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Abstract 
 

 

Forskning belyser en diskrepans mellan den kompetens utexaminerade studenter har och den 
kompetens som arbetsgivare och näringslivet efterfrågar. Studenters anställningsbarhet har blivit en 
central fråga i dagens samhällsdebatt då ämnet inverkar såväl på samhället i stort som på organisations- 
och individnivå. Syftet med studien var att fördjupa sig inom detta ur ett individperspektiv och ta reda 
på hur personer som avslutat sina studier upplever sin anställningsbarhet. Eftersom uppsatsen skulle 
behandla en fördjupad bild av uppfattningar kring anställningsbarhet utfördes kvalitativa intervjuer. Då 
den problembakgrund som beskrivs visade sig vara högst aktuell inom HR-området fokuserar studien 
på tidigare personalvetarstudenter. Data från sex intervjuer med utexaminerade personalvetarstudenter 
låg till grund för studiens resultat och analys. Intervjudata analyserades med inspiration av 
fenomenografisk metodansats, som lämpar sig väl för att förklara variationen kring olika individers 
tankar och upplevelser om omvärlden. Resultatet visade att intervjupersonerna ansåg att högre 
utbildning, flera personliga egenskaper och förmågor, exempelvis att ha höga ambitioner, och praktisk 
erfarenhet är av stor vikt för sin anställningsbarhet. Praktisk erfarenhet var tillika något som många 
upplevde att de saknade i samband med examen, och att detta negativt påverkade deras möjligheter på 
arbetsmarknaden. Bristen på praktisk erfarenhet påverkade både möjligheterna att få ett arbete och hur 
intervjupersonerna upplevde sig behärska ett kvalificerat arbete. Hur de ansåg att utbildningen ska 
förbereda dem inför sitt arbetsliv varierade, emellertid upplevde majoriteten att de tog examen med de 
kompetenser de hade förväntat sig. Ansvaret över en utexaminerad students möjligheter på 
arbetsmarknaden ansågs av samtliga intervjupersoner till stor del vila på individen. För att uppnå en 
hög grad av anställningsbarhet är det enligt intervjupersonerna bland annat av stor vikt att erhålla 
praktisk erfarenhet och skapa sig ett utbrett kontaktnät. Flera tror också att en bredare kunskap om 
personalvetare och ett höjt anseende på arbetsmarknaden generellt skulle skapa en högre grad av 
anställningsbarhet hos utexaminerade personalvetarstudenter. 

 

Nyckelord: Anställningsbarhet, högre utbildning, kompetens, personalvetare, 
personalvetarutbildningen. 
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Inledning 
Denna uppsats kommer att undersöka hur utexaminerade personalvetarstudenter upplever sin 
anställningsbarhet, och hur de anser att studenter kan uppnå en så hög anställningsbarhet som möjligt. 
Att många studenter som läser vidare på högskolenivå har svårt att få ett jobb efter sin utbildning är i 
dagsläget en realitet i Sverige. Resultatet av en studie som genomfördes av Svenskt Näringsliv 2007-
2012, och som omfattar 30 000 nyligen utexaminerade studenter, visar att endast 63% av studenterna 
hade ett kvalificerat arbete inom ett år efter sin utbildning. Många studenter upplever att det finns 
brister i utbildningarna vad gäller förberedelse inför arbetslivet (Almerud, 2013). Krassén (2013) menar 
att allt för många utbildningar har bristfällig kvalitet, med hänvisning till Högskoleverkets 
utvärderingar. Skillnader mellan utbildning och efterfrågad kompetens blir enligt Krassén alltmer 
påtaglig på arbetsmarknaden. Utexaminerade studenter har inte den kompetens som efterfrågas av 
arbetsgivarna vilket blir problematiskt för företag vid rekryteringsbehov. Detta håller tillbaka 
expansion, tillväxt och nya jobb. Även Löfgren Martinsson (2008) uppmärksammar en diskrepans 
mellan nyutbildade akademiker och den kompetens ett arbete som akademiker kräver.    
d 
Studenter, företag och samhället i stort har alla ett intresse av högre utbildning. Utbildningen är för 
studenter en viktig investering för ett framtida arbete, vad gäller företagens syn på högre utbildning är 
högskolans viktigaste syfte att förbereda studenterna inför arbetsmarknaden (Krassén, 2013). Tillgång 
på kompetenta medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för ett konkurrenskraftigt näringsliv, det 
är därför av stor vikt för företag att utbildningar inom alla branscher ger studenter de kompetenser som 
efterfrågas på arbetsmarknaden (Almerud, 2013). För samhället i stort är högre utbildning 
betydelsefullt för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt på en allt mer globaliserad 
arbetsmarknad (Krassén, 2013). 
f 
Gällande diskrepansen som tycks finnas mellan den kompetens utexaminerade studenter har efter sin 
utbildning och den kompetens som arbetsgivare eftersöker, är studenters anställningsbarhet en central 
fråga i dagens samhällsdiskussion. Inte minst sedan Bolognadeklarationen 1999 som innebar nya 
direktiv kring högre utbildning i Europa (Lindberg, 2009). Enligt Universitets- och högskolerådet 
(2015) var ett av Bolognadeklarationens övergripande mål att främja anställningsbarhet. Ordet 
anställningsbarhet är omdiskuterat, komplext och saknar idag en entydig definition. Berglund (2009) 
beskriver det som ett föränderligt begrepp som har en uppenbar anknytning till förhållandena på 
arbetsmarknaden, med olika innebörd beroende på sammanhang. Historiskt sett har samhället och 
arbetsgivarna ansetts vara de största ansvarstagarna när det gäller människors möjligheter till arbete, 
idag läggs mer fokus vid individerna själva. Nilsson (2007) definierar anställningsbarhet som 
“individens möjligheter att få och behålla en anställning liksom att vid behov kunna få en ny sådan”. 
Samma definition används för att beskriva begreppet i denna studie.    
 
Studenters anställningsbarhet är ett aktuellt ämne och något som många aktörer i samhället berörs av. 
Löfgren Martinsson (2008) beskriver det som naivt att tro att rådande diskrepans helt ska försvinna. 
Hon poängterar emellertid att det är av stor vikt att studera vilka skillnader som finns och varför dessa 
existerar för att medvetandegöra samtliga parter. Hon menar att detta kan leda till färre missförstånd 
och felaktiga förväntningar. Författaren skriver att det varken finns mycket forskning kring hur 
utexaminerade studenter uppfattar sin ställning på arbetsmarknaden, hur de anser att utbildningen 
förberett dem inför arbetslivet, hur de tycker att de kan utföra ett kvalificerat arbete eller vilken 
användning av sin kunskap de upplever att de har. Efter en kartläggning av tidigare forskning påträffar 
jag inte särskilt mycket forskning kring studenters upplevelser runt sin egen anställningsbarhet. Mitt 
intryck är också att många studier på området är kvantitativa och inte går in på djupet när det gäller 
studenternas erfarenheter och tankar. Det är därför intressant att studera upplevd anställningsbarhet 
närmare ur studentens perspektiv. Med utgångspunkt i den problembild som speglar nyexaminerade 
studenters svårigheter i att få ett arbete och problem med att matcha arbetsmarknadens krav, ska 
uppsatsen undersöka hur utexaminerade studenter upplever sin anställningsbarhet.    
 
Löfgren Martinsson (2008) beskriver att det avstånd som råder mellan högre utbildning och näringsliv 
blir extra tydligt då det gäller HR-området i och med dess komplexitet. Att genomföra denna studie 
inom en utbildning där problemet är uppmärksammat var av stor vikt för ett resultat som i så stor 
utsträckning som möjligt ska bidra till pågående debatt. Studien omfattar således kvalitativa intervjuer 
med sex utexaminerade personalvetarstudenter från Umeå Universitet, förhoppningen är att den kan 
komma att tillföra ännu en dimension till den pågående diskussionen om anställningsbarhet.  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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur utexaminerade personalvetarstudenter från Umeå Universitet 
upplever sin anställningsbarhet. Undersökningen ska ge en inblick i hur studenterna resonerar kring 
sin egen anställningsbarhet och hur de anser att man som student når en så hög anställningsbarhet som 
möjligt.  

Frågeställningar 
 

-   Vilka kompetenser uppfattar utexaminerade studenter gör dem anställningsbara? 
 

-   Vilka kompetenser uppfattar de att de saknar när det gäller att motsvara arbetsmarknadens 
förväntningar? 
 

-   Hur anser utexaminerade studenter att studenter kan uppnå högsta möjliga nivå av 
anställningsbarhet? 

  
Bakgrund 
Under följande rubrik redogörs en övergripande genomgång av personalvetarutbildningen i Umeå. 
Detta för att läsaren ska få en inblick i vad personalarbete innebär och hur personalvetarutbildningen i 
stora drag är utformad och syftar till att förbereda studenterna inför sitt kommande arbetsliv. 

Personalvetarutbildningen vid Umeå universitet 
På Umeå universitets (2015) hemsida med information om Personalvetarprogrammet beskrivs 
anställdas kompetenser och engagemang som högst centrala delar för organisationers framgångar. 
Programmet syftar till att studenter ska bli insatta i det moderna arbetslivet och lära sig utveckling av 
såväl organisation som individ. Vidare beskrivs kompetenser som studenter tillgodogör sig under 
utbildningens tre år:   
 

Som student kommer du att lära dig att identifiera, analysera och hantera personal- och 
organisationsrelaterade frågor. Detta kommer du att göra ur ett beteendevetenskapligt, rättsligt och 
ekonomiskt perspektiv. Inom ramen för personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att förstå samspelet 
mellan individ, grupp, organisation och samhälle (Umeå universitet, 2015). 

 
Undervisningen på Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet bedrivs till största del på svenska 
genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Programmet har en nära koppling till arbetslivet 
genom olika inslag så som praktik ute i arbetslivet och genomföranden av projekt mot externa 
organisationer. Universitetet erbjuder studenterna att skapa en internationell prägel på utbildningen 
genom en utbytestermin utomlands.  
 
Personalvetarprogrammet i Umeå ska ge studenter möjlighet att söka arbeten på hela arbetsmarknaden 
efter examen, både inom privat och offentlig verksamhet, då personal- och arbetslivsfrågor behandlas 
inom organisationer i alla branscher. I och med den breda arbetsmarknaden för personalvetare finns 
många exempel på titlar, så som HR-specialist, personalhandläggare eller jobbcoach.    
 
För att vara behörig till utbildningen krävs, förutom specificerad behörighet för högskolestudier, minst 
ett års arbetslivserfarenhet. Efter tre års genomförda studier erhåller studenterna en Filosofie 
kandidatexamen med pedagogik eller sociologi som huvudområde  (Umeå universitet, 2015). 

 

Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för undersökningen, detta avsnitt ligger till grund 
för en vidare analys och diskussion kring resultatet av studien. Studien har en tydlig pedagogisk 
inriktning då den undersöker studenters upplevelser kring sin anställningsbarhet kopplat till utbildning 
och arbetsliv. 
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Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet har på senare år blivit en central fråga i dagens samhällsdiskussion och Lindberg 
(2009) nämner Bolognadeklarationen 1999 som en bidragande faktor till detta. Bolognadeklarationen 
innebar nya direktiv kring högre utbildning i Europa. Det huvudsakliga syftet med processen var att 
göra det lättare för studenter att röra sig mellan olika utbildningssystem och arbetsmarknader 
(Regeringskansliet, 2004). Bolognaprocessen har även haft en stor påverkan på högskoleutbildningars 
utformning i Europa, där vikten av anställningsbarhet blivit en del, inte minst kring bearbetning av 
svenska kursplaner (Lindberg, 2009).    

Ordet anställningsbarhet är den svenska motsvarigheten till engelskans employability. Båda begreppen 
är omdiskuterade och komplexa och saknar en entydig definition. Löfgren Martinsson (2008) menar att 
det engelska begreppet är bredare än det svenska då det inte diskuteras på samhälls- och organisatorisk 
nivå i samma utsträckning i Sverige som i andra länder. Ordets innebörd har förändrats över tid och 
varierar beroende av olika kontexter. Berglund (2009) redogör för svårigheten i att ta fram en renodlad 
definition av anställningsbarhet på grund av ordets komplexitet och föränderlighet. Hon menar 
emellertid att en precisering kan göras för att under en begränsad tid, inom ett litet område, skildra en 
gemensam förståelse för något.    

Enligt Löfgren Martinsson (2008) har ordet i Sverige hittills använts tämligen oproblematiserat, 
exempelvis genom definitionen ”möjlighet till anställning”. Lindberg (2009) för en diskussion kring 
skillnaden mellan att få ett arbete och att vara lämplig för ett arbete, och att anställningsbarhet bör 
handla om lämplighet. Han poängterar att studenter kan vara anställningsbara, lämpliga för arbete, 
utan att faktiskt få ett jobb då möjlighet till anställning är beroende av en föränderlig arbetsmarknad. 
Även Knight och Yorke (2004) beskriver anställningsbarhet som akademikers lämplighet för arbete, de 
menar att det finns stora skillnader mellan anställningsbarhet och anställning och riktar kritik mot att 
mäta anställningsbarhet med anställningsstatistik. Knight och Yorke (2003) skriver i sin bok 
”Assessment Learning and Employability” att anställningsbarhet är kontextbundet. Det finns attribut 
och prestationer som har ett generellt värde, men att dessa i vissa situationer kan anses vara 
otillräckliga. Enligt forskarna handlar anställningsbarhet om en mångfacetterad egenskap hos en 
individ, då det i slutändan är individens lämplighet för arbete som ska bedömas. Nilsson (2007) menar 
att anställningsbarhet handlar om individens möjligheter att få och behålla en anställning, liksom att 
vid behov kunna få en ny sådan. I denna undersökning tolkas begreppet anställningsbarhet i linje med 
Nilsson eftersom studien inte bara vill analysera i vilken mån utexaminerade studenter anser att de kan 
få en anställning, utan också hur de upplever att de behärskar ett kvalificerat arbete samt hur de ser på 
sina möjligheter till ett nytt arbete.    

Historiskt sett har samhället och arbetsgivarna ansetts vara de största ansvarstagarna när det gäller 
människors möjligheter till arbete, idag läggs mer fokus vid individerna själva (Berglund, 2009). 
Berntson, Näswall och Sverke (2008) förklarar intresset kring anställningsbarhet i akademisk litteratur 
med en allt mer föränderlig arbetsmarknad som innebär försämrad anställningstrygghet, ökad 
flexibilitet och individualisering. Författarna menar att dessa förändrade villkor på arbetsmarknaden 
har gjort att anställda i större utsträckning än tidigare är ansvariga över sin egen karriärutveckling och 
därmed bör vara engagerade i sin egen anställningsbarhet och förmåga att få ett arbete. 

Kompetens 
Då den problembakgrund jag presenterat beskriver ett glapp mellan den kompetens utexaminerade 
studenter har och den kompetens arbetsgivare efterfrågar, är det relevant att reda ut själva 
kompetensbegreppet. 
    
Delamare Le Deist och Winterstone (2005) beskriver att det förs många diskussioner om 
kompetensbegreppet men att otydligheten kring begreppets innebörd också är stor. De menar att det är 
omöjligt att hitta en entydig definition på grund av de många olika sätt som ordet kompetens används. 
Nedan beskrivs olika definitioner av begreppet.  
 
Enligt Granberg (2011) består begreppet kompetens av de tre beståndsdelarna kunskap, vilja och 
tillfälle. Han menar att kunskap är grunden men alla tre komponenter är nödvändiga för att kompetens 
ska uppstå. Detta illustreras i ett exempel om Sveriges ishockeylandslag. För att laget ska kunna vinna 
en hockeymatch är kunskap ett grundläggande villkor, exempelvis när det gäller skridskoåkning och 
skjutförmåga. Dessutom behövs viljan, en gemensam motivation i laget att man vill vinna matchen. 
Slutligen påverkar tillfället, till exempel motståndarlagets driv, hur matchen slutar. Kompetens 
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summerar författaren som något man utfört och att kompetens inte existerar förrän den har visats 
(Granberg, 2011).  Ellström (1992) beskriver kompetens som “en individs potentiella handlingsförmåga 
i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1992, s.21).  
 
I denna uppsats har Ellströms begrepp operationaliserats då kompetens i detta sammanhang handlar 
om potential till att ha den kunskap, de personliga egenskaper, färdigheter och förmågor, samt övrigt 
kapital som intervjupersonerna lyfter är betydelsefullt i samband med sin anställningsbarhet.  
 
Förhållandet mellan utbildning och arbetsliv 
Enligt Löfgren Martinsson (2008) har det sedan 1990-talet förts en diskussion kring frågan om den 
högre utbildningens relation till näringslivet både nationellt och internationellt. I dagens 
kunskapssamhälle utbildar sig allt fler och till följd av detta har sambandet mellan utbildning och 
arbetsliv blivit allt mer omdebatterat. Det tycks enligt Löfgren Martinsson (2008) finnas en skillnad 
mellan den kompetens studenter har erhållit efter sin utbildning och den kompetens som 
arbetsmarknaden efterfrågar. 

Löfgren Martinsson (2008) skiljer på färdighetsbaserad anställningsbarhet och anställningsbarhet 
bortom färdigheter. Färdighetsbaserad anställningsbarhet är kunskaper och färdigheter medan 
anställningsbarhet bortom färdigheter handlar om individuell utveckling. Anställningsbarhet bortom 
färdigheter innefattar flera elementära förmågor, bland annat att våga agera med utgångspunkt i sitt 
teoretiska vetande och att kritiskt bedöma det man ställs inför. Löfgren Martinsson (2008) skriver 
vidare att ett sätt att lösa den problematik som idag finns kring diskrepansen mellan studenters 
kompetens, och den kompetens arbetsgivare efterfrågar, är att titta på vilka kompetenser som i högre 
utbildning bör utvecklas för att förbereda studenter inför arbetslivet. Hon hänvisar till en undersökning 
som visade att arbetslivserfarenhet och arbetsgivares delaktighet vid utformning av kurser hade en 
positiv effekt på studenternas möjligheter till arbete efter avslutade studier. Även Almerud (2013) 
framhåller att undersökningar visat att sannolikheten att få ett kvalificerat arbete efter sina studier ökar 
avsevärt med ett väl fungerande samarbete mellan utbildning och arbetsliv. God samverkan har 
dessutom positiva effekter på studenters inställning till sin utbildning, leder till anställning snabbare 
efter examen samt en högre ingångslön. Löfgren Martinsson (2008) uttrycker att ett flertal 
forskningsresultat visar på att den generella kunskapen hos nyutbildade sällan är ett problem, det är 
snarare personliga och sociala färdigheter som kritiseras både av arbetsgivare och studenterna själva.    

En av de grundläggande funktionerna i utbildning är enligt Cai (2012) att förbereda studenter inför 
arbetsmarknadens behov. Enligt Knight och Yorke (2003) efterfrågar regeringar allt oftare 
”nyckelkompetenser” och anställningsbarhet som önskvärda komponenter i läroplaner för den högre 
utbildningen. De menar också att studenters praktiska färdigheter efterfrågas allt mer gentemot 
teoretisk kunskap. Vidare refererar författarna till en personalchef som beskriver att akademiska 
meriter idag tas för givet, dessa checkas snabbt av på cv:t för att sedan titta efter andra kompetenser och 
erfarenheter. 

Även Löfgren Martinsson (2008) skriver att arbetsmarknaden efterlyser olika typer av förmågor framför 
mer teoretiskt präglade kunskaper. Exempel på sådana förmågor menar hon är samarbetsförmåga, 
förmågan att lösa problem och driva förändringsprojekt. Enligt författaren har universiteten 
traditionellt sett inte haft i uppdrag att utrusta studenter med denna typ av förmågor, men hon 
konstaterar det numera ingår målsättningar om detta enligt Högskolelagens paragraf 8 och 9. Trots 
detta verkar många studenter uppleva brister inom nämnda områden och deras förhoppningar 
motsvaras inte gällande förväntningarna på vad utbildningen ska leda till. Även muntlig och skriftlig 
kommunikation samt affärsmässighet är färdigheter som enligt Löfgren Martinsson (2008) efterfrågas 
av arbetsgivare.  

Lindberg och Rantatalo (2015) genomförde en undersökning som utforskade vilka kompetenser som 
ansågs vara värdefulla bland två olika yrkeskategorier, poliser och läkare, i sina yrkesroller. Trots att 
yrkena skiljer sig åt fanns tydliga likheter i resultatet. Vikten av generiska förmågor och egenskaper som 
att ha ambitioner och social kompetens lyftes fram inom båda yrkesområdena framför teknisk expertis. 
Ambition beskrevs som att vara motiverad att arbeta, att vilja prova och lära sig nya saker och det 
värderades också som grund vid rekrytering. Detta då det ansågs som något som indikerar på ett driv. 
Social kompetens karaktäriserades i undersökningen som att ha förmågan att hantera relationer utanför 
och inom arbetsplatsen, samt ha en känsla för hur man beter sig såväl mot andra som i olika situationer. 
Flexibilitet och ödmjukhet är exempel på andra förmågor och egenskaper som intervjupersonerna ansåg 
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vara viktiga. Lindberg och Rantatalo (2015) beskriver en önskvärd balans mellan egenskaper, 
exempelvis viljan att arbeta hårt utan att bränna ut sig eller vara social utan att vara påträngande. I 
nästan alla 39 intervjuer som genomfördes framfördes en önskan om att vara duktig på det man gör och 
samtidigt ha god social förmåga.  

Personalvetarutbildningen  
Löfgren Martinsson (2008) poängterar att den diskrepans som råder mellan utbildning och arbetsliv 
blir extra tydlig när det gäller personalvetarutbildningen i och med HR-områdets komplexa karaktär. 
Haake & Löfgren Martinsson (2009) beskriver en personalvetares arbetsuppgifter som 
svåröverskådliga. Personalarbetet har över tid förändrats och flyttats från en administrativ till en allt 
högre och mer strategisk nivå i organisationerna. De olika arbetsuppgifter som förekommit inom olika 
epoker har påverkat vilka uppgifter en personalvetare har och arbetet kan förstås från flera olika 
perspektiv.    
 
Det finns enligt Löfgren Martinsson (2008) klara skillnader mellan de olika personalvetar-
utbildningarna i Sverige. Det pågår en debatt bland forskare huruvida utbildningarna bör ha en tydligare 
koppling mellan varandra med en gemensam utbildningsplan. En del menar att detta skulle driva den 
professionella utvecklingen framåt medan andra tror att det skulle motarbeta kreativitet och mångfald. 
Löfgren Martinsson (2008) skriver att det finns olika viljor mellan arbetsmarknad, den akademiska 
världen och studenterna själva när det gäller hur personalvetarutbildningen ska utformas och 
förväntningarna på vad den ska leda till. Frågor som om utbildningen i större utsträckning ska vara 
praktiskt anknuten eller lägga en bred och gedigen kunskapsbas diskuteras. Haake och Löfgren 
Martinsson (2008) menar att en utbildning som är för prestationsbaserad kan ge personalvetare 
svårigheter när det gäller att kritiskt reflektera och vara innovativ i sitt arbete. Ett mycket starkt kritiskt 
inriktat lärande kan å andra sidan göra det besvärligt för en personalvetare i dagens organisationer som 
ställer höga krav på effektivitet och affärsmässighet. Författarna betonar dock att det kritiska 
perspektivet kan hjälpa akademiker att begrunda och utvärdera sina arbetsuppgifter.    

Enligt Löfgren Martinsson (2008) gör inte personalvetare vad som förväntas av dem vilket orsakar att 
de ifrågasätts inom organisationer. Åsikter om vad en personalvetare ska göra domineras av ett 
produktionsekonomiskt och ledningsfokuserat perspektiv medan utbildare förespråkar ett 
lärandefokus. Löfgren Martinsson (2008) menar således att studenter förväntar sig något av 
utbildningen som inte infrias och därmed uppstår missuppfattningar om vad utbildningen egentligen 
ska leda till.    

Medan studenter efterfrågar fler konkreta verktyg för att klara av ett kvalificerat arbete i praktiken, 
menar Löfgren Martinsson (2008) att personalvetarutbildningens syfte är att ge studenter en teoretisk 
grund som ska hjälpa till att kunna utveckla egna redskap väl ute i arbetslivet. Författaren ifrågasätter 
vidare hur relevant en utbildning kommer vara på sikt om den i allt för stor utsträckning ska leva upp 
till arbetsmarknadens och studenters krav när det gäller anpassning till den verklighet som råder just 
idag. 

Utexaminerade studenters upplevda anställningsbarhet 
Fallows och Steven (2000) skriver att det utmanande ekonomiska läget gör att det inte räcker för 
studenter att ha kunskap inom ett akademiskt ämne, det är allt oftare nödvändigt att ha färdigheter som 
kan öka framtidsutsikterna för en anställning. De beskriver att förmågan att hämta och hantera 
information, kommunikation och presentation samt social utveckling och samarbetsförmåga är sådant 
som ökar studenters upplevda anställningsbarhet. Enligt en studie av Berntson, Näswall och Sverke 
(2008) kan individuella attribut så som kunskaper om arbetsmarknaden och utbildning, utöver 
kontextbundna faktorer som den ekonomiska situationen, vara avgörande för den upplevda 
anställningsbarheten.    
 
Knight och Yorke (2003) menar att utexaminerade studenter visar anställningsbarhet genom att kunna 
visa på prestationer som är relevanta för det arbete de söker. Begåvade personer vet inte bara om sina 
specialistkompetenser utan har också en tro på sig själv att kunna tillämpa sina färdigheter inom 
varierande kontexter samt kan fortsätta utveckla sina specialiteter och kunskaper.    
 
Haake och Löfgren Martinssons (2009) studie visade att personalvetarstudenter i Umeå och Lund ansåg 
att förmågan att kunna hantera nya situationer, lära av erfarenheter och att ha en hög 
utvecklingsförmåga är de viktigaste kompetenserna för att vara anställningsbar. Även rätt utbildning, 
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erfarenhet, ett kritiskt tänkande samt förmågan att uttrycka sig väl, ha rätt personlighet och social 
kompetens framgick som ansedda viktiga komponenter för en hög anställningsbarhet. Studenter från 
Umeå universitet ansåg att utbildningen gjort dem anställningsbara och att de under sin studietid byggt 
upp ett nätverk bland studiekamrater med bra kontakter inför framtiden. Studenterna som deltog i 
studien ansåg att det lärande och kritiskt inriktade tänkande går att kombinera med ett resultatinriktat 
och effektivt synsätt. De menar att resultat av personalutveckling visar sig på lång sikt, exempelvis när 
det gäller utbildningssatsningar eller arbete med rättvisa som leder till ökade prestationer och vinst. 
Man ska enligt studenterna ha tålamod med resultaten och arbeta långsiktigt. Flera resonerade att de 
skulle bli kortsiktigt anställningsbara med en stor verktygslåda, men att det kritiska tänkandet är 
avgörande för ett innovativt arbete och för att undvika att stanna vid oföränderliga redskap. Många 
studenter upplevde att de kom ut till en otydlig arbetsmarknad där arbetsgivarna hade liten kännedom 
kring vilken kompetens personalvetarna de facto hade. 

Metod 
Nedan presenteras vilka metoder som har använts för att genomföra studien, samt motiv till dessa 
tillvägagångssätt.  

Kvalitativ studie  
Fejes och Tornberg (2009) beskriver i sin bok “Handbok i kvalitativ analys” att samhällsvetenskaplig 
forskning ofta delas upp i kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning går ut på att förstå 
verkligheten utifrån “orddata”, enligt författarna har forskaren vid kvalitativ forskning ett tolkande 
arbetssätt och en lust att gå in på djupet. Data analyseras på andra sätt än statistiska metoder och 
exempelvis kan kvalitativ data utgöras av vardagligt prat eller inspelningar av intervjuer (Fejes & 
Thornberg, 2009).  
 
Då avsikten var att studera utexaminerade studenters upplevelser av sin anställningsbarhet ansågs en 
kvalitativ studie vara bäst lämpad. Upplevelser bedömde jag är svårare att tolka och förstå genom 
kvantitativ data än om personer med ord får berätta om sina erfarenheter och känslor. Den kvalitativa 
inriktningen möjliggjorde datainsamling på en djupare nivå vilket jag fann vara nödvändigt för att 
kunna besvara studiens syfte. En kvalitativ studie bedömdes också skulle komma att tillföra ett 
värdefullt resultat då jag upplever att tidigare forskning jag stött på av kvantitativ art inte behandlar 
området på ett lika djupt plan.  

Abduktiv ansats 
Patton (2002), liknar den abduktiva ansatsen vid ett detektivarbete där forskaren resonerar och drar 
slutsatser genom att pendla mellan induktion och deduktion, där teorier och enskilda fall prövas mot 
varandra.  
 
Vid genomförandet av studien gjorde jag mig bekant med tidigare forskning i första skedet av 
uppsatsarbetet, som gav mig en bred förförståelse kring ämnet. Sedan samlade jag in data som skulle 
bidra till att svara på mitt syfte och frågeställningar. Till hjälp vid analysen av data gick jag tillbaka till 
forskningsgenomgången för att få en större förståelse för mitt datamaterial, och drog sedan slutsatser 
utifrån detta och besvarade mina forskningsfrågor. Abduktiv ansats var således mitt förhållningssätt 
under forskningsprocessen då jag växlade mellan induktion och deduktion.  

Datainsamling 
Den kvalitativa intervjuns syfte är enligt Bryman (2002) att främja intervjupersonens synvinkel genom 
grundliga och detaljerade svar. Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren från en mer 
strukturerad intervjuguide än vid en ostrukturerad intervju, ändock lämnas möjlighet att variera 
frågornas ordning utifrån kontext samt att ställa följdfrågor.   

För denna studie, som hade ett syfte och ett antal specifika frågeställningar att besvara, bedömdes den 
semistrukturerade intervjumetoden mest passande. Det gick därmed att ställa relevanta frågor kopplade 
till syftet, samtidigt som det gav en möjlighet att anpassa intervjuerna utefter varje enskild situation och 
individ. Detta kändes betydelsefullt då studien syftar till individers egna upplevelser, vilka kan variera 
starkt mellan olika personer. En intervjuguide utformades, och reviderades flertalet gånger innan den 
kändes färdig att sätta på prov. De förändringar som gjordes handlade främst om att minska antalet 
frågor och göra frågorna mer öppna. Detta för att ge intervjupersonerna utrymme att tala mer fritt om 
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anställningsbarhet, med avseende att undvika att styra samtalet med ett för omfattande och genomtänkt 
frågeformulär. Min avsikt var att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att prata om vad de tänkte 
kring ämnet utifrån bredare områden, jag resonerade att samtalen på så vis skulle få en djupare prägel. 

Urval 
Studien har fokuserats på personalvetarutbildningen i Umeå, eftersom HR-området visat sig vara högst 
aktuellt utifrån den problembild studien utgår ifrån. För att intervjupersonernas svar skulle bli 
jämförbara ansåg jag att de bör ha tagit examen kring liknande förutsättningar gällande hur deras 
utbildning varit utformad samt läget på arbetsmarknaden. Jag beslöt mig för att intervjua studenter som 
nyligen hade tagit examen på personalvetarutbildningen vid Umeå Universitet, våren 2014. Detta för att 
tankarna kring examen och anställningsbarhet skulle ligga någorlunda färskt i minnet hos 
intervjupersonerna. Jag skrev ett meddelande där syftet med studien och intervjuernas upplägg 
presenterades, min avsikt var att skicka informationen till samtliga avgångselever från 2014. Då det 
visade sig vara svårt att få tag i kontaktuppgifter till min urvalsgrupp beslutade jag mig istället för att 
posta meddelandet i personalvetarnas gemensamma grupp på Facebook. Jag insåg att avgångsklassen 
2014 sannolikt skulle bestå av personer som inte har en Facebook-användare eller är medlemmar i 
gruppen. Därför uppmanade jag dem som läste mitt meddelande att gärna sprida vidare ordet till 
berörda personer utanför Facebook. De som återkopplade till mig och visade ett intresse för att delta 
hade ett kvalificerat arbete sedan sex månader upp till ett år tillbaka.   

Jag bedömde detta som ett bra sätt att finna intervjupersoner som hade mycket att berätta, min 
förhoppning var att intervjua individer som valde att delta i studien av intresse för ämnet och därigenom 
kunde ge rika beskrivningar över sina erfarenheter och upplevelser. Bryman (2011) skriver att mycket 
korta intervjuer, där det finns en brist i vilja till samarbete eller oro hos intervjupersonerna, kan komma 
att vara mindre användbara och detta var något jag ville undvika.  

Intervjuer 
Innan intervjuerna gjorde jag en pilotintervju för att undersöka hur intervjuguiden upplevdes och 
fungerade. Enligt Bryman (2011) ska en pilotundersökning göras innan intervjuundersökningen för att 
försäkra sig om att frågorna fungerar och att undersökningen genomgående kommer bli bra. Exempelvis 
kan forskaren genom pilotstudien få in en vana och trygghet i hur intervjuguiden ska användas på bästa 
sätt, upptäcka frågor som missuppfattas eller avgöra om frågorna ställs i en bra följd. Pilotintervjun 
genomförde jag via telefon då detta var min möjlighet att kontakta intervjupersonen som befann sig på 
annan ort. Intervjuguiden visade sig vara lämplig för syftet. Intervjupersonen var en tidigare 
personalvetarstudent som tog examen våren 2013. Denne hade mycket att berätta kring de öppna 
frågorna och kom utifrån dessa in på många intressanta områden, vilket var tanken och förhoppningen 
med användningen av breda frågor. Jag bedömde att pilotintervjun var så intressant att den senare 
inkluderades i huvudstudien.  

Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer kan variera väldigt i tid, han hänvisar till en 
undersökning där intervjuerna varade mellan en halvtimme och tre timmar, som exempel på detta. I 
och med den öppna intervjuguiden jag använde mig av var det mina intervjupersoner som till stor del 
styrde över tidsaspekten, intervjuerna pågick i 47 minuter till 1 timme och sju minuter. Intervjuerna 
avslutades när intervjupersonerna inte hade mer att berätta kring ämnet, mina frågor och följdfrågor. 
Kvale (2009) skriver att man ska intervjua så många personer man anser behövs för att ta reda på vad 
man behöver veta. Sammantaget gjorde jag sex intervjuer, inklusive pilotintervjun, som jag ansåg 
utgjorde tillräckligt med data för att kunna besvara mina forskningsfrågor. Det bedömdes också var ett 
rimligt antal med tanke på den tidsram jag hade att förhålla mig till. 

Intervjuerna utfördes utifrån informanternas förutsättningar. Utöver pilotintervjun som gjordes via 
telefon genomfördes en intervju via Skype och resterande var fysiska intervjuer. När chans till Skype 
fanns baserades valet av detta framför telefon på möjligheten att se och tolka andra attribut än ljud, så 
som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Bland de fysiska intervjuerna genomfördes en intervju på 
individens arbetsplats och de övriga tre på Umeå universitet, utifrån intervjupersonernas egna önskan.    
 
Alla intervjuer spelades in som ljudfiler. Jag hade, precis som många kvalitativa forskare, ett intresse 
både för vad intervjupersonerna sa och hur de sa det, det var därför nödvändigt att ha en komplett 
skildring över vilka utbyten som ingått i intervjun (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) kan 
användningen av ljudinspelning få intervjupersonerna oroade eller påverkade av att deras ord kommer 
att bevaras. Innan intervjuerna påbörjades förklarade jag därför syftet med inspelningen. Jag bad 
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intervjupersonerna om tillåtelse att spela in samtalen på en ljudfil och samtliga gav sitt godkännande. 
Ljudfilerna var en nödvändighet för att intervjuerna skulle kunna transkriberas. Transkribering är enligt 
Bryman (2011) till nytta av den orsaken att man bevarar samtliga ord och uttryck som sägs under 
intervjuerna. Jag ansåg detta vara av stor vikt för att kunna göra en noggrann analys och i efterhand 
minnas i detalj vad samtalen handlade om. Då jag ensamt höll i intervjuerna valde jag att inte anteckna 
under tiden utan lägga hela min uppmärksamhet på vad intervjupersonerna sa. Detta för att sätta mig 
in i samtalen och kunna ställa relevanta följdfrågor, således blev det särskilt betydande med 
ljudinspelning och transkribering. 

Analys 
Analysen av data gjordes med inspiration av fenomenografisk metodansats. Dahlgren och Johansson 
(2009) skriver att fenomenografi används när forskaren vill analysera data, ofta framtagen genom 
semistrukturerade intervjuer, från enskilda personer. Fenomenografi inriktar sig på att förklara 
variationen kring olika individers tankar och upplevelser om omvärlden. Den utgår från att 
uppfattningar är varierade sätt att erfara något, alla dessa erfarenheter kallas tillsammans för 
utfallsrum. Författarna understryker forskarens intresse för intervjupersonernas uppfattningar kring 
något som en förutsättning för en lyckosam analys. Eftersom min studies syfte är att undersöka 
utexaminerade studenters upplevelser kring sin anställningsbarhet ansåg jag fenomenografi vara en 
passande metodansats. 
  
Efter transkribering av samtliga intervjuer läste jag igenom materialet och gjorde markeringar i texten, 
detta för att få helhetsbild av innehållet. Sedan delades de mest utmärkande yttrandena kring varje fråga 
och ämne upp i olika kategorier. Dahlgren och Johansson (2009) kallar dessa yttranden passager, de 
föreslår att forskaren genomför detta fysiskt i pappersform. Jag följde deras rekommendation, på så vis 
blev materialet och de grupperingar som gjordes mer överskådliga. Passagerna varierade i storlek från 
två rader till en halv A4-sida. I nästa steg jämfördes de olika passagerna mot varandra. Enligt Dahlgren 
och Johansson (2009) är det viktigt att särskilja vem som sagt vad, därför markerade jag varje 
transkriberad intervju med en egen färg längs ena sidan av texten. På så vis kunde jag enkelt veta vilken 
intervjuperson som gjort vilket yttrande, trots att jag klippte isär materialet och placerade uttalanden 
från olika intervjuer i samma högar. Jag sökte skillnader och likheter i materialet och grupperade 
passagerna utefter dessa. Efter att ha gått igenom grupperna kunde jag slå ihop flera högar till större 
kategorier då jag insåg att de behandlade liknande innehåll. Jag namngav alla kategorier, exempelvis 
döptes en till ”Förväntningar på utbildningen”. Återigen observerades att flertalet kategorier bestod av 
liknande innehåll och grupperna minskades och omfördelades ytterligare. Till exempel slogs grupperna 
”Anledningar till att inte få arbete” och ”Vilken kompetens saknas?” ihop då de visade sig representera 
liknande områden. Inom dessa kategorier skilde jag sedan mellan vilka likheter och skillnader som fanns 
representerade i uttalandena kring varje ämne. Resultatet benämns som tidigare nämnt 
”utfallsrummet” inom fenomenografin, de slutgiltiga kategorierna bildade tillsammans utfallsrummet 
och kom att vara grundpelare i resultatet när forskningsfrågorna skulle besvaras.   

Etik 
Kvale (2009) beskriver att samhällsvetenskaplig forskning både bör fokusera på vetenskapliga och 
mänskliga intressen, forskaren ska därmed fundera kring potentiella etiska frågor från första skedet av 
studien. Enligt författaren bör man vid en kvalitativ studie bedöma konsekvenserna för de intervjuade 
mot de vetenskapliga fördelar intervjuerna kan leda till. Jag resonerade att min studies fokusområde 
anställningsbarhet var ett ämne som kunde komma att väcka blandade sinnesstämningar hos 
informanterna. Till exempel funderade jag kring vilka känslor intervjun kunde komma att frambringa 
om en intervjuperson förslagsvis har upplevt eller upplever en låg anställningsbarhet. Nedstämdhet och 
stress var negativa konsekvenser jag kom fram till skulle kunna vara exempel på sådana. Jag bedömde 
emellertid inte detta som en risk med att delta i studien. Att som intervjuare vara medveten om att ämnet 
kan vara känsligt tänkte jag dock var bra att ha med sig inför intervjuerna. Under intervjuerna var min 
subjektiva upplevelse att informanterna inte drabbades negativt på något sätt av samtalen. 
 
Kvale (2009) skriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” om informerat samtycke och 
konfidentialitetskravet som viktiga etiska riktlinjer inom intervjuforskning. Jag var inför varje intervju 
noggrann med att informera om syftet med studien, hur den var upplagd, vad den skulle användas till, 
att det var frivilligt att delta och att man när som helst kunde välja att dra sig ur. Jag berättade vem som 
kommer få tillgång till studien och informerade även om konfidentialitet, att de intervjuade skulle 
komma att anonymiseras i slutprodukten. Mina intervjupersoner välkomnades att ställa frågor både 
inför och under intervjun. 
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Studiens kvalitet 
Enligt Fejes och Thornberg (2009) är validitet och trovärdighet två kriterier som används för att skildra 
en kvalitativ undersöknings kvalitet. Med validitet menas huruvida forskningen och de metoder som 
använts studerar det som avses att studeras. Trovärdighet handlar om hur noggrann och systematisk 
forskaren varit genom forskningsprocessen, hur man gått tillväga när det gäller datainsamling och 
analys och hur detta bidragit till ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. 

Validitet  
Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer anser jag ökar validiteten i studien, då ett noggrant 
förarbete och rätt typ av frågor kunde bidra till att besvara studiens frågeställningar. Samtidigt gjorde 
de öppna frågorna att intervjupersonerna fick prata fritt runt ämnet och gå in på djupet kring de delar 
de själva önskade, vilket också var en del av syftet med studien eftersom den ville undersöka människors 
upplevelser av ett fenomen. Intervjuguiden reviderades flertalet gånger, efter respons från min 
handledare och en pilotintervju, allt för att säkerställa att den skulle bidra till intervjudata som hjälper 
till att besvara studiens syfte på bästa sätt.    

Studiens resultat presenteras med mina tre forskningsfrågor som huvudrubriker, med underliggande 
underrubriker. Detta för att tydliggöra och tillförsäkra att det resultat som redogörs är fokuserat på de 
frågeställningar studien avser att besvara. För att förtydliga svaret på frågeställningarna sammanfattas 
det mest väsentliga i slutet av varje avsnitt.  

Trovärdighet 
Gällande studiens trovärdighet anser jag att den höjs genom min noggrannhet när det gäller både 
datainsamling och analys. Alla intervjuer spelades in samt transkriberades för att möjliggöra en så 
grundlig analys som möjligt. Vid analysen hade jag ett mycket strukturerat arbetssätt rörande 
kategorisering av materialet och noggrannhet vad gällde att hålla isär vem som uttalat sig om vad. 
Kategorierna omarbetades många gånger under hela analysprocessen, för en hög tydlighet och 
användbarhet. 
 
Jag vände mig flera gånger under analysprocessen tillbaka till intervjupersoner vid tveksamheter om 
data, för att garantera att den tolkades enligt intervjupersonernas avsikter. Citat som i resultatet inte 
skrevs ut i sin helhet skickades först till intervjupersonen i fråga, för att säkra att denne inte uppfattade 
att innebörden i uttalandet förändrades då det förkortats. Även delar jag bedömde kunde vara 
utelämnande eller på något sätt rubba anonymiteten rådfrågade jag intervjupersonerna om innan de 
användes.  
    
Att jag själv är personalvetarstudent gör att jag har en förförståelse för ämnet, detta leder till att den 
kulturella distansen minskar mellan mig och mitt forskningsområde. Jag anser att det bland annat kan 
bidra till en minskad risk gällande feltolkning av intervjupersonerna.    
 
Valet av en intervjuguide med få och öppna frågor anser jag också ökar studiens trovärdighet på det 
sättet att jag med frågorna inte styrt intervjupersonerna, de fick prata om vad de själva ansåg vara 
relevant gällande större områden. 

Resultat 
I detta avsnitt redogörs resultatet, studiens utfallsrum. Resultatdelen är uppdelad i tre huvudkategorier 
som representerar de frågeställningar som utformats för att besvara undersökningens syfte. De tre 
huvudkategorierna är uppdelade i underrubriker för att texten ska vara överskådlig. I slutet av varje 
kategori sammanfattas texten för att på ett koncentrerat sätt besvara respektive forskningsfråga. 
Intervjupersonerna är anonymiserade och benämns ”Intervjuperson 1-6”.   

Vilka kompetenser uppfattar utexaminerade studenter gör dem  
anställningsbara? 
När det gäller vilka kompetenser som intervjupersonerna anser gör dem anställningsbara framgår att 
det finns många skilda områden som betraktas vara viktiga. Nedan presenteras dessa närmare.  

Vikten av utbildningen i sig 
Anledningen till varför intervjupersonerna valde att börja studera Personalvetarprogrammet skiljer sig 
åt. Ett stort intresse för människor, erfarenheter från tidigare arbetsplatser, få en ökad lön, bättre 
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arbetstider och en trygg och stabil grund att utgå ifrån är några exempel. Exakt vad de ville arbeta med 
efter examen visste de flesta inte till en början, för många växte idéerna fram under utbildningens gång. 
Något samtliga har gemensamt var förväntningarna på vad utbildningen skulle leda till - ett kvalificerat 
arbete inom det breda HR-området.  
 

Jag började plugga för att få förberedelse inför arbetslivet, jag tror de flesta läser för att det ska leda 
till ett intressant arbete, bättre betalt och få det jobb man drömmer om. Inte för att man vill forska. 
(Intervjuperson 1). 

 
Att ha en akademisk utbildning anser alla intervjupersoner har gjort dem mer attraktiva på 
arbetsmarknaden än vad de var innan de utbildade sig, de nämner utbildningen som näst intill 
avgörande för att få de jobb de är intresserade av. Samtliga beskriver vikten av att ha en examen på sitt 
CV. Detta då de upplever att många arbetsgivare idag kräver en högskoleutbildning och tidigt i 
rekryteringsprocesser gallrar bort ansökande som saknar en högre utbildning. Många menar att en 
utbildning skildrar vilka grundläggande kompetenser en person har och att den är betydande för att visa 
arbetsgivare vad man kan.  
 

Den är A och O, jo men jag tycker att utbildningen, den har, den blir nästan som en inkörsport för att 
komma åt de här jobben. (Intervjuperson 6). 

 
Dels har jag en akademisk kandidatexamen, det förstår jag för många är en gallringsprocess, det är 
ju liksom svårt att klara sig på en gymnasieutbildning. Så grundkravet är egentligen en 
kandidatexamen. […] Sen har vi den nischade delen och anledningen till att jag valde 
personalvetarprogrammet i Umeå, de har utbildning inom de kompetenser jag vill ha, det tror jag gör 
jättemycket för min anställningsbarhet.  (Intervjuperson 5). 

 
Flera tror att universitetet och utbildningens anseende kan spela roll för sin anställningsbarhet. Detta 
var delvis en anledning till att några av intervjupersonerna valde att studera vid Umeå Universitet. 
 

…och jag vet att Umeå universitet är otroligt populärt ur en arbetsgivaraspekt. Många vet att det är 
ett bra universitet. Jag tror att Umeå universitet är väldigt högt rankat bland personalvetare i allafall 
och det tror jag påverkar. (Intervjuperson 4). 

 
Några intervjupersoner nämner att de upplever att personalvetarutbildade personer står sig bra 
konkurrensmässigt mot exempelvis ekonomer och jurister som de tror söker sig till samma typ av 
arbeten. 
 

…där kräver man att man ska kunna byta mellan det rättsliga till det beteendevetenskapliga till det 
ekonomiska. Väljer man en ekonom får man en av tre, väljer man en jurist får man en av tre, väljer 
man en socionom får man en av tre, väljer man en personalvetare får man tre av tre och det är det jag 
tror är styrkan och det som jag vet att många söker. (Intervjuperson 5). 
 
Sen upplever jag att personalvetarutbildningen står relativt högt i kurs. Det var liksom ett krav, vi ser 
helst att man hade haft personalvetarutbildning på mitt arbete trots att det inte har med 
personalfrågor att göra… så jag tror att många värdesätter den ganska högt. (Intervjuperson 2). 

 
Att det anses vara viktigt att ha en akademisk utbildning när det gäller att få de arbeten intervju-
personerna söker råder det ingen tvekan om. Vad de mer upplever vara betydelsefullt för att erhålla och 
hantera ett kvalificerat arbete presenteras nedan. 

Praktisk erfarenhet 
Något samtliga intervjupersoner betonar som mycket viktigt är praktisk erfarenhet, detta framställs av 
nästan alla som det mest avgörande när det gäller sin anställningsbarhet. Tidigare erfarenhet och 
dokumentation på den kompetens som arbetet kräver upplevs vara högst väsentlig. Intervjupersonerna 
upplever att det står i näst intill alla arbetsannonser för kvalificerade arbeten att arbetsgivare söker 
personer med ett minimum antal års relevant arbetserfarenhet.   
 

Jag vet att det stod mellan mig och en till person när jag fick det här jobbet, men att jag hade mer 
erfarenhet så jag tror att erfarenheten är väldigt viktig. (Intervjuperson 4). 

 
Flera intervjupersoner nämner att de upplever att Umeå universitets personalvetarutbildning står ut 
mot motsvarande utbildningar i övriga landet, när det gäller praktiska inslag och anknytning till 
arbetslivet. Detta var avgörande för en del när de valde vid vilken ort de skulle studera. Många anser att 
de vid flertalet kurser praktiskt fick prova på vad de läst. Exempelvis lyfts intervjuteknik fram som ett 



   15  

exempel där studenterna efter ett teoretiskt moment fick utföra en mängd intervjuer i olika 
sammanhang under utbildningens gång, både i klassrummet och ute i organisationer. Detta är enligt 
flera intervjupersoner av stor vikt då de anser att praktisk tillämpning är nödvändig för att förstå, bli 
duktig och utvecklas inom något. 
 
Praktiken, en 10 veckor lång kurs där studenterna får delta i det dagliga arbetet i en organisation, lyfts 
fram som en av utbildningens viktigaste moment. Intervjupersonerna beskriver vikten av att få översätta 
de teorier som lästs i praktiken. Att få möjligheten att känna på hur ett arbete inom det som studerats 
kan se ut värdesätts högt. Flera berättar att det hjälpt dem att hantera situationer i sitt nuvarande arbete, 
genom exempel på hur olika moment fungerar i andra organisationer. Dessutom menar många att 
praktikplatsen ger studenten lite av den dyrbara erfarenhet som de upplever att arbetsgivare efterfrågar. 
Praktiken blir en viktig punkt på CV:t som visar erfarenhet av praktiskt HR-arbete. 
 
 Jag själv känner mycket större trygghet i mitt arbete idag i många arbetsprocesser som jag fick 
 prova på under min praktik, det kan man beskriva i en intervju att jag gjort det här och det här, 
 om ni ger mig ett ansvar inom detta om jag blir anställd så kommer jag kunna hantera det. 
 (Intervjuperson 2). 
 
Genom ett väl genomfört praktikarbete kan praktiken i bästa fall leda till ett arbete inom samma 
organisation, något som ett par av intervjupersonerna fått erfara. Praktiken kan också leda till kontakter 
och värdefulla referenser. En referens som kan styrka ens kompetenser lyfts fram av några som 
avgörande för att få ett arbete, intervjuperson 6 tror att sin referens från praktikkursen var en betydande 
del i den framtida anställningen. 
 

Jag tror det är jätteviktigt att ha en bra referens. En referens är någon som kan intyga att man har 
gjort någonting, det är det som är lite svårt när man kommer till en arbetsplats och inte kan visa upp 
något, när man inte har en person som säger att man gjort nåt bra. Har man lyckats att iallafall ha 
praktik i 10 veckor… Min kontaktperson hon kunde verkligen säga att jag hade gjort ett jättebra 
resultat, hade arbetat med dessa uppgifter och hon kunde gå i god för mig. Det tror jag är jättebra till 
just det här med anställningsbarhet. (Intervjuperson 6). 

 
Det är inte enbart arbetslivserfarenhet inom HR som intervjupersonerna anser har betydelse för sin 
anställningsbarhet. En intervjuperson menar att det finns en klar fördel med den typen av erfarenhet, 
men belyser att även andra arbetslivserfarenheter kan vara värdefulla. Detta om de kompetenser som 
anses vara viktiga lyckas förmedlas. Flera intervjupersoner lyfter ej HR-relaterade erfarenheter de tror 
haft betydelse för sin anställningsbarhet, då de genom dessa utvecklat både kunskaper och förmågor 
som är betydelsefulla i sina nuvarande arbeten.  
 
Några tror att arbetsgivare i en del fall, beroende av organisationens övriga medarbetares kompetenser, 
väljer att anställa personer med mindre erfarenhet. Detta för att de är mer formbara, har ett innovativt 
tänk och är motiverade att arbeta. Flera nämner att de själva skulle resonera liknande vid en 
rekryteringsprocess. De anser det vara bra för en arbetsgrupp att både ha erfarna medarbetare med 
kunskap och rutin, samt personer som kommer in med ett nytt tänk och stor motivation som kan driva 
verksamheten framåt.  
 
Alla intervjupersoner upplever att de nu, efter att ha arbetat inom ett kvalificerat arbete i 6-12 månader, 
har en ökad anställningsbarhet jämfört med tidigare. De känner sig genom sin erfarenhet mer säkra i 
sin nuvarande roll samtidigt som de tror att erfarenheten avsevärt ökat chanserna till andra liknande, 
och i vissa fall bättre anställningar.  

Att ha ett ”helhetstänk” 
När det gäller vilken kompetens utbildningen ska ge studenter nämner många intervjupersoner en 
grundläggande förberedelse inför arbetslivet. Beroende av arbetets karaktär är olika kompetenser 
viktiga, flera lyfter arbetsrätt och ekonomi som kurser de haft stor nytta av i sitt arbete. I övrigt har de 
flesta intervjupersonerna svårt att rangordna vilka moment som är mer essentiella än andra. Flera 
menar att utbildningens mening är att skapa en bred kunskapsbank med verktyg att utveckla på egen 
hand väl ute i sitt arbetsliv. Således bidrar alla kurser till helheten. Flertalet intervjupersoner menar att 
de väl ute i arbetslivet har insett att de inte behöver vara experter på allt, som de kanske trodde innan 
de kom ut i en organisation. Ofta finns kollegor eller en chef i närheten som kan svara på frågor gällande 
problem som dyker upp eller saker de inte har fullständig koll på.  
 
Många lyfter att ha ett ”helhetstänk” som viktigt för att lyckas inom ett kvalificerat arbete och menar att 
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detta är något utbildningen bidrar med. Det särskilda tänket beskrivs som en övergripande förståelse 
för HR-området samt en kritisk och analytisk förmåga som handlar om att lära sig att se på problem 
eller situationer ur olika perspektiv och synvinklar. Även att ifrågasätta samt att veta hur de ska gå 
tillväga för att tillgodogöra sig den information de behöver, om de inte besitter den exakta kompetens 
som krävs för en uppgift.  
 

Jag känner att vi inom utbildningen snuddat vid alla områden jag i mitt arbete tar mig an, sen är det 
omöjligt att utforma en utbildning som förbereder en för alla de här områdena. Det är snarare hur 
hittar jag information inom dessa områden och det vet jag ju nu hur man gör, jag lägger ganska 
mycket tid på att hitta informationen. (Intervjuperson 5). 

 
Jag trodde inte att utbildningen skulle vara så pass bra som den var, alltså när man gick ut ifrågasatte 
jag väldigt mycket vad man hade för kompetenser när man kollade på arbetsförmedlingen och 
undrade om man kan göra det här. Sen när man väl börjar jobba med det känner man att det här var 
ju faktiskt inga problem ändå. (Intervjuperson 4). 
 

Personliga egenskaper, färdigheter och förmågor 
Intervjupersonerna poängterar att det är svårt att peka på specifika kompetenser som gör en person 
anställningsbar då det beror på arbetets karaktär och vad arbetsgivaren efterfrågar. Likväl lyfts flera 
egenskaper och förmågor fram som generellt upplevs vara attraktiva. 
 
Att ha sociala färdigheter och vara extrovert poängteras av majoriteten av intervjupersonerna som 
viktiga kompetenser för sin anställningsbarhet, detta då de upplevs vara åtråvärda för att fungera på en 
arbetsplats. Även en bra samarbetsförmåga och ledaregenskaper tror många står sig högt och betraktas 
som ”säkra kort” ur en arbetsgivares synvinkel.   
 

Det står i alla annonser krav på social kompetens, man ska klicka och fungera med en arbetsgrupp. 
[…] Om man kollar på de flesta i personalvetarklasserna är det ofta väldigt trevliga och utåtriktade 
personer, jag tror att det är väldigt viktigt. (Intervjuperson 4) 
 
Hon som höll i intervjun sa: ja, du är ju den som har lägst kvalifikationer, men jag tyckte ändå att du 
verkade som en intressant person så därför fick du komma hit. (Intervjuperson 3). 
 
Det är klart man får lite förbehåll om man klickar med den som man intervjuar men jag tror inte det 
är avgörande. De organisationer jag vill jobba för måste ha en längre kravprofil än att tycka att det 
här är en skön snubbe, vilket innebär att det blir en ruta. En person måste vara kompetent även 
utifrån det andra, man checkar alla kompetenser man eftersöker. (Intervjuperson 5). 

 
Samtliga intervjupersoner anser att de själva har lätt för sociala situationer och mötet med människor. 
Åsikterna om hur stor betydelse det har för ens anställningsbarhet skiftar mellan intervjupersonerna. 
Ett par intervjupersoner poängterar att de generellt uppfattar utåtriktade personer med sociala 
färdigheter som tilltalande, men att den personlighet arbetsgivare söker beror på hur den övriga 
arbetsgruppen ser ut. En mer administrativt lagt person kan exempelvis på ett bra sätt komplettera en 
ensidig arbetsgrupp där alla vill ta plats och höras. En intervjuperson menar att dennes förhoppning är 
att arbetsgivare tänker på det viset när det gäller att sätta ihop en arbetsgrupp, men tror att många ser 
det som en säker investering att välja personer med social kompetens och ledaregenskaper framför de 
som håller sig i bakgrunden. Ett par intervjupersoner nämner att de tror att en del arbetsgivare efter en 
anställningsintervju har svårt att skilja på om de kände att personen är passande för arbetet på grund 
av att de klickade på ett personligt plan, eller för att de ansåg att personen har de kompetenser som 
krävs. 
 
Förmågan att framställa sig själv på ett bra sätt både i tal och skrift anses vara av stor betydelse både för 
att få ett arbete och klättra i karriären. Flera betonar vikten av att ha ett bra CV och personligt brev där 
man lyckas lyfta och framhäva kompetenser man relevanta för det arbete man söker.  

  
Jag tror verkligen det är så många rekryteringsprocesser ser ut i mångt och mycket, att om en person 
verkar trevlig och har en förmåga att skriva ett bra CV, att uttrycka sig både i skrift och sen på intervju, 
då har man åtminstone bra mycket bättre chanser. (Intervjuperson 2). 

 
En del menar att ens sociala förmåga hjälper en när det gäller att tala för sig själv, flera upplever att de 
är duktiga på detta och att det hjälper dem på traven vid en anställningsintervju. Ett par 
intervjupersoner poängterar även vikten i att vara ärlig med sina svagheter och tror att det gör en person 
trovärdig och visar på självinsikt och en strävan att vilja förbättras.  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Nästan alla intervjupersoner nämner att de tror att en god självkänsla och ett gott självförtroende ökar 
ens anställningsbarhet, och att detta bland annat hänger ihop med förmågan att framställa sig själv på 
ett fördelaktigt sätt. De menar att en tro på sig själv leder till att personer i större utsträckning vågar 
berätta för andra varför de är duktiga och vad de kan bidra med. En ökad självkänsla och självförtroende 
tror flera av intervjupersonerna också bidrar till att en person tar för sig mer, tar sig an nya uppgifter, 
söker fler olika typer av arbeten och på så sätt ökar sina chanser att både få ett arbete och utvecklas i det 
arbete denne har. 
 

Jag tror att självkänslan har stor betydelse - om du inte skulle anställa dig själv skulle ingen annan 
heller göra det. (Intervjuperson 1). 

 
Man måste våga ta ett kliv framåt, våga yttra sig i det offentliga rummet och våga ta lite plats, jag tror 
det är viktigt att gå ut med lite självförtroende och tro på sig själv. Det är lite jobbigt uttryckt men 
ingen minns en fegis. (Intervjuperson 6). 
 
…det kan leda till att man skippar att söka jobb som man hade sökt om man inte hade haft så jäkla 
höga krav på sig själv. Det tror jag absolut, att man undviker att söka en del jobb för att man tänker 
att det här är inte jag, att man missar fantastiska jobb för att man inte vågar söka. (Intervjuperson 
4). 

 
Att ha ambitioner, en vilja och ett driv, betonar flera intervjupersoner som betydande när det gäller sin 
anställningsbarhet, både för att få ett arbete och klättra i karriären. Flera nämner att detta är extra 
betydelsefullt som nyexaminerad student då de flesta inte har speciellt mycket arbetslivserfarenhet vid 
den tidpunkten. 
 

Det är viktigt att visa att man är ambitiös och att man har en vilja att genomföra något. Det kan ju 
visa på att även om jag inte har erfarenheten som man vanligtvis brukar tänka att man ska kräva av 
en HR-specialist, kan man se att du kommer nog förskansa den ganska snart. Ett driv visar att jag 
kommer lära mig det som krävs snabbt. […] så får man väl se sin unika selling point i det här, om jag 
inte kan vara som den här erfarna personen måste jag visa vad jag har istället […] då kanske de tänker 
att han kommer nog få mer gjort än den erfarna personen som går lite på halvlåga. (Intervjuperson 
5). 
 
Jag kom till en organisation som stod inför en stor generationsväxling med många pensionsavgångar, 
de ville ha en rätt ny inom området och någon med ett driv. Då tyckte de att jag hade det drivet. 
(Intervjuperson 6). 

 
En intervjuperson beskriver hur denne vid sin anställning fick reda på att det fanns möjligheter till att 
avancera om ett bra arbete utfördes, vilket höjde motivationen att visa framfötterna och ett driv, som 
sedan också ledde till en befordran. 
 
Huruvida en utbildning kan förbereda studenter för de krav på arbetsmarknaden som ställs gällande 
personliga egenskaper, färdigheter och förmågor, råder delade meningar om bland intervjupersonerna. 
En del tror att dessa kan utvecklas under studietiden, exempelvis att grupparbeten kan stärka ens 
samarbetsförmåga. En person poängterar dock att ett grupparbete vid universitetet, där alla måste vara 
på plats och bidra för att få ett betyg, inte speglar hur samarbete i ett projekt ute i arbetslivet går till. En 
annan intervjuperson menar att dessa egenskaper är sådana man bygger upp sedan barnsben. Generellt 
tror intervjupersonerna att personliga egenskaper och förmågor sällan ensamt avgör ens 
anställningsbarhet. De har däremot uppfattningen att de kan bli avgörande inom yrkesområden med 
hård konkurrens där flera klarar övriga kompetenskrav, som krav på erfarenhet eller utbildning, på 
samma sätt. 

Övrigt kapital som anses vara av vikt 
Något som ett par av intervjupersonerna lyfter att de upplever påverkar sin anställningsbarhet är ens 
kontaktnät, gällande att få ett arbete kan detta vara av stor vikt. En intervjuperson berättar att denne 
sedan tidigare hade inarbetade kontakter på sin arbetsplats, att företaget kände till personen och dennes 
kapacitet vilket var en klar bidragande faktor till anställningen. Flera framhåller också att kontakter 
hjälper en att fatta trygga beslut genom att bolla sina tankar med andra.  
 

Jag använder mig väldigt mycket av min klass som jag läste tillsammans med, om det är något jag 
har funderat över på jobbet så kan jag ringa till en av mina klasskompisar och fråga hur den skulle 
göra i samma situation. Eller ställa ut en fråga till hela klassen på Facebook, vad tycker ni? Då får 
man igång en diskussion. (Intervjuperson 3). 
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Sammanfattning: Vilka kompetenser uppfattar utexaminerade studenter gör dem 
anställningsbara? 
Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna utbildning som en viktig del i sin anställningsbarhet, 
dels för att ha den på sitt CV och uppfylla många arbetsgivarens grundkrav på högre utbildning. 
Utbildningen är också av stor vikt för att tillgodogöra sig den övergripande kompetens som ens framtida 
arbete kräver. Studenterna anser att utbildningen ska generera ett helhetstänk och ett kritiskt tänkande 
samt verktyg för att kunna utveckla sina kompetenser och kunskaper väl ute i arbetslivet. Relevant 
arbetslivserfarenhet anses också vara av mycket stor betydelse, både för att få ett arbete och för att känna 
en trygghet i att utföra ett arbete på ett gediget sätt. Intervjupersonerna anser att det är genom praktisk 
erfarenhet de lär sig hur det de läst fungerar och att detta kan tillgodogöra dem mer konkreta kunskaper 
än teorier. Flera personliga egenskaper, färdigheter och förmågor lyfts fram av intervjupersonerna som 
de tror kan stärka sin anställningsbarhet. Exempelvis ses social förmåga och en drivande ambitiös 
personlighet som något arbetsgivare värdesätter högt, och i vissa fall kan bli avgörande. Särskilt om 
kompetenskrav, utbildning och arbetslivserfarenhet är liknande bland flera personer. Ett stort 
kontaktnät anses också vara väsentligt både för att erhålla en anställning och för att kunna genomföra 
sina arbetsuppgifter med goda resultat.   

Vilka kompetenser uppfattar utexaminerade studenter att de saknar när det 
gäller att motsvara arbetsmarknadens förväntningar? 
Nedan redogörs vilka kompetenser intervjupersonerna upplever sig sakna för att få ett arbete och utföra 
ett arbete på ett sätt som lever upp till arbetsmarknadens krav.  

En tillräckligt hög kunskapsnivå 
Trots att de flesta intervjupersonerna anser att utbildningen ska generera en bred kunskapsnivå som de 
själva senare får utveckla, finns det vissa viktiga delar som poängteras att de saknar väl ute i arbetslivet. 
Ett par intervjupersoner nämner att de hade önskat en högre generell nivå på en del av kurserna vid 
Personalvetarprogrammet i Umeå. Även ett högre genomgående tempo är något som efterfrågas av en 
del. Dessa intervjupersoner resonerar att det måhända inte skulle öka sina chanser till att få ett arbete, 
då de inte tror att arbetsgivare har en precis koll på vad utbildningens kurser innebär. Däremot 
framhålls att en högre nivå och högre ställda krav under studietiden hade kunnat påverka hur de 
hanterar ett kvalificerat arbete väl ute i arbetslivet. 
 
De flesta intervjupersonerna hade önskat sig en bredare arbetsrättslig kompetens, många ser det som 
ett konkret område där de inte har råd att prova sig fram och göra misstag. Flera anser att personalvetare 
är den person inom ett företag som förväntas vara expert på området. 
 

Det är där jag känner att jag saknar mer arbetsrätt. Det är klart att man är medveten ungefär hur man 
ska leta men ibland står man där med en lag till exempel och känner att man fattar inte… 
(Intervjuperson 4). 
 
Jag känner mig orutinerad när det kommer till arbetsrätt, det är ett sånt ämne där det verkligen inte 
får bli fel. Om jag ska ge en chef råd om en ledarfråga, här kanske du borde prata med personen, gör 
det inte jättemycket om jag råkar ge ett dåligt råd. Men ger jag ett dåligt råd i en avtalsfråga kan ju 
det vara helt avgörande för något i framtiden, det behöver inte vara det men det finns en stor risk att 
det är det. (Intervjuperson 3). 

 
En del hade velat läsa mer arbetsrätt under utbildningen, ett förslag om dubbelt så många 
högskolepoäng som i nuläget kommer upp, och en intervjuperson tycker att kursen innehöll för många 
extrema fall och hade önskat mer trovärdiga och applicerbara case. Flera står emellertid fast vid att det 
räcker att ha grunden för att på plats leta den information de behöver. Några tror att problematiken 
ligger i att kursen är placerad i början av utbildningen, de menar att en del av kunskapen hinner 
glömmas bort. Å andra sidan påpekar en annan intervjuperson att de arbetsrättsliga tänket de 
tillgodogör sig första året är nödvändigt att ha inför många andra kurser. En intervjuperson föreslår en 
övergripande uppsamlingskurs sista året för att kunskaperna ska finnas närmare till hands inför 
arbetslivet. 
 
Även högre kompetens inom ekonomi är något flera känner att de hade haft stor nytta av i sitt nuvarande 
arbete. Här finns delade meningar kring om det är universitetet som ska ge en djupare ekonomisk 
förståelse eller om detta är något studenter får lära sig i arbetslivet. En intervjuperson anser att ekonomi 
inte är något denne varken vill syssla med, eller tycker bör åligga en personalvetares arbetsuppgifter, då 
det finns andra personer inom en organisation som arbetar med den typen av frågor. Några andra är 
inne på samma spår, även om de inte har några problem med att ekonomi är en del av sitt dagliga arbete. 
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De anser att de inte behöver vara experter på detta då det finns ekonomer i företagen som kan bistå med 
kunskap. Ett par intervjupersoner hade velat få med sig större ekonomisk kompetens från utbildningen 
då det hade underlättat det ekonomiska ansvar de har idag, det hade lett till en större trygghet i att sköta 
sitt arbete. 

Praktisk erfarenhet 
Praktisk erfarenhet är något alla intervjupersoner nämner som mycket viktigt för att lyckas på 
arbetsmarknaden. Alla benämner kravet hos många arbetsgivare på relevant arbetslivserfarenhet som 
ett problem, då de flesta inte har särskilt mycket kvalificerad arbetserfarenhet direkt efter avslutade 
studier. Flera upplevde att de vid examen saknade den praktiska erfarenhet som arbetsgivarna kräver, 
och upplevde att detta var ett hinder för att få ett arbete. 

Jag hade för lite erfarenhet. Det var alltid det, vi kom jättebra överens på intervjuerna och kändes 
alltid jättebra, det var ingen intervju jag kände att ’oj, det här gick jättedåligt’, men jag föll på 
målsnöret för att jag hade för lite erfarenhet. (Intervjuperson 3). 

Jag tänkte innan examen att det kommer bli svårt att söka jobb, vem kommer anställa mig? Jag kände 
inte att jag kunde specificera vad jag konkret kan bidra med på ett nytt företag. (Intervjuperson 1).   

 
Flera hade önskat mer praktik för att kunna uppvisa för en arbetsgivare att de under en längre tidsperiod 
arbetat med relevanta arbetsuppgifter och gjort ett bra resultat. Detta tror en del skulle öka sin 
anställningsbarhet både när det gäller att få ett arbete och även för att utföra ett arbete med en bredare 
kompetens och större trygghet. Andra håller inte med och menar att de behöver den teoretiska grund 
de tillägnat sig och att denna inte får bekostas på grund av fler praktiska inslag, de anser att det praktiska 
inte kan utföras utan teorin. 

Personliga egenskaper, färdigheter och förmågor 
När intervjupersonerna fick frågan om vad studenter inte är förberedda på, eller kan förstå med 
arbetslivet innan de är där, pratade många om att de blev chockade över i hur stor mån de behöver 
argumentera för sin sak.  
 

Däremot blir man medveten om att man kommer hamna lite i kläm som personalvetare, ibland kan 
jag tycka det är jobbigt att man måste motivera saker och ting så pass mycket som man faktiskt måste. 
Det kommer krav från ett håll sen kommer det motkrav från ett annat håll sen står man där i mitten. 
(Intervjuperson 4). 

 
En intervjuperson berättar hur denne ofta får förklara varför de behöver göra på ett visst sätt och upplysa 
om vilka konsekvenser det annars kan få. Personen tar vikten av en signatur längst ner på ett 
medarbetarsamtals-dokument som exempel. Något som upplevs löjligt och onödigt av en chef, men som 
är betydande för att säkerställa att arbetsgivare och medarbetare är överens. Det kan exempelvis handla 
om något medarbetaren behöver jobba med. Intervjupersonen fortsätter berätta att man utan 
signaturen inte har några bevis för att båda parter varit eniga, om medarbetaren sedan inte visar någon 
vilja eller försök till förbättring, och ärendet behöver tas vidare. Flera upplever att sina chefer gärna 
genar medan intervjupersonerna själva vill titta på ett problem ur fler aspekter. Att ha en större vana 
vid att argumentera och framföra bra argument på ett tydligt och konkret sätt, tror många hade 
underlättat sitt arbete. Detta både när det gäller att tala för, och kunna genomföra något de tror på, samt 
att hantera de ifrågasättanden de utsätts för.  Ett par personer ser inte att detta är något problem för sig 
själva då de var beredda på att sitt arbete till stor del skulle gå ut på att diskutera. En intervjuperson 
berättar att denne är van vid diskussioner sedan tidiga tonåren från sina umgängeskretsar. En annan 
intervjuperson berättar att även denne i sitt privatliv diskuterar mycket och på så sätt känner sig säker 
i den rollen. Båda personerna tror att förmågan att kunna argumentera och diskutera är viktig för sin 
anställningsbarhet.  
 
Flera tycker att de blir ifrågasatta över hur lång tid det tar att utföra en del uppgifter. Återigen upplever 
många intervjupersoner att organisationer gärna skarvar vilket krockar med det arbetssätt de är vana 
vid från universitetet. Flera poängterar att det är viktigt att försöka lära sig att man inte kan skriva alla 
rapporter perfekt, eller överväga alla beslut ur alla tänkbara perspektiv, utan att en del saker bara 
behöver göras för att något annat prioriteras högre. 

På universitetet spenderar man mycket tid med att fundera, tänka och göra väl valda planer för saker 
och ting. Det kan vara en frustration när man arbetar, nu måste vi fatta ett beslut nu […] det kan vara 
frustrerande när man kommer från en utbildning och ofta kan känna att det finns aspekter i det här 
att ta in för att göra det mycket bättre om vi hade mer tid. Samtidigt måste man hålla sig till 
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verkligheten och bara köra. (Intervjuperson 2). 
 
Jag ville göra saker som var perfekta, man är van vid att det ska vara perfekt men vissa saker behöver 
bara göras. (Intervjuperson 6). 

 
En intervjuperson beskriver att detta kom lite som en chock och flera upplever att det varit svårt att 
prioritera vikten och tidsaspekten av uppgifter emellanåt. En intervjuperson menar att det denne lärt 
sig vid universitetet ändå har ett stort värde.  Vidare tror personen att sämre beslut skulle fattas utan att 
ha kunskap om vilka aspekter som är relevanta att väga in i ett problem eller en uppgift, även om det 
inte alltid finns tid till detta. 
 
Flera intervjupersoner nämner, i samband med att behöva kunna prioritera, vikten av att också kunna 
säga nej. Ett par intervjupersoner upplever att de ibland åtagit sig så mycket arbete, för att de är nya och 
vill visa framfötterna, att de närapå känner ”det här går inte”. En intervjuperson beskriver att den så 
viktiga självkänslan sviktar i ett sådant läge, då jobbet går före allt annat och känslan av att inte klara av 
att hantera prioriteringen mellan arbete och privatliv. 

Sammanfattning: Vilka kompetenser uppfattar utexaminerade studenter att de saknar 
när det gäller att motsvara arbetsmarknadens förväntningar?  
När det gäller kompetenser intervjupersonerna upplever att de saknar för att leva upp till kraven de 
ställs inför på arbetsmarknaden, nämner flera att de velat ha en bredare kunskap framför allt inom 
arbetsrätt och ekonomi. Praktisk erfarenhet anses vara avgörande för ens anställningsbarhet men 
upplevs av de flesta som en brist när de tar examen. Att kunna diskutera och argumentera för ett 
ställningstagande upplever många att de saknar kompetens inom och hade velat känna sig säkrare på, 
detsamma gäller förmågan att kunna prioritera tidsaspekten i olika arbetsuppgifter som de inte alltid 
har tid att genomföra på det sätt de skulle vilja.  

Hur anser utexaminerade studenter att studenter kan uppnå högsta möjliga nivå 
av anställningsbarhet? 
När det gäller hur studenter på bästa möjliga sätt ska uppnå en så hög anställningsbarhet som möjligt 
har intervjupersonerna olika tankar, dessa presenteras nedan. 

Vem ansvarar över studenters anställningsbarhet? 
När examen närmade sig för intervjupersonerna fanns blandade förväntningar inför arbetslivet. En del 
var beredda på att det skulle bli tufft att söka jobb, andra hade höga förväntningar om att få ett arbete 
direkt. Många upplevde det som svårare än de väntat sig medan vissa blev förvånade över hur lätt och 
snabbt de fick en anställning efter sina studier. En del gick in med inställningen att ”söka allt”, vara 
beredd på att flytta och att första jobbet inte kommer vara ens drömjobb, andra ställde höga krav på hur 
första arbetet skulle se ut och sökte endast arbeten de var genuint intresserade av. En del fick arbete 
redan under studietiden och samtliga intervjupersoner erhöll ett kvalificerat arbete inom ett halvår efter 
avslutade studier. Intervjupersonerna anser att en stor del av ansvaret för att bli anställningsbar som 
student ligger hos individerna själva. 

Jag tycker att, när alla ställs på en rad till exempel i klassen, alla har samma utbildning - vad är det 
som skiljer om vem som får jobbet? Det kravet tycker jag man måste ställa på sig själv, varför ska de 
välja mig jämfört med min klasskamrat? Där har man möjlighet att sticka ut. (Intervjuperson 6). 
 
Jag tycker det är upp till var och en, jag måste ju se till att jag själv är anställningsbar, jag kan ju inte 
förlita mig på att jag ska få allt via utbildningen eller att någon ska göra mig anställningsbar. Det är 
ju mitt eget ansvar, vill jag ha höga krav och ett kvalificerat jobb, ja men då får jag ju jobba för det. 
Vill jag inte kämpa för det då får jag ju nöja mig med att jag får ett mer okvalificerat. Man kan inte 
sitta på arslet och förvänta sig att få allting serverat på ett silverfat. (Intervjuperson 3).   

Andra påpekar att de anser att studenters anställningsbarhet också är ett samhällsansvar där det dels är 
viktigt att arbetsgivare och universitet för en nära dialog och ett samarbete för att studenter ska få den 
grundkompetens som behövs. Några intervjupersoner nämner också samhällets ansvar när det gäller 
att utbilda den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, exempelvis genom att locka personer 
till sektorer där arbetskraft saknas och inte utbilda lika många inom de områden där jobben blir färre. 
Sammanfattningsvis anser studenterna att samhället har ett ansvar när det gäller att analysera vilket 
behov som finns och att utbildningarna anpassas och är relevanta för näringslivet. Sedan är det enligt 
intervjupersonerna upp till studenterna själva att se till att vara attraktiva på arbetsmarknaden och 
sticka ut från mängden. 
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Att anskaffa sig praktisk erfarenhet 
Då praktisk erfarenhet upplevs som en av de mest relevanta beståndsdelarna för att vara 
anställningsbar, anser samtliga intervjupersoner att det är högst lämpligt att anskaffa sig så mycket av 
detta man kan. Detta för att ha konkreta exempel som visar förmågan att arbeta inom de områden 
arbetsgivaren söker personal. Det kan enligt intervjupersonerna ske på många olika sätt. Förutom att 
de menar att utbildningen ska ha en tydlig praktisk prägel tror flera att uppdrag vid sidan av studierna, 
exempelvis ett extrajobb som gärna är kopplat till HR, höjer ens anställningsbarhet. Andra förslag som 
intervjupersonerna själva upplevt har höjt den egna anställningsbarheten är att engagera sig i 
studentföreningar eller att arbeta ideellt. En intervjuperson började arbeta ideellt i ett företag som ledde 
till en anställning i samma organisationen våren innan examen. Intervjupersonen poängterar vikten av 
att få in en fot i en organisation och möjlighet att visa upp vad man kan. Intervjuperson 5 menar att 
dennes engagemang i en organisation under studietiden ledde till sin kvalificerade anställning, på grund 
av att de såg vilket driv och ambition personen hade.  

Eftersom jag var så pass ny på arbetsmarknaden är det ju kutym att man anställer någon med 3-5 års 
erfarenhet, det hade ju inte jag även om jag hade viss erfarenhet förskansat under utbildningen och 
tidigare, men det går ju inte att jämföra med tre års erfarenhet. Då var skillnaden att de såg en 
potential i mig att utveckla och att det var en bra investering. Så anledningen till varför de anställde 
mig var att jag hade kunnat visa upp den ambitionen, det gjorde jag genom att skriva uppsats till dem, 
jag gjorde praktik där och lite andra projekt under tiden. (Intervjuperson 5).  

Det är inte enbart ren HR-erfarenhet som intervjupersonerna anser vara relevant. Många påpekar att 
det i tidigare annan arbetserfarenhet ofta kan finnas väsentligheter. Flera anger exempelvis att de tror 
att erfarenhet inom handeln höjer ens anställningsbarhet då det ofta tyder på att en person är van vid 
att samarbeta, har en stor social förmåga och kan hantera olika typer av människor, förmågor som krävs 
i många HR-relaterade arbeten. Därför uppmanar dem studenter att tänka tillbaka på vilka kompetenser 
de faktiskt erhållit som kan anses relevanta för det arbete de söker, och vara tydlig med varför dessa 
kompetenser bidrar till företaget.  

Mitt största tips är att jobba. Oavsett vad man jobbar med, kan man på något sätt relatera det till vad 
man läser. (Intervjuperson 1). 

Det behöver inte vara att du jobbat 15 år inom personal utan att du varit lagkapten i ett fotbollslag 
eller suttit med i en styrelse på din fritid, eller något annat som får dig att sticka ut. (Intervjuperson 
4). 

Flera påpekar att drömjobbet sällan kommer direkt efter examen och att studenter bör vara beredda på 
att ta ett annat arbete först, som kan fylla på ens kompetensförråd och leda till något bättre senare. Ett 
par anser däremot att man ska vara kräsen och söka de arbeten man faktiskt vill ha. En intervjuperson 
tror på vikten av att nischa sig själv och skapa sig erfarenhet inom sitt intresseområde för att sticka ut. 

Näst intill all arbetslivserfarenhet, både innan, under och efter studietiden, anser många av 
intervjupersonerna på något sätt kan gynna en persons anställningsbarhet. Både för att den bidrar med 
viktiga kompetenser, visar på ambition och hjälper till att knyta viktiga kontakter.  

Övriga kapital som anses vara av vikt 
Många av intervjupersonerna anser att ett stort kontaktnät är av betydelse när det gäller ens 
anställningsbarhet. De tror därför att studenter både innan, under och efter studietiden ska ta vara på 
och vårda relationerna de bygger upp. Flera intervjupersoner uppmanar studenter att aktivt delta i 
sociala evenemang tillsammans med sina klasskamrater för att dessa kontakter är värdefulla senare ute 
i arbetslivet. En intervjuperson berättar exempelvis att dennes nuvarande arbete var ett tips från en 
tidigare studiekamrat. Som tidigare nämnt ser många också ett stort värde i att ha personer i sitt 
kontaktnät med samma utbildning att utbyta tankar och erfarenheter med.  

Flera intervjupersoner nämner att de tror att personalvetare för många är ett nytt eller diffust begrepp, 
och att detta kan påverka anställningsbarheten negativt. De menar att personalvetarstudenters 
anställningsbarhet skulle öka om fler visste vilka de var och vad de kan tillföra i organisationer. 
 

Jag upplever att folk inte vet vad en personalvetare är, de undrar vad man gör då ungefär. Jag vet inte 
hur många gånger jag fått förklara vad man blir efter sina studier, det var svårt att berätta. Jag tror 
det är viktigt att belysa utbildningen mer och vad personalvetare faktiskt är och kan. (Intervjuperson 
3). 

 
Ett par intervjupersoner nämner att det idag finns personalvetare utspridda i skilda sektorer och 
branscher i näringslivet, som vet vad personalvetare går för, och därför skulle välja att anställa andra 
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personalvetare. Däremot anses den upplevda okunskapen kring personalvetare kunna bli ett problem 
exempelvis i mindre organisationer eller organisationer som saknar en HR-funktion eller HR-utbildad 
personal. En intervjuperson tror att arbetsgivare vid sådana situationer istället väljer att anställa 
exempelvis en ekonom, för att de i större utsträckning upplever att de vet vad de kan. Här menar dessa 
intervjupersoner att det är otroligt viktigt att sträcka på ryggen och berätta vad man kan tillföra i en 
organisation, dels för att få ett arbete men också för att få ett förtroende inom en organisation.  

Sammanfattning: Hur anser utexaminerade studenter att studenter kan uppnå högsta 
möjliga nivå av anställningsbarhet? 
Samtliga intervjupersoner anser att en stor del av ens anställningsbarhet ligger på individnivå. För att 
göra sig så anställningsbar som möjligt pekar samtliga på vikten av att anskaffa sig arbetslivserfarenhet, 
då det ses som en av de viktigaste komponenterna för en persons anställningsbarhet. Detta både innan, 
under och efter studietiden, gärna erfarenhet relaterad till HR. Flera påpekar att även annan 
arbetslivserfarenhet kan vara högst betydande när det gäller att kunna påvisa viktiga kompetenser för 
arbetsgivare. Arbetslivserfarenheten anses också vara viktig för att visa ambitioner och för att knyta 
värdefulla kontakter. Under, innan och efter studietiden pekar många på vikten av att ta vara på de 
kontakter som erhålls. Inte minst med sina studiekamrater, då dessa kan bli betydelsefulla i ens framtida 
arbetsliv både när det gäller att få och utföra ett arbete. Flera tror även att om personalvetares anseende 
skulle stärkas och erkännas bland fler arbetsgivare så skulle det bidra till en generellt högre 
anställningsbarhet bland personalvetarstudenter. 

Analys 
Nedan presenteras en analys av studiens resultat i relation till tidigare forskning området. Avsnittet är 
uppdelat i tre huvudrubriker som är inspirerade av resultatets huvudrubriker, detta för att behålla en 
röd tråd och göra texten överskådlig och förståelig för läsaren.  

Kompetenser utexaminerade studenter anser gör dem anställningsbara 
Samtliga intervjupersoner uppfattar att högre utbildning är ett grundkrav för att få de arbeten de är ute 
efter. De upplever att många arbetsgivare tidigt i en rekryteringsprocess sållar bort sökanden utan en 
akademisk examen. Detta stämmer väl överens med Knight och Yorkes (2003) beskrivning av att en 
akademisk utbildning av personalchefer tas för givet ska finnas på en persons CV. Det är något som 
snabbt checkas av för att de sedan ska kunna gå vidare och undersöka en persons andra kompetenser. 
En stor anledning till varför intervjupersonerna utbildade sig var att de ville ha ett kvalificerat HR-arbete 
och genom utbildningen bli förberedda för ett framtida arbetsliv. Cai (2012) skriver att en av de 
grundläggande funktionerna i utbildning just är att förbereda studenter inför arbetsmarknadens behov. 
Intervjupersonerna tror också att universitetet och utbildningens anseende och utformning kan påverka 
anställningsbarheten. Flera av dem upplever att Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet har ett 
gott rykte och en bra utformning vilka var två av de största anledningarna till att de valde att studera 
just där. Löfgren Martinsson (2008) bekräftar en stor skillnad mellan personalvetarutbildningarna i 
Sverige och att det bland forskare och lärare diskuteras om dessa bör minskas.  

Praktisk erfarenhet är något som betonas som avgörande av intervjupersonerna när det gäller att få ett 
arbete, att utföra ett arbete och att få ett nytt arbete. De upplever främst att HR-relaterad erfarenhet 
värdesätts hos arbetsgivarna, men även att annan praktisk erfarenhet av annan karaktär kan relateras 
till de kompetenser en arbetsgivare eftersöker för en tjänst inom HR. Flera intervjupersoner såg 
Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet som den personalvetarutbildning i Sverige med mest 
praktisk förankring och anslutning till arbetslivetslivet, vilket påverkade valet av utbildning. Flera 
forskare, bland andra Löfgren Martinsson (2008), menar att arbetslivserfarenhet och arbetsgivares 
delaktighet vid utformning av kurser har en positiv effekt på studenternas möjligheter till arbete efter 
avslutade studier. Ett liknande resonemang förs av Almerud (2013) som också framhåller att chanserna 
att få ett kvalificerat arbete efter sina studier ökar avsevärt med ett väl fungerande samarbete mellan 
utbildning och arbetsliv och att detta även har andra positiva effekter. Knight och Yorke (2003) skriver 
att praktisk erfarenhet ute i arbetslivet efterfrågas i allt större utsträckning framför akademisk kunskap, 
detta stämmer väl överens med hur intervjupersonerna upplever det. Flera intervjupersoner anser att 
de står sig väl konkurrensmässigt mot personalvetarstudenter från andra universitet på grund av 
utbildningens praktiska prägel.  

Trots att praktisk erfarenhet anses vara av stor betydelse för ens anställningsbarhet vill flera av 
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intervjupersonerna inte ha mer praktisk anknytning på bekostnad av utbildningens andra moment. De 
upplever en bra balans och de flesta menar att en personalvetarutbildning syftar till att skapa ett 
helhetstänk och en bred kunskapsbank, som studenterna får verktyg att utveckla på egen hand väl ute i 
arbetslivet. Haake och Löfgren Martinsson (2008) delar dessa tankar, då de menar att en utbildning bör 
ha en harmoni mellan prestationsbaserat och kritiskt inriktat lärande. Även Löfgren Martinsson (2008) 
skriver att personalvetarutbildningens syfte är att ge studenterna en teoretisk grund för att utveckla 
egna verktyg i sitt arbete, vilket således dessa intervjupersoner håller med om. Intervjupersonernas 
upplevelser om hur utbildningen ska göra någon anställningsbar stämmer inte lika väl överens med vad 
Löfgren Martinsson (2008) skriver att studenter eftersöker - fler konkreta verktyg. Den missuppfattning 
författaren beskriver kring förväntningar av utbildningen verkar inte röra nämnda intervjupersoner. 
 
Många personliga egenskaper, färdigheter och förmågor lyfts upp av intervjupersonerna som bidrar, 
och ibland är nödvändiga, för en hög anställningsbarhet. Detta kan kopplas till Fallows och Stevens 
(2000) argument att det inte räcker för studenter att ha akademisk kunskap utan att andra kompetenser 
behöver utvecklas för att klara arbetsmarknadens krav och konkurrens. Sociala kompetenser och 
samarbetsförmåga menar de är exempel på sådana, samarbetsförmåga är också något som Löfgren 
Martinsson (2009) lyfter som en förmåga arbetsmarknaden värdesätter högre än akademisk kunskap. 
Hon menar på samma sätt att arbetsmarknaden allt mer efterlyser förmågor framför teoretiskt präglade 
kunskaper. Båda dessa förmågor ansåg intervjupersonerna vara viktiga för sin egen anställningsbarhet. 
Att vara extrovert och ha en social förmåga anses av alla intervjupersoner höjer sin anställningsbarhet. 
En del lyfter att de tror att arbetsgivare ibland har svårt att avgöra om de anser en person vara passande 
för ett arbete på grund av att de klickade med den sökande på ett personligt plan eller om denne faktiskt 
har de kompetenser tjänsten kräver. En hög självkänsla är också något flera intervjupersoner tror har 
betydelse för sin anställningsbarhet, vikten av detta styrker Knight och Yorke (2003) som menar att en 
student visar anställningsbarhet genom att ha en tro på sig själv. Lindberg och Rantatalos (2015) 
undersökning bland poliser och läkare stärker ytterligare att personliga egenskaper värderades högt för 
att klara av en yrkesroll på bästa sätt. Ambition lyfts fram som viktigt både i arbetet och vid 
rekryteringssammanhang, vilket stämmer väl överens med flera av denna studies intervjupersoners 
upplevelser. Flera uppger att de ser sin ambition som en bidragande faktor både till att de fått ett arbete 
och att de lyckats klättra i karriären. Lindberg och Rantatalos (2015) nämner också en önskvärd balans 
mellan egenskaper, exempelvis att arbeta hårt utan att bränna ut sig. Detta var något som ett par 
intervjupersoner även i denna studie tog upp, vikten av att vara driven och visa framfötterna men att 
samtidigt kunna säga nej för sitt eget välmående.  

Ett utbrett kontaktnät är något som flera intervjupersoner anser att de haft nytta av både när det gäller 
att erhålla ett arbete men även för att klara av ett kvalificerat arbete på ett bra sätt. Relationer med 
tidigare klasskamrater från universitetet nämner många som värdefulla när det gäller att bolla sina 
tankar och fatta beslut. Haake och Löfgren Martinssons (2009) studie visade att studenter från Umeå 
universitet även då upplevde en hög anställningsbarhet bland annat tack vare det nätverk de byggt upp 
med sina studiekamrater under studietiden.   

Kompetenser utexaminerade studenter upplever att de saknar för att motsvara 
arbetsmarknadens förväntningar 
Enligt Knight och York (2003) visar studenter anställningsbarhet genom att kunna uppvisa prestationer 
som är relevanta för det arbete de söker. För sin anställningsbarhet är praktisk erfarenhet det samtliga 
intervjupersoner betonar som det viktigaste, detta är också vad många upplever att de saknar när de 
kommer ut i arbetslivet. Trots att de uppfattar att de står sig starkt mot HR-utbildade från andra 
universitet upplever många att det inte räcker för att konkurrera ute i arbetslivet. Även om alla 
intervjupersoner tycker att det helhetstänk de får genom utbildningen är viktigt, poängterar flera att de 
hade velat ha en ännu närmare koppling till arbetslivet. Detta exempelvis när det gäller arbetsrätt, där 
ett par intervjupersoner ansåg att de case som användes i kursen var för extrema. De hade velat ha mer 
trovärdiga exempel som man har nytta av i ett arbete, konkreta verktyg som man kan använda direkt 
man kommer ut i arbetslivet. En del hade velat ha längre och mer praktik i utbildningen, detta då de 
upplevde att de därifrån fick med sig just de tydliga redskap som de sedan i sitt arbetsliv behöver. Mer 
praktik tror många också leder till fler meriter och kompetenser att skriva om i sitt CV och att detta ökar 
chanserna till att få ett arbete. Dessa intervjupersoners tankar stämmer överens med Löfgren 
Martinssons (2008) resultat om att studenter efterfrågar mer konkreta verktyg från sin utbildning. 
Intervjupersonerna bekräftar också en del av den skillnad mellan utbildning och arbetsliv som Löfgren 
Martinsson lyfter som ett stort problem i samhället. Studenterna har en förväntan att utbildningen ska 
förbereda dem på ett sätt som de sedan, efter examen, upplever att den inte gjort. 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Det är även flera personliga förmågor och egenskaper som lyfts upp att intervjupersonerna hade velat 
ha mer kompetens inom för en starkare anställningsbarhet. Bland annat angav flera att förmågan att 
diskutera och argumentera för sin sak var viktig i deras arbetsvardag, och något de hade velat vara mer 
förberedda på. Även förmågan att kunna prioritera under ett pressat tidsschema och fatta snabba beslut, 
något en del upplever som svårt då de från utbildningen är vana vid att göra allt tills det mer eller mindre 
är perfekt. Löfgren Martinsson (2008) skriver att den generella kunskapen hos nyutbildade sällan är ett 
problem och att det snarare är just personliga och sociala färdigheter som både arbetsgivare och 
studenterna själva upplever att de inte har tillräcklig kompetens inom.   

Utexaminerade studenters uppfattningar kring hur studenter kan uppnå högsta 
möjliga anställningsbarhet 
Alla intervjupersoner anser att en stor del av ansvaret när det gäller att vara anställningsbar ligger på 
individen. Flera tycker att det är upp till dem själva att göra sig anställningsbara, när alla studenter får 
samma utbildning anser de att de själva måste hitta sätt att sticka ut från mängden. Berglund (2009) 
skriver att de största ansvarstagarna historiskt sett när det gäller anställningsbarhet har legat på 
samhälle och arbetsgivare, men att detta förändrats över tid och mer fokus numera läggs på individerna 
själva. Forskning bekräftar även genom Berntson, Näswall och Sverke (2008), att anställda i större 
utsträckning än tidigare är ansvariga över sin egen karriärutveckling, detta menar författarna beror på 
en allt mer föränderlig arbetsmarknad. De menar att individer därför bör vara engagerade i sin egen 
anställningsbarhet och förmåga att få ett arbete.    
 
Det viktigaste intervjupersonerna anser att studenter kan göra för att öka sin anställningsbarhet är att 
anskaffa sig praktisk erfarenhet. Många menar att erfarenheten både leder till något konkret att skriva 
på sitt CV, för att visa upp vilka kompetenser de har, och för att erhålla värdefulla kompetenser som är 
väsentliga i nästa arbete. Enligt Berntson, Näswall och Sverke (2008) kan kunskap om arbetsmarknaden 
vara avgörande för den upplevda anställningsbarheten. Detta bekräftas i denna studie med att samtliga 
intervjupersoner, efter att ha arbetat i sex till tolv månader inom ett kvalificerat arbete, upplevde en 
enorm ökning av sin anställningsbarhet till följd av att ha verkat ute i arbetslivet. 
    
Intervjupersonerna upplever att de genom att ha knutit sociala kontakter under studietiden har lättare 
att sköta ett kvalificerat arbete idag. De tror därför att det är av stor vikt att under studietiden ta vara på 
de tillfällen som ges för att skapa ett kontaktnät, som i framtiden kan komma att bidra både med 
arbetstillfällen och möjlighet att utbyta tankar kring arbetsrelaterade situationer. 
 
Personalvetares anseende och rykte tror flera intervjupersoner är viktigt för personalvetarstudenters 
generella anställningsbarhet. Flera upplever att många människor i allmänhet inte vet vad en 
personalvetare är eller arbetar med, vilket de tror kan påverka ens möjligheter på arbetsmarknaden 
negativt. Haake och Löfgren Martinsson (2009) skriver att en personalvetares arbetsuppgifter är 
svåröverskådliga, personalarbetet har över tid flyttats från en administrativ till allt högre och mer 
strategisk nivå inom organisationerna. Vidare menar författarna att en personalvetares arbetsuppgifter 
förändrats genom olika epoker och att de kan ses ur flera perspektiv. Det finns alltså ingen ensidig och 
tydlig bild över vad en personalvetare gör, vilket kan förklara varför människor har svårt att förstå vad 
en personalvetare är och hellre, som en intervjuperson uttrycker det, väljer att anställa en ekonom 
istället för att man då tydligare ”vet vad man får”. 

Diskussion 
Studien syftade till att undersöka hur utexaminerade studenter upplever sin anställningsbarhet, detta 
med utgångspunkt i den problembild som uppvisar en diskrepans mellan högre utbildning och vilka 
krav och förväntningar som ställs från arbetsmarknaden. I detta avsnitt diskuteras de mest centrala 
resultaten relaterade till tidigare forskning tillsammans med mina egna reflektioner. Diskussions-
avsnittet avslutas med en metoddiskussion, studiens generaliserbarhet, bidrag och förslag på vidare 
forskning. 

Finns en diskrepans mellan personalvetarutbildningen i Umeå och de krav som 
ställs från arbetsmarknaden? 
När det gäller vilka kompetenser utexaminerade studenter upplever är viktigast ses utbildning som ett 
grundkrav för att klara de första gallringarna vid en rekryteringsprocess. Utbildningen är också viktig 
då den anses ska lägga en bred kunskapsgrund för att förbereda studenterna inför sitt framtida arbetsliv. 
Samtliga intervjupersoner anser att praktisk erfarenhet är vad som avgör vem som får ett arbete och 
inte, därför ser de att praktisk erfarenhet är något som höjer en students anställningsbarhet avsevärt. 
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Den diskrepans mellan högre utbildning och arbetsmarknaden, som bland andra Löfgren Martinsson 
(2008), belyser, bekräftas av resultatet till viss del. Detta då praktisk erfarenhet anses som en avgörande 
faktor för att få ett arbete efter avslutade studier, samtidigt som många upplever att det är något de 
saknade vid sin examen. Det framgick delade meningar bland intervjupersonerna huruvida 
utbildningen bör ha fler praktiska inslag. En del hade önskat att utbildningen skulle gett mer praktisk 
erfarenhet och tror att detta hade ökat sina möjligheter på arbetsmarknaden. Trots att många upplevde 
en saknad av praktisk erfarenhet vid examen, fasthöll emellertid även flera att de inte önskade en mer 
praktiskt inriktad utbildning på bekostnad av de akademiska kunskaperna.  

Intervjupersonerna poängterar utbildningens praktikkurs som en av utbildningens viktigaste moment, 
som samtliga anser att de haft stor nytta utav. För en del ledde den till ett arbete inom samma 
organisation där praktiken genomfördes, för andra till en värdefull referens och ovärderlig praktisk 
kunskap att ta med sig ut i kommande arbetsliv. Jag resonerar att den praktiska prägel som speglar 
utbildningen, som också var en orsak till att flera av intervjupersonerna valde att studera vid 
programmet just i Umeå, kan ha betydelse för studiens resultat i relation till tidigare forskning. 
Forskning, exempelvis Löfgren Martinsson (2008), poängterar att studenter generellt efterfrågar mer 
praktik och konkreta verktyg. Att personalvetarutbildningen i Umeå redan har en praktisk prägel, där 
man genom praktikkursen och andra inslag får konkreta verktyg, bedömer jag kan ha påverkat varför 
inte fler intervjupersoner eftersöker detta i större utsträckning. Exempelvis ledde praktiken, direkt eller 
genom en referens, till att ett par intervjupersoner fick en anställning efter sina studier. Jag tror på 
samma sätt att kravet på ett års arbetslivserfarenhet för att studera personalvetarprogrammet i Umeå 
kan ha haft betydelse för detta. 

Om det finns en diskrepans mellan utbildning och arbetsliv utifrån intervjupersonernas synvinkel eller 
inte är svårt att fastställa. Detta då det råder delade meningar bland intervjupersonerna om vilka 
kompetenser utbildningen ska förbereda dem med inför arbetslivet, och hur deras förväntningar 
infriats. Jag tror att skillnaderna kring synen på detta till viss del kan bottna i HR-områdets komplexitet 
och hur man ser på ansvaret vad gäller anställningsbarhet. Dessa resonemang utvecklas under 
rubrikerna nedan. 

Det komplexa HR-området 
Löfgren Martinsson (2008) beskriver att det glapp som råder mellan utbildning och arbetsliv är tydlig 
när det gäller personalvetarutbildningen i och med dess komplexitet. Haake och Löfgren Martinsson 
(2009) skriver om en oklarhet när det gäller vad en personalvetare arbetar med, bland annat på grund 
av hur detta förändrats historiskt, personalvetare kan ha en mängd olika arbetsuppgifter och ses ur 
olika perspektiv. Denna studies resultat visar att det finns olika erfarenheter även bland 
intervjupersonerna av vad en personalvetare gör. Exempelvis uppenbaras detta genom att en del tar 
ett stort ekonomiskt ansvar i sitt arbete medan andra inget alls. Det finns också ett tydligt växlande 
intresse för ekonomi bland intervjupersonerna, och olika åsikter kring om en personalvetare bör ha ett 
ekonomiskt ansvar i en verksamhet eller inte. Det råder således oklarheter och motsättningar även 
bland personalvetare själva i frågan om vad en personalvetare ska göra. Flera av intervjupersonerna 
upplever att många inte vet vad en personalvetare gör vilket de tror kan påverka sin anställningsbarhet 
negativt. Jag spekulerar att allt detta, personalvetares skilda arbetsuppgifter, arbetsgivarnas syn på 
vad en personalvetare gör eller bör göra, synen på vad personalvetarna själva menar att de ska arbeta 
med, tillsammans bidrar till svårigheter när det gäller att skapa en utbildning som förbereder alla 
studenter inför deras kommande arbetsliv. Personer som läser Personalvetarprogrammet kommer att 
hamna inom varierade organisationer, med olika typer av arbetsuppgifter som kräver skilda 
kompetenser. Jag anser att detta kan ha påverkat hur intervjupersonerna ser på utbildningen, vad de 
upplever att de fått med sig samt vad de saknar väl ute i arbetslivet. En del hade exempelvis önskat 
mer praktik, en del hade velat ha mer ekonomi medan andra inte delar dessa åsikter. Jag tror, utifrån 
resultatet, att den subjektiva situation en person befinner sig i påverkar vilka kompetenser denne 
anser vara av vikt för sin egen anställningsbarhet. Jag resonerar att detta blir extra tydligt vid ett så 
komplext område som HR-området. Därmed, beroende av sin egen situation, upplever en del att 
glappet mellan utbildning och arbetsliv är större medan andra att det är mindre. 

Löfgren Martinsson (2008) menar att personalvetare inte gör vad de förväntas göra, vilket orsakar att 
de ifrågasätts i organisationer. Jag tänker att ovan framställda bild av personalvetares svårdefinierade 
arbetsuppdrag, bidrar till detta. Det finns ingen entydig bild över vad en personalvetare faktiskt gör, inte 
bland dem själva heller i vissa fall. Haake och Löfgren Martinssons (2009) studie visade att 
personalvetarstudenter ansåg att de kom ut till en otydlig arbetsmarknad där arbetsgivare har en liten 
kännedom kring vilken kompetens de besitter. Detta var även något flera intervjupersoner i denna 
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studie upplevde. Det får mig att fundera kring huruvida personalvetarutbildningar i Sverige i större 
utsträckning bör likna varandra. Löfgren Martinsson (2008) beskriver klara skillnader mellan 
utbildningarna idag. Jag undrar om en närmare koppling utbildningar emellan hade kunnat leda till en 
mer samlad bild när det gäller marknadsföringen mot arbetsgivare, kring vilka personalvetarna är och 
vad personalvetare i grunden kan. Detta hade möjligen kunnat minska de missuppfattningar som råder 
både gällande studenters och arbetsgivares förväntningar på vilka kompetenser en student efter sin 
personalvetarutbildning bör ha erhållit. Löfgren Martinsson (2008) skriver att en del forskare tror att 
en tydligare förbindelse mellan utbildningarna skulle driva den professionella utvecklingen framåt. Det 
är troligt att detta kan vara av betydelse för att höja personalvetares anseende, vilket enligt flera 
intervjupersoner kan leda till en högre anställningsbarhet. Detta både när det gäller att få ett arbete, om 
personalvetare i större utsträckning erkänns som viktiga för organisationer. Flera intervjupersoner 
nämnde även att de upplever att de blir ifrågasatta i sitt arbete och ofta får argumentera för sin sak. Jag 
resonerar att arbetsgivare möjligtvis i större mån skulle lita på en personalvetares beslut och omdöme 
utan att ifrågasätta, om framsteg gjordes inom den professionella utvecklingen. 

Vem ska göra studenter anställningsbara? 
Den generella bilden bland intervjupersonerna är att de anser att samhället har ett ansvar när det gäller 
att analysera vilket behov som finns på arbetsmarknaden, och att utbildningarna ska anpassas och vara 
relevanta för näringslivet. Sedan är det enligt intervjupersonerna upp till studenterna själva att se till att 
vara attraktiva hos arbetsgivare och sticka ut från mängden. Hur utbildningen på bästa sätt ska anpassas 
och förbereda dem inför arbetslivet råder det delade meningar om, även om den övergripande åsikten 
är att utbildningen ska generera ett ”helhetstänk” som studenter i sitt arbetsliv kan utveckla konkreta 
verktyg utifrån. Praktiska inslag i utbildningen betonas även som mycket viktigt och ett komplement till 
den övergripande akademiska kunskapen som ges. Att flera intervjupersoner fasthåller att de inte 
önskar en ökad praktisk prägel på utbildningen tror jag, utöver tidigare nämnda orsaker, även kan bero 
på att de ser sitt eget ansvar i att göra sig anställningsbar utöver de kunskaper de får genom 
utbildningen. Detta bland annat genom att anskaffa sig erfarenhet utanför utbildningen. Näst intill alla 
intervjupersoner anser att ansvaret över sin anställningsbarhet till stor del ligger hos individen själv. 
Berglund (2009) skriver att fokus på anställningsbarhet läggs allt mer på individnivå, till skillnad från 
tidigare då samhället och arbetsgivare har ansetts vara de största ansvarstagarna. I denna studie 
framkom exempel som att erhålla sig mer praktisk erfarenhet och skapa sig ett utbrett kontaktnät som 
förslag för att öka den egna anställningsbarheten. Flera intervjupersoner menar även att om många 
ansökande till ett arbete har samma utbildning och liknande arbetslivserfarenhet, är det upp till en själv 
att sticka ut från mängden. Vad denna studies resultat också visar är att intervjupersonerna tror att det 
vid sådana tillfällen kan vara personliga egenskaper, färdigheter och förmågor som fäller avgörandet 
vem som får ett arbete. Fallows och Steven (2000) belyser att det inte räcker för studenter att ha 
akademisk kunskap, bland annat tar de upp social utveckling som exempel på en kompetens som är 
nödvändig för att klara arbetsmarknadens behov och krav. Även Lindberg och Rantatalos (2015) 
undersökning visade att personliga egenskaper och förmågor lyfts fram som betydande framför teknisk 
kunskap. Jag anser att dessa personliga egenskaper och förmågor inte bara kan bli centrala för att få 
eller klara av en anställning efter avslutade studier. Att få en bra praktikplats, ett extraarbete och knyta 
viktiga kontakter under studietiden är saker intervjupersonerna tar upp som de upplever ökar 
studenters anställningsbarhet. Jag funderar på vad som gör att någon får framgångar i detta, och tror 
att personliga färdigheter kan bli avgörande för vem som lyckas. Vem har till exempel förmågan att tala 
för sig själv och erhålla en bra praktikplats? Vem har ambitionen eller drivet att söka ett extrajobb? Vem 
har den sociala förståelsen och kompetensen, och kan med hjälp av denna knyta värdefulla kontakter? 
Att ha ”rätt” personliga egenskaper, färdigheter och förmågor tror jag således är av stor vikt för att lyckas 
tillgodogöra sig många av de övriga kompetenser som anses vara viktiga för en students 
anställningsbarhet. 

Jag reflekterar också kring vems ansvar det är att personer tillgodogör sig dessa personliga egenskaper, 
färdigheter och förmågor. Enligt målsättningar inom Högskolelagen ska högre utbildning idag inte bara 
ge studenter teoretiska kunskaper utan även rusta dem med förmågor, som exempelvis 
samarbetsförmåga. Vidare upplever många studenter brister när det gäller just dessa kompetenser 
(Löfgren Martinsson, 2008). Intervjupersonerna i denna studie upplever generellt att de besitter de 
flesta av de förmågor som tas upp som värdefulla. De tror att de kan ha utvecklat en del förmågor under 
utbildningen, men flera poängterar att detta är något de till störst del tillgodogjort sig redan från tidig 
ålder. Ett exempel är en intervjuperson som inte anser sig sakna förmågan att argumentera och 
diskutera för sin sak, något flera andra intervjupersoner önskade mer erfarenhet kring. 
Intervjupersonen menar att detta är något denne utvecklat sedan tidiga tonåren i och med ett 
diskuterande klimat bland sina bekanta. Social förmåga är ett annat exempel på något 
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intervjupersonerna anser vara viktigt. Enligt Lindberg och Rantatalos (2015) undersökning är det en 
eftertraktad kombination att vara duktig på det man gör samtidigt som att ha social förmåga. Jag 
resonerar att de som kommer till en utbildning med en stark social förmåga säkerligen har lättare för 
sig att exempelvis knyta betydelsefulla kontakter, en annan sak som lyfts upp som viktig under 
studietiden, än någon som inte utvecklat denna kompetens i samma utsträckning. Högre utbildning kan 
säkerligen utveckla en del förmågor av detta slag under tre år. Emellertid är flera intervjupersoner 
skeptiska till huruvida utbildningen förberett dem med kompetenser av denna karaktär, flera tror att 
det är förmågor de utvecklat tidigare i livet. Det går att arbeta med sidor av sig själv och förmågor som 
behöver stärkas. Dock förutsätter jag, med exempel ur resultatet som grund, att ens personliga 
egenskaper och förmågor är något en person lägger grund för, bygger upp och utvecklar under hela sitt 
liv. Därför anser jag att ett stort ansvar bör tas i samhället när det gäller utveckling av denna typ av 
egenskaper och kompetenser, då de verkar spela en högst betydande roll för personers 
anställningsbarhet. Detta framför allt i och med dagens tekniska framsteg, där allt färre barn idrottar 
eller aktiverar sig på sin fritid, och missar värdefulla erfarenheter som utvecklar viktiga kompetenser 
inför framtiden. Enligt Löfgren Martinsson (2008) diskuteras begreppet anställningsbarhet främst på 
individnivå i Sverige, jag anser att begreppet bör ha en betydligt bredare karaktär. Jag tror att alla de 
kompetenser som hög anställningsbarhet idag kräver att en individ ska ha, varken kan utmynnas genom 
en treårig utbildning eller genom en persons eget ansvar. Detta är något jag anser i större utsträckning 
bör diskuteras i ett bredare sammanhang. 

Metoddiskussion 
Avsikten med uppsatsen var att utforska utexaminerade studenters upplevelser om deras 
anställningsbarhet, en kvalitativ metod var därför lämplig för att möta syftet. Jag ville lyfta 
intervjupersonernas erfarenheter genom  att inhämta grundliga och detaljerade svar, en kvalitativ studie 
visade sig vara ett lyckat val då  semistrukturerade intervjuer gjorde att jag kom in på djupet kring 
personernas upplevelser om sin anställningsbarhet. Jag tror inte att en kvantitativ studie på samma sätt 
hade kunnat fånga de berättelser och personliga anekdoter jag fick ta del av genom intervjuerna, jag 
hade heller inte haft möjlighet att ställa följdfrågor för att ytterligare fördjupa mig inom något av de 
ämnen intervjupersonerna berörde.  

 När det gäller mitt urval försökte jag få tillgång till min målgrupps mailadresser till en början, detta utan 
resultat. Jag beslutade mig då för att vända mig till personalvetarna i Umeås gemensamma Facebook-
sida och bad intresserade att höra av sig till mig. Till en början var det inte många som återkopplade och 
jag fick med nöd och näppe ihop de sex intervjupersoner jag hade planerat för. Jag funderar på om jag 
hade haft lättare att locka intervjupersoner om jag inte skrivit ut en förfrågan på Facebook på det viset. 
Jag resonerar att människor, som i så många andra sammanhang, tänker ”jag behöver inte, någon annan 
gör det”. Dessutom uteslöts säkerligen en del då jag förutsätter att alla inte är medlem i gruppen på 
Facebook. Även om jag bad dem som läste mitt meddelande att förmedla informationen till berörda 
personer utanför gruppen och Facebook vet jag inte huruvida detta spreds vidare. Om jag exempelvis 
hade lyckats få tag i mailadresser till samtliga personer spekulerar jag i att jag möjligtvis hade fått tag i 
fler intresserade. Samtidigt fick jag till slut ihop mina sex intervjupersoner vilket gjorde studien möjlig 
att genomföra.  

Gällande urvalet funderar jag även på om någon annan typ av urval, exempelvis ett slumpmässigt, hade 
visat ett annat resultat. Jag resonerar kring möjligheten att det inte är människor med låg 
anställningsbarhet som i första hand väljer att ställa upp i denna typ av studie. Kanske tycker personer 
som har ett kvalificerat arbete och uppfattade vägen dit vara relativt problemfri, att det är mer bekvämt 
att prata om sina upplevelser kring detta än dem med motsatta erfarenheter. Jag hade exempelvis 
förväntat mig att resultatet skulle visa fler kompetenser individerna upplevde att de saknar och brister 
med utbildningen, med tanke på den tidigare forskning jag tagit del av. Att denna typ av urval kunde 
komma att påverka resultatets riktning var jag medveten om vid studiens början. Jag bedömde ändå att 
intervjuernas kvalitet skulle bli hög på grund av att intervjupersonerna var engagerade och intresserade 
av att prata om ämnet, vilket visade sig stämma.  

Jag anser att antalet intervjuer var rimligt utifrån den tidsaspekt jag hade att förhålla mig till. Att ensam 
transkribera sex intervjuer som i snitt varade en timme vardera betydde att väldigt mycket tid gick åt till 
detta. Dahlgren och Johansson (2009) menar vidare att man aldrig kan vara säker på att fånga alla olika 
upplevelser kring ett ämne hur många personer som än intervjuas. Jag anser emellertid att resultatets 
tillförlitlighet och generaliserbarhet hade kunnat höjas med ytterligare intervjupersoner för en 
möjlighet till fler och eventuellt andra synvinklar.  
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Eftersom jag genomfört studien på egen hand har datainsamling, tolkning och analys utförts på ett så 
systematiskt sätt som möjligt, vilket jag ser som en styrka mot om arbetets olika delar hade särlagts 
mellan flera personer. Att jag utfört studien ensam kan jag även finna nackdelar med. Trots att jag haft 
en handledare, samt nära och kära, att utbyta tankar och idéer med anser jag att det hade funnits 
fördelar med att ha någon lika insatt i arbetet som jag själv att utbyta tankar och idéer med. Det är lätt 
att stirra sig blind kring egna åsikter och funderingar och alltid nyttigt att ta del av andras perspektiv. 
Här har det varit viktigt att återkoppla både till handledare och intervjupersoner vid behov under hela 
forskningsprocessen, för att säkerställa att jag fått flera perspektiv och gjort rätt tolkningar av mitt 
material.  

Studiens generaliserbarhet, bidrag och förslag på vidare forskning 
Personalvetarutbildningen är en professionsutbildning som utbildar generalister i ett skiftande område 
på en föränderlig arbetsmarknad. Studenterna kan efter sin examen ha mycket varierande arbeten och 
arbetsuppgifter. Detta gör dock inte personalvetarutbildningen unik, tvärtom är den en av många 
utbildningar som utbildar studenter utan att det finns ett tydligt definierat arbete som väntar efter 
examen. Löfgren Martinsson (2008) beskriver att den diskrepans som råder mellan högre utbildning 
och näringslivet också existerar i relationen mellan högre utbildning och akademikers arbete överlag. 
Jag tror därmed att studiens resultat kan ha betydelse även utanför personalvetarprogrammets gränser. 
Lindberg och Rantatalos (2015) undersökning bland två helt skilda yrkesområden, där en akademisk 
examen är en förutsättning för ett arbete, visade att poliser och läkare anser liknande kompetenser vara 
av vikt för att lyckas i en yrkesroll. Även denna studie upplyser ett resultat som kan kopplas till många 
av de personliga egenskaper och förmågor som togs upp i tidigare nämnd studie. Inom flera skilda 
yrkeskategorier verkar det således finnas kompetenser som återkommande anses vara av vikt för en 
persons anställningsbarhet, så kallade generiska kompetenser. Denna studie bidrar till att styrka den 
teorin. Med tanke på studiens omfattning anser jag emellertid att man ska vara försiktig med att 
generalisera resultatet till personalvetarstudenter i stort, den ger likväl en inblick i några skilda 
perspektiv från personalvetarstudenter från Umeå Universitet.    
 
Jag anser att studiens resultat tillför något till en lucka inom forskningsfältet. Som jag inledningsvis 
beskrev finns idag lite forskning gällande studenters upplevelser kring sina möjligheter på 
arbetsmarknaden, och vad glappet mellan utbildning och näringslivet beror på. Denna studie ger en 
inblick i vilka kompetenser studenter anser vara av stor vikt för att både erhålla ett kvalificerat arbete 
men även kunna utföra ett arbete på ett bra sätt. Studien framför även vad utexaminerade studenter 
upplever sig sakna, hur de tycker att utbildningen på bästa sätt ska förbereda dem inför sitt kommande 
arbetsliv, samt annat som de anser kan öka sin anställningsbarhet.    
 
Det skulle vara intressant att genomföra liknande, gärna mer omfattande, studier inom andra 
motsvarande personalvetarutbildningar i Sverige. Detta för att se vilka skillnader och likheter som finns 
programmen emellan, baserat på hur utbildningen är utformad. Jag resonerar att det skulle kunna bidra 
till att stärka den generella bilden av personalvetares syn på sin anställningsbarhet och upptäcka nya 
upplevelser av anställningsbarhet. Det skulle också bidra till diskussionen om huruvida 
personalvetarutbildningarna i större utsträckning bör likna varandra mer eller ej, och hur en 
personalvetarutbildning på bästa sätt ska utformas. Jag anser även att det skulle vara av intresse att 
studera hur utexaminerade studenter från andra yrkeskategorier upplever sin anställningsbarhet, detta 
för att hitta fler eventuella mönster och likheter yrkesgrupperna emellan. Om det finns tydliga 
kompetenser som generellt anses vara av vikt, oberoende av vilket arbete man har, anser jag att 
anställningsbarhet är något man bör prata om som något bredare än individers och den högre 
utbildningens ansvar.  
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Bilaga 1  
 

Detta meddelande lades upp på Personalvetarna i Umeås gemensamma Facebook-sida för att finna 
intervjupersoner till studien. 
____   __________________________________________________________________   
 
Hej före detta personalvetarstudenter!  
 
  Jag vänder mig till alla som tog examen förra våren (2014). Jag läser sista terminen på programmet 
och skriver min C-uppsats om hur utexaminerade studenter upplever sin anställningsbarhet. Jag söker 
sex personer som kan tänka sig att ställa upp på en ca 1 timme lång intervju kring detta, helst under 
vecka 16 (13-17 april) men vecka 17 funkar också. Telefonintervju går utmärkt om någon utanför 
Umeås gränser känner sig manad.   Sprid gärna vidare till personer som inte har Facebook eller är 
medlem i ”Personalvetare i Umeå”. Skicka ett PM vid intresse, frågor eller för mer info. Det går även 
att maila mig.    
 
Tack på förhand!  

 /Anna Bjuhr 
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Bilaga 2 
 

Det här är intervjuguiden jag utgick ifrån under intervjuerna.  

____   __________________________________________________________________   
 

1.   Om du fick utforma den ultimata personalvetarutbildningen, hur skulle den i stora drag se ut?   

2.   Vad tror du utbildningen har för betydelse när det gäller ens anställningsbarhet?   
3.   Hur såg dina förväntningar ut inför arbetssökandet?   

4.   Berätta vad du gjorde när du tog examen.   
5.   Vad tror du gjorde att du fick ditt arbete? (På vilket sätt visade du dessa kvalitéer?)   

6.   Vad upplever du det berodde på att du inte fick de arbeten du sökte?  
7.   Vad tror du är viktigt när det gäller en persons anställningsbarhet?   
8.   Finns det områden du upplever att du saknar kompetens inom?   
9.   Vad skulle du säga att man som student har svårt att förstå med arbetslivet innan man är där?   


