det mest väsentliga området för att minska det rådande 

kompetensgapet. Tidigare forskning avviker dock i jämförelse med studiens resultat. Där 

efterfrågas i större omfattning arbetsrättsliga kunskaper gentemot ekonomiska. Ekonomiska 

färdigheter lyfts fram genom en personalvetares möjlighet att styrka egna argumentationer 

inom arbetet med personal- och arbetslivsfrågor. Respondenterna belyser däremot 

arbetsrättens omfattning inom verksamheter vilket gör att dessa frågor införlivas i stora delar 

av personalarbetet. Slutligen framför respondenterna potentialen att skapa en bredare 

kompetens efter avslutad studietid genom att öka utbildningens innehåll av arbetsrätt. 
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Diskussion 
För att besvara syftet genomfördes undersökningen med hjälp av tre frågeställningar vilka 

representerar övergripande aspekter av arbetsgivarna och deras inställning. Jag har i detta 

avsnitt valt att lyfta fram centrala slutsatser vilka jag sedan granskat med hänsyn till den 

tidigare forskningen inom området. Mina egna värderingar och slutsatser presenteras 

löpande inom diskussionens delar. Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning av de 

genomgående slutsatserna. 

	  

Anställningsbarhet och kompetens efter avslutade studier 
Med hänsyn till frågeställningen: Hur ser arbetsgivare på rekryteringsprocessen samt 

nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet och kompetens efter avslutade studier 

belyste resultatet värdet av en kandidats utformning av CV samt personligt brev som 

väsentligt för anställningsbarheten. Respondenterna framförde därtill vikten av ett intresse 

och engagemang för såväl tjänsten som verksamheten. En av respondenterna förklarade detta 

genom ”… att man är intresserad, engagerad och vill, det är ju som det viktiga.” I slutänden 

är det däremot en kandidats personliga egenskaper som avgör anställningsbeslutet vilket 

innefattade hur en sökande passar in i gruppen, att denne kan bidra till ett positivt 

arbetsklimat, potentialen att utföra arbetsuppgifterna samt möjligheten att stärka eller 

komplettera befintlig kompetens inom verksamheten. Dessa aspekter av respondenternas syn 

på anställningsbarhet kan liknas med Thijssens (2001) förklaring av core definition som 

Forrier & Sels (2003) framställer. Detta förklaras genom en individs förmåga att uppfylla en 

mängd kvalifikationer på arbetsmarknaden samt den personliga förmågan att utföra ett arbete. 

Berglund & Fejes (2009) beskriver även begreppet anställningsbarhet i förhållande till 

individen själv att se till att vara anställningsbar. Organisationerna har sedan ansvar för att 

hjälpa till att öka anställningsbarheten för medarbetarna (a.a.). Min bedömning utifrån 

analysen av resultatet och med hänsyn till tidigare forskning anses anställningsbarheten vara 

upp till respektive student att själva förvärva. Med hänsyn till Baruchs (2001) beskrivning av 

anställningsbarhet vilket delvis beror på människan och dennes förmåga att förvärva den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden bedömer jag att den givna kompetensen ska kunna 

utvecklas genom högre utbildning. Jag instämmer med Pavlin & Svetlicic (2012) vilka 

bedömer att tidsperioden att hitta ett arbete blir kort om studenten erhåller de kunskaper och 

färdigheter en arbetsgivare efterfrågar. Detta styrker min bedömning att det inte enbart är upp 

till varje individ att själva ansvara för anställningsbarheten utan det är även upp till respektive 
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högskola samt universitet att lära ut de kompetenser och färdigheter som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. Pavlin & Svetlicic (2012) framför därefter att konkurrenskraften ökar för de 

länder som har utvecklat mer arbetsmarknadsanpassade utbildningar. 
 

Respondenterna belyste vilka arbetsområden en nyexaminerad personalvetare behärskar.  Det 

framkom att personaladministrativa uppgifter, rekrytering, lönehantering samt 

bemanningsbranschen var passande yrkesområden. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

en personalvetare skapar bredare kompetens genom att växa in i yrkesrollen. Genomgående 

betonas att börja på en lägre nivå för att under arbetslivet vidareutveckla kompetenserna den 

högre utbildningen medfört. Genom min analys av resultatet bedömer jag att kompetensen 

nyexaminerade personalvetare har med sig efter personalvetarprogrammet är lämpade inom 

begränsade verksamhetsområden. Respondenternas beskrivning av att börja på en lägre nivå 

kan enligt min bedömning vara en orsak till Löfgren Martinssons (2008) beskrivning av 

diskrepansen mellan arbetslivets krav och nyexaminerade personalvetares kunskaper och 

kompetens. Jag menar att en ökad kompetens genom högre utbildning expanderar 

yrkesmöjligheterna på arbetsmarknaden. Löfgren Martinsson (2008) anser därtill att det inte 

är möjligt att i förväg planera vilka färdigheter som krävs av en nyexaminerad personalvetare 

på grund av personalarbetets ständiga diversifiering och tillämpning inom de flesta områden. 

Både Cranmer (2006) och Löfgren Martinsson (2008) bedömde däremot att arbetsgivares 

involvering i högre utbildning leder till en akademikers ökade anställningsbarhet. Aspekten av 

att involvera arbetsgivare togs dock inte upp av respondenterna. Med hänsyn till tidigare 

forskning samt respondenternas inställning till nyexaminerad kompetens kan en efterfrågan 

angående ökad arbetsmarknadsanpassning framföras inom personalvetarprogrammet. Genom 

stöd från tidigare forskning kan detta ske vid ytterligare involvering av arbetsgivare inom 

utbildningen. Detta kan såväl minska uppfattningen av den rådande diskrepansen som öka 

anställningsbarheten. Jag ser tillika en fördel gentemot min tidigare uppfattning vilken 

berörde att det inte enbart är upp till individen själv att vara anställningsbar. Respektive 

högskola samt universitet har även ett ansvar för de kompetenser en nyexaminerad 

personalvetare besitter efter avslutade studier. Arbetsgivare kan bidra med att tillhandahålla 

föreläsare och praktikplatser, delta i uppsatsarbeten samt bidra till läroplanens utformning 

med avsikt att öka utbildningens arbetsmarknadsanpassning. Då involveras högskole- samt 

universitetsvärlden, arbetsgivare och individen själv. Dessa utformar tillsammans en 

anställningsbar personalvetare. 
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Utbildningen gentemot efterfrågan 
Utformningen av den andra frågeställningen för att besvara syftet var: Hur stämmer 

utbildningen överens med den efterfrågan arbetsgivare har och hur kan den förbättras? Ett 

centralt perspektiv respondenterna lyfte fram var arbetslivserfarenhet inom personalområdet 

efter avslutade studier. Detta framförallt från privat sektor vilka efterfrågade en bredare 

kunskap från personalvetare vilket den högre utbildningen inte ansågs medföra. Det 

framfördes även önskemål om ökade arbetsrättsliga samt ekonomiska kunskaper. Flertalet 

respondenter förespråkade emellertid arbetsrättsliga kunskaper i större omfattning än 

ekonomiska. Respondenternas åsikter kan kopplas till den tidigare nämnda diskrepansen 

angående den kvalifikationsnivå personalvetarprogrammet givit gentemot arbetsgivares 

efterfrågan. Inom tidigare forskning återkom detta perspektiv förhållandevis frekvent. Støren 

& Aamodt (2010), Ren, Zhu & Warner (2011) samt Tomlinson (2007) är några som belyste 

denna diskrepans. Denna studie bekräftar därmed de resultat tidigare undersökningar 

framställt. Detta stärker uppfattningen angående personalvetarprogrammet och dess behov av 

att vidareutveckla utbildningen. Respondenterna framhåller därtill att 

personalvetarprogrammet i grunden är en bra utbildning vilken förbereder akademiker inför 

arbetslivet. Däremot ska den betraktas som en kunskapsgrund där arbetsmarknadens 

yrkesområden formar och vidareutvecklar kompetenserna. Eftersom personalarbetet omfattar 

ett brett område menade respondenterna att en bredare kompetens skapas genom att växa in i 

yrkesrollen. Min bedömning med hänsyn till resultatet är att personalvetarutbildningen gör en 

individ anställningsbar men att den kan utvecklas ännu mer. Genom att ytterligare 

arbetsmarknadsanpassa utbildningen medför det att akademiker efter avslutad studietid 

erhåller ytterligare kompetenser. Detta vidgar då yrkesmöjligheterna på arbetsmarknaden efter 

avslutad studietid. Tidigare erfarenheter från nyexaminerade personalvetare har samtidigt 

varit positiva, vilka bedömdes snabbt anpassa sig till arbetsuppgifterna. Støren & Aamodt 

(2010) framförde att kvaliteten på högre utbildning visade små effekter på en students 

möjlighet till att få ett arbete men signifikanta effekter gentemot förmågan att utföra 

arbetsuppgifterna. Med hänsyn till tidigare forskning kan den uppfattade diskrepansen delvis 

associeras till en arbetsgivares bristande förtroende gentemot nyexaminerad kompetens. Ett 

möjligt bristande förtroende från arbetsgivare anser jag kan förebyggas utifrån resultatet i 

uppsatsen och tidigare forskning; angående praktik och praktiska erfarenheter vilket 

presenteras nedan. 
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Anseendet till praktik och praktiska erfarenheter 
Den sista frågeställningen vilken jag tog hänsyn till för att besvara syftet var: Vilken betydelse 

har arbetsförlagd praktik samt praktiska erfarenheter för anställningsbarheten? Samtliga 

respondenter betonade att arbetsförlagd praktik var en värdefull erfarenhet inför kommande 

arbetsliv. Det ansågs tillika positivt för att skapa kontaktnät. Majoriteten uttryckte även 

fördelen att komma i kontakt med arbetslivet för att omsätta delar av den teoretiska 

kunskapen till verklighet. I den mån studenten genomförde en god prestation, fick goda 

referenser samt hade ett bra kunskapsinnehåll ansågs det även öka anställningsbarheten. 

Praktiska erfarenheter genom utbildningens projektuppdrag gentemot företag bedömde 

flertalet respondenter vara av för liten omfattning för att påverka anställningsbarheten. 

Däremot bedömde andra projektuppdragen positivt om de hade betydelse för den sökta 

tjänsten. Pavlin & Svetlicic (2012) indikerade ett behov av att stärka den praktiska 

kunskapsinriktningen inom högre utbildning. Likaså betonade Cranmer (2006) vikten av att 

involvera praktik för att öka anställningsbarheten, även Billett (2009) framförde en betydelse 

av att integrera praktik och praktiska erfarenheter i läroplanen för högre utbildning. Sist 

betonade Lärarförbundet, SFS & TCO (2007) en brist i högre utbildning gentemot 

arbetslivsanknytning vilken medför sämre förberedda studenter inför arbetslivet. Det framförs 

såväl från respondenterna samt den tidigare forskningen en stark relation mellan högre 

utbildning och dess involvering av praktik samt praktiska erfarenheter. 

 

I relation till de två första frågeställningarna kan en ytterligare införlivning av såväl praktik 

som praktiska erfarenheter stärka personalvetarutbildningen och därmed förbereda studenter 

med bredare och attraktivare kompetenser.  En nyexaminerad personalvetare ökar därmed 

möjligheten att erhålla de kunskaper och färdigheter en arbetsgivare efterfrågar. Enligt Pavlin 

& Svetlicic (2012) ska då tidperioden att hitta ett arbete vara kort. Vid en ökad 

arbetslivsanknytning skapar dessutom studenter fler kontakter inom arbetslivet som kan 

underlätta en framtida anställning. 

 

Slutsatser 
Min huvudsakliga slutsats är att arbetsgivare förlitar sig på att individen själv är attraktiv och 

anställningsbar på arbetsmarknaden. Personalvetarprogrammet bedömdes därtill vara en bra 

utbildning som förbereder studenterna med en god bas inför arbetslivet. Nyexaminerade 

akademiker betraktades snabbt anpassa sig till arbetsuppgifterna och bidra med nya tankesätt 
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och idéer. Arbetsgivare förhåller sig positivt till arbetslivserfarenhet efter avslutade studier för 

anställningsbarheten, däremot är det personliga egenskaper som avgör ett anställningsbeslut. 

En saknad av denna arbetslivserfarenhet gör emellertid en individ väldigt formbar vilket även 

visade sig vara en fördel för arbetsgivare. Arbetsförlagd praktik ansågs viktig på grund av 

möjligheten att knyta kontakter samt generera utbildningens teoretiska kunskaper till 

verklighet. Jag bedömer att respondenterna i denna studie betraktade nyexaminerade 

personalvetare som anställningsbara, särskilt om de har arbetsförlagd praktik i utbildningen 

och i vissa fall mer arbetsrättsliga eller ekonomiska kunskaper. 

 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras den använda metoden genom studiens gång. Jag belyser såväl 

positiva aspekter som eventuella utvecklingsområden. Avsnittet avslutas med att presentera 

förslag på framtid forskning inom området. 

 

Syftet med studien var att undersöka arbetsgivares inställning till nyexaminerade 

personalvetare och hur kompetensen genom utbildningen fungerar i tilltänkt arbete samt hur 

rekrytering genomförs. Med hänsyn till syftet samt givna frågeställningar är min bedömning 

att jag lyckats uppnå en större förståelse och bredare kunskap. Det finns emellertid områden 

som går att såväl diskutera som utveckla. 

 

Jag anser att mitt val av att utföra kvalitativa intervjuer var den lämpligaste metoden för 

denna studie. Detta eftersom det för mig handlade om att uppnå en djupare förståelse och 

kunskap inom området. Den kvantitativa forskningsansatsens inriktning på kvantifierbara data 

utesluter möjligheten att exempelvis ställa följdfrågor och gå på djupet. En intervjus potential 

att ställa följdfrågor gav mig tillfälle att utveckla resonemang samt klargöra eventuella 

oklarheter. Eftersom jag innan studien hade en viss förförståelse inom det valda 

ämnesområdet bedömde jag att ett kvantitativt arbetssätt hade resulterat i antingen ett 

bekräftande eller förkastande av mina tidigare uppfattningar vilket inte var syftet med 

undersökningen. Enligt Patel & Davidson (2011) bör en kvalitativ inriktning användas om 

problemet syftar till att tolka eller förstå något. Med anledning av min egen förförståelse samt 

tidigare forskning inom området var intentionen att uppnå en djupare kunskap och förståelse 

vilket den kvalitativt inriktade forskningen innebär. 
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Det går även att ställa sig kritisk till mitt val av urvalsmetod. I denna studie valde jag ett så 

kallat subjektivt urval vilket i slutänden innebar att det var jag som valde ut enheterna utifrån 

dokumentationerna av tidigare praktikplatser Umeå universitet tillhandahöll. Urvalet skedde 

därmed genom ett begränsat antal verksamheter gentemot populationen. En essentiell 

utgångspunkt var däremot att säkerhetsställa de utvalda arbetsgivarnas medvetenhet om och 

uppfattning angående personalvetarprogrammet. Organisationernas tidigare kontakt med 

utbildningen var en förutsättning för att klara av att svara på undersökningens 

frågeställningar. Att intervjua personer som varit medvetna om personalvetarprogrammet har 

därmed varit avgörande för studiens resultat. Antalet intervjuade respondenter går sedan att 

diskutera. Jag anser att dessa omfattar ett för litet antal för att representera ett generaliserbart 

underlag, vilket inte var mitt syfte. Däremot bedömer jag resultatet som trovärdigt eftersom 

studiens syfte är besvarat. Kvale & Brinkmann (2009) belyste därtill att forskaren ska 

intervjua det antalet respondenter som krävs för att besvara syftet. Resultatet visar 

respondenternas gemensamma uppfattningar och åsikter vilket sedan har jämförts med 

tidigare forskning inom området. Genom de samband och överensstämmelser resultatet visade 

gentemot den tidigare forskningen uppfattar jag likaså studien som relevant och trovärdig. 

Med anledning av dessa samband bedömer jag att ett större antal respondenter skulle ha givit 

likartade slutsatser. Kvantiteten respondenter kunde däremot medfört ytterligare differenser 

gentemot tidigare forskning och nya perspektiv. Genom de utförda intervjuerna har jag 

emellertid uppfyllt avsikten med studien, att skapa en bredare kunskap och förståelse över 

arbetsgivares inställning till nyexaminerade personalvetare. 

 

I de fall föreliggande studie inte stämmer överens gentemot tidigare forskning kan orsakerna 

sökas i bland annat få respondenter eller urvalsmetod, men eftersom sådana skillnader är 

undantag bedömer jag resultatet som trovärdigt. 

 

Vid utförandet av intervjuerna anser jag att valet av låg grad av standardisering var den 

lämpligaste metoden. Därigenom kunde jag ta frågorna i den ordningsföljd som passade samt 

ställa följdfrågor beroende på respondenternas tidigare svar. Jag har även försökt formulera 

språkbruket i förhållande till respektive respondent vilket Trost (2005) förespråkar. Något jag 

däremot reflekterat över är telefonintervjun, eftersom exempelvis kroppsspråk och närkontakt 

uteblir. Likt de andra intervjuerna spelades även telefonintervjun in och varade ungefär 

samma tid som intervjuerna vilka utfördes på plats. Under samtalet fick jag med alla aspekter 

med hänsyn till studiens syfte. Därav bedömde jag att telefonintervjun varit likvärdig i 
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förhållande till resterande. 

 

Anledningen till varför rekryteringsprocessen har tagit så stort utrymme i studien går att 

förtydliga. Detta beror på min strävan att få intervjupersonerna att presentera sina tankar om 

anställningsbarhet genom att visa hur de praktisk arbetar med dessa frågor i vardagen. 

 

För att referenshanteringen skulle vara konsekvent genom hela studiens gång har jag använt 

mig av en färdig manual vilken representerar referenssystemet American Psychological 

Association, även kallat APA-systemet, som är utarbetad av forskare vid högskolan i Skövde. 

Kerstin Nilsson framställde första versionen 2005, sedan har Krister Johannesson bearbetat 

manualen 2010 och 2013. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Jag har genom denna studie undersökt arbetsgivares inställning till nyexaminerade 

personalvetare och hur kompetensen genom utbildningen fungerar i tilltänkt arbete samt hur 

rekrytering genomförs, vilket resulterat i en djupare förståelse och kunskap inom området. Jag 

anser däremot att det finns ett behov av att ytterligare fördjupa sig inom olika delar. Detta kan 

förslagsvis innebära en komparativ studie där forskaren jämför två olika 

verksamhetsområden, exempelvis privat och offentlig sektor. En djupare jämförelse mellan 

dessa verksamhetsområden kan hjälpa studenter förstå arbetsmarknaden och dess möjliga 

samband, skillnader och avvikelser. Jag menar att detta kan bidra till såväl ökad kunskap som 

attraktivitet för nyexaminerade akademiker vid personalvetarprogrammet. 

 

Jag ser även att det skulle vara intressant att undersöka ytterligare anledningar och åtgärder 

angående den rådande diskrepansen mellan högre utbildning och dess medförande 

kompetenser med arbetsmarknadens efterfrågan. Finns det andra aspekter som denna studie 

eller tidigare forskning inte upptäckt och vilka fler utvecklingsområden kan högskole- samt 

universitetsvärlden arbeta med framöver? 

 

Då denna studie hade en mer generell inriktning för arbetsgivares inställning till 

nyexaminerade personalvetare ser jag tillika ett intresse av att undersöka inställningen i 

förhållande till vilken ort utbildningen är förlagd. Detta genom att kritiskt granska differenser 

och avvikelser utbildningarna emellan. 
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Sist anser jag att det kan finnas ett behov av att fördjupa sig i hur samarbetet mellan 

arbetsgivare samt högskole- och universitetsvärlden kan utformas. Detta genom att utveckla 

ett arbetssätt som kan bidra till en ökad anställningsbarhet för nyexaminerade personalvetare.  
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Bilaga 1 
Första kontakt till respektive respondent 
 

Hej 

 

Jag heter Victoria och läser sista terminen på personalvetarprogrammet i Umeå. Har just 

påbörjat c-uppsatsen där mitt syfte är att undersöka arbetsgivares inställning till 

nyexaminerade personalvetare. Min avsikt är att öka anställningsbarheten för just 

nyexaminerade som saknar relevant arbetslivserfarenhet inom området. 

 

Har ni möjlighet att medverka i studien och avsätta ca 1 timme för en intervju vore jag väldigt 

tacksam. Ni kommer självklart att vara anonym vid redovisning av intervjuer och resultat. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Köpman 

	   	  



	  

	  

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad är din utbildningsbakgrund? 

Hur många arbetar på personalavdelningen? 

Hur många HR-tjänster har ni på företaget? 

Har ni anställt någon nyexaminerad personalvetare tidigare? 

- Vid ja, vilken typ av tjänst var det? 

- Vid nej, vad grundar detta i? 

 

Anställningsbarhet 
Hur gör ni vid rekrytering av ny personal? (internt/externt) 

Vilka kriterier ligger till grund för en anställning av HR-personal? (bakgrund, 

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, personliga egenskaper) 

Hur bedömer ni urvalet av alla sökanden? 

Vilken betydelse har praktisk arbetslivserfarenhet vid rekrytering? 

Värderar ni personalvetarstudenter med arbetsförlagd praktik på utbildningen högre än de 

utan? 

Vilken påverkan anser ni personalvetarutbildningarnas projektuppdrag gentemot företag har 

för anställningsbarheten?  

Vilken påverkan anser ni c-uppsatsen har för anställningsbarheten när studenten arbetar mot 

uppdrag av arbetsgivare? 

 

Personalvetarprogrammet 
Vad bedömer ni att en nyexaminerad personalvetare har med sig för kompetens till 

arbetslivet? 

Ser ni något som saknas i personalvetarutbildningen som borde införlivas för att öka 

anställningsbarheten? 

Vilka arbetsuppgifter anser ni är lämpliga för nyexaminerade personalvetare? 



	  

	  

Hur ser ni på personalvetares konkurrenskraft gentemot utbildningar med ekonomisk eller 

arbetsrättslig inriktning? 

Finns det något nyexaminerade personalvetare kan göra för att öka sin attraktivitet gentemot 

framtida arbetsgivare? 

 

 

	  


