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Förord	  
Uppsatsen skrevs våren 2017 på programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd 
- arbetsvetenskap på Halmstads Högskola. Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och ingår i 
utbildningen för en kandidatexamen inom arbetsvetenskap. 	  

 

Vi vill rikta ett stort tack till studiens medverkande respondenter. 
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Sammanfattning	  
Varje år börjar ett stort antal studenter läsa på universitet och högskolor med inriktning inom 
personal och arbetsliv. Vid examen tar studenten med sig kunskap inom en tvärvetenskaplig 
utbildning och ska med denna kunskap börja söka jobb. Det är vanligt förekommande att 
nyexaminerade personalvetare, inför en första tjänst, söker sig till bemanningsföretag. Detta 
gör det aktuellt att undersöka vilka kompetenskrav och förväntningar Sveriges 
bemanningsföretag ställer på nyexaminerade studenter samt vad de anser gör en 
nyexaminerad personalvetare anställningsbar.	  

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter fem av 
Sveriges största bemanningsföretag efterfrågar hos nyexaminerade personalvetare.  

Då studien behandlar en fördjupad bild av uppfattningar kring kompetenskrav, förväntningar 
och anställningsbarhet genomfördes kvalitativa intervjuer. Data från fem intervjuer med fyra 
av Sveriges största bemanningsföretag samt ett mindre, är utgångspunkten för studiens 
resultat och analys. Fenomenologisk metodansats har använts vid analysen för att förklara 
respondenternas egna uppfattningar och tankar kring valt ämne.  

Resultatet indikerade att majoriteten har en positiv syn på kandidatgruppen nyexaminerade 
personalvetare. Inför anställning har majoriteten kompetenskrav på eftergymnasial 
utbildning, dock framgick det att fyra av bemanningsföretagen gör undantag där relevant 
branscherfarenhet kan kompensera. Den högst värderade kompetensen är social kompetens 
samt efterfrågas kompetens inom arbetsrätt, ekonomi och organisationsutveckling. 
Förväntningarna på nyexaminerade personalvetare handlade om att vara vetgirig, framåt, 
utåtriktad, god samarbetsförmåga och inneha en vilja att lära. Praktik och studentrelevant 
arbete vid sidan av sina studier ökar den nyexaminerade personalvetarstudentens 
anställningsbarhet.  

 

Nyckelord: personalvetarstudenter, personalvetare, nyexaminerade studenter, 
kompetensblomman, förväntning och anställningsbarhet.  
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Abstract	  
Each year, a substantial amount of students begins studies revolving around staffing and 
working life at universities and colleges. When graduating, the student moves on with 
knowledge from an interdisciplinary education and begins the search for an occupation. It is 
common practice for newly graduated human resources managers to apply for a position at 
staffing agencies. This makes it relevant to investigate which competence requirements and 
expectations that staffing agencies in Sweden place on newly graduated human resources 
managers and what makes them employable.   	  

The purpose of this study is to investigate what knowledge and experience from studying 
human resources management that considered most relevant in five of Swedens biggest 
staffing companies.   

Since the study deals with an in-depth picture of perceptions about competence requirements, 
expectations and employability, qualitative interviews were conducted. Data from five 
interviews with four of Sweden´s largest staffing agencies and one smaller, is the starting 
point for the results and analysis of the study. Phenomenological methodology has been used 
in the analysis to explain the own perceptions and thoughts about the chosen topic among the 
respondents. 

The result indicated that the majority have a positive view of the graduate group of newly 
graduated human resources managers. Prior to employment, the majority has competence 
requirements for post-secondary education, but it appeared that four of the staffing agencies 
make exceptions where relevant industry experience can compensate for a lack of the 
aforementioned. 

The highest-valued traits are social skills. There is also demand for competence in labor law, 
economics and organizational development. Furthermore, expectations on newly graduated 
human resources managers are to be cooperative, vigilant, forward,  outgoing and have an 
eagerness to learn. 

Internship and student-related work in addition to studies increase employability of the newly 
graduated human resources manager.  
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1.	  Inledning 
Under detta kapitel beskriver vi bakgrunden till studien som leder in på 
problemdiskussionen. Därefter kommer studiens syfte och inledningen avslutas med val av 
problemområde.  

1.1	  Bakgrund	  
En undersökning av Statistiska centralbyrån år 2015 visade att 26 procent läser vidare på 
universitet eller högskola efter gymnasiet. Utbildningen varar vanligtvis i tre år eller mer. 
Sedan början på 1990-talet har antalet registrerade studenter fördubblats, från cirka 200 000 
till drygt 400 000. Det är idag fler som är högutbildade än lågutbildade (scb.se). Det lönar sig 
dock inte alltid att ha en högskoleutbildning. Faktum är att den så kallade 
utbildningspremien, som är ett mått på hur mycket det lönar sig att skaffa en högre utbildning 
har sedan 2001 gått långsamt nedåt. På femton år har den sjunkit med i genomsnitt 15 procent 
(sydsvenskan.se). Orsaken till detta förklaras i en rapport från Saco. Bland annat nämns 
sämre kvalitet på högskoleutbildningarna samt att antalet högskoleutbildade ökar snabbare än 
antalet jobb som kräver högskoleutbildning (sydsvenskan.se). Göran Arrius förklarar 
bristerna i högskoleutbildningarna såhär ” – Vi utbildar väldigt många akademiker, ibland 
med kvalitetsbrister och då får vi folk som på pappret har en akademisk utbildning men inte 
får akademiskt jobb. Då är det lite tokigt. Man ökar antalet platser på högskolan men skjuter 
inte till resurser i motsvarande mån. Kvaliteten på högskoleutbildning måste höjas” 
(sydsvenskan.se).  

Vilka krav studenten behöver uppfylla för att söka sig till kvalificerade tjänster är idag 
relativt outtalat. Det beror såklart på vilken utbildning man läst samt i vilket utsträckning det 
finns kvalificerade arbeten efter examen. Enligt en studie av svenskt näringsliv har endast 67 
% av nyexaminerade studenter ett kvalificerat arbete ett år efter examen (Almerud m.fl. 
2012). Vi läser till personalvetare och det är viktigt för oss att veta vilka krav kommande 
arbetsgivare har på personalvetare efter examen. Personalvetarprogram ser olika ut över 
landets högskolor/universitet. Det finns många gemensamma nämnare och det finns en hel 
del olikheter. En del utbildningar fokuserar på praktik, en annan på tung teoretisk kunskap 
och en tredje fördjupar sig mer i kunskaper inom exempelvis ekonomi eller arbetsrätt. 

Frågan som vi ställde oss och som format syftet för denna c-uppsats var - vilka kunskaper och 
erfarenheter anses attraktivt hos en kommande arbetsgivare. Vi väljer att här begränsa oss till 
arbetsgivare inom bemanningsbranschen, dit vi känner till att många nyexaminerade 
personalvetare söker sig (akademssr.se).  
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1.2	  Problemdiskussion	  
Det är idag balans på arbetsmarknaden för personalvetare dvs. det finns ungefär lika många 
utbildade som det finns arbeten (saco.se). En undersökning av akademikerförbundet SSR 
visar dock att det kan ta ett tag innan en nyexaminerad personalvetare får sin första fasta 
anställning. Endast sju av tio personalvetare får sitt första kvalificerade arbete inom sex 
månader efter studierna (akademssr.se).  

Det är många nyexaminerade studenter från personalvetarprogrammet som börjar sitt yrkesliv 
med att arbeta som konsult mot företagstjänster, till exempel rekryterings- och 
bemanningsbranschen (akademssr.se). Vi vet av egna erfarenheter att många nyblivna 
personalvetare söker sig till bemanningsföretag av den anledningen att där finns arbeten och 
fler kommer det att bli. Bemanningsföretagen växer i snabb takt. År 1993 tilläts 
bemanningsföretagen att verka friare och branschen har sedan dess vuxit till att år 2016 
sysselsätta 1.6 procent av den svenska arbetsmarknaden (bemanningsföretag.se). En tredjedel 
av landets privata arbetsplatser hyr in personal (da.se). Drivkraften bakom att anlita ett 
bemanningsföretag kan delas upp i två kategorier, marknadsdrivna och HR-drivna. 
Marknadsdrivna handlar om att använda inhyrd arbetskraft för att anpassa verksamheten efter 
efterfrågan och produktion, till exempel inom stora industriföretag. Den HR-drivna 
efterfrågan handlar om att kunderna behöver en strategisk och långsiktig partner som kan 
bistå med rekrytering och vikariebehov vid förändring. Det är viktigt att företag anpassar sin 
verksamhet. Det är större global konkurrens idag än någonsin (bemanningsföretag.se). Det 
finns idag 600 bemanningsföretag i Sverige och i samtliga delar av landet fortsätter 
bemanningsbranschen att expandera. Detta innebär att fler arbetsmöjligheter skapas för t.ex. 
personalvetare (da.se).  

Här ser vi en intressant lucka - en bransch som växer med yrken för personalvetare och 
nyexaminerade studenter som står utan arbete. Forskaren Löfgren Martinsson (2008) har gjort 
en omfattande forskning i relationen mellan högre utbildning och arbete inom personal- och 
arbetslivsområdet. Forskaren framhåller att det finns en matchningsproblematik. En 
förklaring menar Löfgren är att utbildningen idag inte kvalificerar studenterna tillräckligt 
inför det kommande yrkeslivet (Löfgren Martinsson 2008). Forskningen fokuserar på 
relationen mellan högre utbildning och arbete generellt. Hon analyserar även relationen 
avseende personal- och arbetslivsområdet mer specifikt. Studiens resultat visar att det finns 
en komplexitet som råder och studien ger en bild av vilka villkor arbetet och utbildning 
existerar under. Forskningen motiverades med att det saknas relevant forskning inom 
området, särskilt kvalitativ forskning som förankras teoretiskt (Löfgren Martinsson 2008). 
Med facit i handen medger forskaren att avhandlingens fokus ligger till stor del i den 
teoretiska undersökningen. Forskningens resultat visade att anställningsbarhet ska betraktas 
som en process, att det inte är fruktbart att försöka bestämma vad anställningsbarhet är och 
anpassa högre utbildningen i enlighet med bestämmelser. Avhandlingen är ett bidrag på ett 
teoretiskt plan där kompetensgapet i relation till arbete med personal och arbetslivsfrågor 
diskuteras, dock saknas studier i praktiken. Forskaren föreslår vidare forskning inom området 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det finns många beskrivningar av arbetets karaktär, dock 
saknas det empirisk grund (Löfgren Martinsson 2008).  
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Detta leder in på relevansen av att kvalitativt undersöka vilka kompetenskrav och 
förväntningar arbetsmarknaden har på nyexaminerade personalvetare. En begränsning fordras 
och eftersom bemanningsbranschen erbjuder många arbeten för nyexaminerade 
personalvetare,  har begränsningen dragits till att undersöka bemanningsföretag.  
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1.3	  Syfte	  
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter fem av 
Sveriges största bemanningsföretag efterfrågar hos nyexaminerade personalvetare.  
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2.	  Tidigare	  Forskning	  	  
Under detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras, avsnittet 
avslutas med en avslutande reflektion.  

En omfattande artikelsökning har utförts i samband med att ämne och syfte för uppsatsen 
konstruerades. Relevant information om tidigare forskning har sökts upp i databaserna Libris, 
Google Scholar och OneSearch.  

De sökord som använts är: personalvetarstudenter, personalvetare, nyexaminerade studenter, 
kompetensblomman, kompetensutveckling, anställningsbarhet, employability, students och 
competences.  

Utöver dessa digitala databaser har karriärsidor besökts, till exempel Jusek, SACO och 
Careergate. Detta för att skapa en förståelse för den aktuella arbetsmarknadssituationen.  

Under researchen upptäcktes relativt mycket forskning kring vilken kompetens som 
efterfrågas på arbetsmarknaden men lite kopplat till bemanningsföretag och 
personalvetarstudenter. Det fanns mycket tidigare forskning kring begreppet 
anställningsbarhet kopplat till arbetslivet, även en del mer specifikt kring arbeten inom 
personal- och arbetslivsfrågor. Vi fann även forskning om den matchningsproblematiken som 
uppstår i relationen mellan arbetslivet och högre utbildning. 

2.1	  Högre	  utbildning	  och	  arbete	  med	  personal-‐	  och	  arbetslivsfrågor	  
I sin avhandling “Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor” beskriver 
författaren Löfgren Martinsson (2008) om den matchningsproblematik som uppstår i relation 
mellan högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor.  Det finns olika 
uppfattningar om orsaker till och konsekvenser av matchningsproblematiken och 
kompetensgapet. Vissa menar att utbildningens funktion inte kvalificerar studerande 
tillräckligt inför arbetslivet och argumenterar för att utbildningen bör utformas efter 
arbetsmarknadens krav. Löfgren Martinsson 2008 framhåller att problematiken är mer 
komplex än så. Författaren förklarar att den formella kompetensen som erhålls på t.ex. en 
personalvetarutbildning inte innebär att individen har motsvarande kompetens i realiteten.  

I sin forskning upptäcker forskaren att det funnits en del trender inom arbeten med personal- 
och arbetslivsfrågor. Många av universiteten har inte anpassats efter dessa utan har alltför 
ämnes- och akademiskt inriktade kurser. Enligt (Löfgren Martinsson 2008) mening bidrar 
inte dessa kurser mindre än praktik eller teoretiska kurser. Utifrån sin undersökning som 
innefattar både empiriska och teoretiska aspekter framhåller hon att utveckling av 
anställningsbarhet liksom grunden för lärande och utveckling av kompetens är kritisk 
reflektion som sker gemensamt med andra. Praktik förklarar hon är bra men det ger inte alltid 
dessa möjligheter. En kombination mellan arbetslivserfarenheter och möjlighet till kritisk 
reflektion med lärare och kurskamrater är att föredra (Löfgren Martinsson 2008).  
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Forskningens resultat visade att anställningsbarhet ska betraktas som en process, att det inte 
är någon ide att försöka bestämma vad anställningsbarhet är och anpassa högre utbildningen i 
enlighet med bestämningar. Löfgren Martinsson (2008) förklarar att det finns en övertro på 
att den kompetens som personalvetare behöver i arbetslivet kan definieras. Enligt studiens 
resultat är den nuvarande och framtida arbetsmarknaden bred och föränderlig, vilket gör det 
svårt att definiera framtida kompetensbehov. Vad gällande begreppet anställningsbarhet 
menar Löfgren Martinsson (2008) att det ska betraktas snarare som en process än något som 
högre utbildning ska anpassas efter. Processen kan ske inom ramarna för utbildningen om 
studenter tillåts utveckla sig själva, sina förmågor och meningssammanhang. Detta 
förhållningssätt menar forskaren gör nyexaminerade personalvetare väl förberedda för att 
sedan utveckla kvaliteter som kommande arbeten efterfrågar. Som även nämns i 
problemformuleringen menar Löfgren Martinsson (2008) att det saknas studier i praktiken 
vad gällande kompetensgapet i relation till arbete med personal och arbetslivsfrågor, det är 
intressant menar hon att även inkludera empiri från arbetsgivarna i området.  

2.2	  Att	  göra	  sig	  anställningsbar	  
I artikeln “att göra sig anställningsbar” beskriver författaren Fogde (2011) hur normer om den 
perfekta kandidaten skapas och förstärks i processen att söka arbete. Inom arbetsmarknads- 
och utbildningspolitik innefattar begreppet anställningsbarhet individens förmåga att bli 
anställd (Fogdes 2011). Tanken bakom studien är att förstå hur studenter med hög utbildning 
förhandlar kring karriär råd och sina självpresentationer i relation till CV-skrivandet. Studien 
visar att studenterna intar ett instrumentellt förhållningssätt där karriär råd konstrueras som en 
kunskap som används vid arbetssökandet.  Fogdes (2011) beskriver anställningsbarhet som 
ett förhållningssätt som innefattar aktivt handlande samt att man tar eget ansvar, vilket 
stämmer överens med studenternas agerande i studien. De nyutexaminerade studenterna tog 
ansvar för deras kommande yrkesliv samt var duktiga på att söka upp relevant information 
och inspiration för att kunna skapa ett så bra CV som möjligt. Studenterna eftersträvade att 
leva upp till samhällets normer och var därmed noga med att göra detta “rätt” (Fogdes 2011).  

Fogdes (2011) skriver om den selektiva konformismen som tar plats i cv-skrivandet. 
Begreppet innebär att studenterna förhandlar den egna personligheten i relation till de 
egenskaper som enligt diskursen är normativt “bra”. Samtidigt finns där en norm som handlar 
om att “vara sig själv”. Inför CV-skrivandet ska man både reda ut hur man “är” rent 
personlighetsmässigt samt identifiera attraktiva egenskaper som den aktuella organisationen 
kan tänkas tycka är positiva.  

Fogdes (2011) beskriver det “Att vara ett jobbsökande subjekt kan antas vara ett specifikt 
rolltagande i relation till arbetsgivare i en specifik situation” (Fogdes 2011: 41).  
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2.1	  Att	  spela	  spelet	  
Anställningsbarhet diskuteras även i denna studie som är skriven av Brown, Hesketh och 
William (2011). Studien heter “The mismanagement of talent: employability and jobs in the 
knowledges economy” och undersöker begreppet anställningsbarhet utifrån studenters och 
organisationers perspektiv. Det är en kvalitativ studie där sex organisationer har intervjuats 
samt 60 akademiker från högre utbildning. Studiens resultat visar att anställbarhet till stor del 
handlar om mjuka faktorer som t.ex. kompetens, kapacitet och individens prestanda. 
Författarna hade en bild av att det var viktigare med hårda faktorer som certifikat och 
utmärkelse med det visade sig vara fel. Utöver att vara kvalificerad är det önskvärt att 
kandidaten är innovativ, kreativ och en kritisk problemlösare (Brown et al. 2011). Författarna 
menar att många investerar i utbildningar med tron på att efter examen väntar massor av 
attraktiva arbeten på en. Som student investeras både tid och resurser med en förhoppning om 
att det ska leda till ett åtråvärt arbete. Den stora frågan är om det räcker.  

Brown et al. (2011) undersöker även vad studenter gör för att bli mer anställningsbara, hur 
karriärs mål definieras samt hur man lyckas uppnå anställningsbarhet. Resultatet visar bl.a. 
att studenterna gör en hel del för att förbättra och matcha sin anställningsbarhet mot 
arbetsmarknadens krav. De läser platsannonser, använder sociala kontakter, läser böcker och 
deltar i aktiviteter (Brown et al. 2011). Med andra ord krävs det mer än enbart utbildning. 

2.4	  The	  many	  meanings	  of	  occupational	  competence	  and	  qualification	  
Per-Erik Ellström diskuterar begreppet kompetens i en artikel i Journal of European Industrial 
Training år 1997. Forskning menar han har en tendens att betona en anpassningsinriktad 
ansats vad gällande kompetensbehov, vilket Ellström (1997) motsätter. Ellström (1997) 
förklarar att utvecklingsinsatser i organisationer ska räknas med. Utvecklingsinsatser menar 
han är den kompetens som formar arbetsmiljön som främjar lärande och utveckling. Han 
påstår även att det saknas en enighet vad gällande förhållandet mellan kompetens och 
kvalifikationer, då kompetens handlar om både krav i ett specifikt arbete och personliga 
attribut (Ellström 1997).  

Ellström (1997) leder in på yrkesmässig kompetens. Han beskriver begreppet som ett 
samband mellan krav och individ i en speciell uppgift eller situation. I sambandet ingår 
kunskaper, intellektuella färdigheter, affektiva faktorer och sociala färdigheter. Han förklarar 
att kompetens är en potential som endast används under särskilda förutsättningar. Det är den 
kompetens som arbetsuppgiften eller arbetsgivaren kräver som definierar kvalifikationer 
(Ellström 1997). En person kan besitta många kompetenser men samtidigt sakna 
kvalifikationer. Det kan också omvänt vara så att arbetet kräver specifika kvalifikationer och 
att då individen istället saknar rätt kompetens. Begreppet kvalifikationer består med andra ord 
av två delar. Kvalifikationer som formellt eller informellt efterfrågas för att kunna klara av 
arbetet och kvalifikationer som faktiskt krävs för ett arbete (Ellström 1997).  
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Begreppen tillsammans kallar forskaren för utnyttjad kompetens dvs. skillnaden mellan den 
kompetens som individen har och den kompetens som kommer till användning i arbetet. 
Ellström (1997) framhåller att begreppet kvalifikation som utgår från arbetets krav på 
kompetens, kan anses vara mer grundat än begreppet kvalifikation som utgår från 
arbetsgivarens efterfrågan på kompetens (Ellström 1997).  

I ett tidigare verk förklarar även Ellström (1992) vad han kallar för anpassningsperspektivet 
och utvecklingsperspektivet. Det förstnämnda perspektivet beskriver hur man anpassar 
individuell kompetens efter arbetet för att genomföra arbetsuppgifter. 
Utvecklingsperspektivet handlar om hur individen genom sin kompetens kan påverka sin 
arbets- och livssituation.  

2.6	  Graduate	  Employability,	  ‘Soft	  Skills’	  Versus	  ‘Hard’	  Business	  Knowledge:	  A	  
European	  Study	   	  
Bakgrunden till forskningen är den ökade medvetenheten, i Storbritannien och fastlandet, 
kring betydelsen av högre utbildning. Universitetet över hela världen behöver i allt högre 
grad producera högkvalificerade akademiker, “mobila akademiker” som kan svara på den 
ständigt föränderliga och komplexa behoven på arbetsmarknaden (Andrews och Higson 
2008). Utöver detta har den snabba expansionen av högre utbildning över hela Europa under 
de senaste två decennierna resulterat i frågor rörande bl.a. kvaliteten på kandidaternas 
förmåga att möta arbetsgivarnas behov (Andrews och Higson 2008). 

Andrew och Higson (2008) menar att det finns ett glapp mellan nuvarande kunskap kopplat 
till akademiska och arbetsgivares perspektiv på sammanhanget. Genom sammanställning kan 
innehåll i universitets/högskoleutbildningar ändras om i syfte att öka anställningsbarheten för 
studenter efter examen. Forskarnas syfte med studien är att ta itu med detta gap. 
Uppfattningar och erfarenheter från arbetsgivare i fyra europeiska länder (Storbritannien, 
Österrike, Slovenien och Rumänien) analyseras. Forskningen fokuserar på ekonomistudenter.  

Resultatet från forskningen skapade tre teman kring studenters anställningsbarhet efter 
examen.  

- Företagsspecifika frågor (hård företagsrelaterad kunskap och färdigheter) 
- Interpersonella kompetenser (mjuka företagsrelaterade färdigheter) 
- Arbetslivserfarenhet och arbetsbaserat lärande. 

 

Studiens resultat visade att arbetsgivare förväntar sig att nyexaminerade studenter har en 
affärsförmåga, dvs. förmågan att kunna tillämpa inlärd kunskap som erhållits från 
universitetet. Arbetsgivarna efterlyser personer med förståelse för arbetslivet, inte enbart 
kring teorier (Andrews och Higson 2008). 
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Arbetsgivarna hade även förväntningar kring förmågan att lösa problem som kopplas till 
kritiskt tänkande och analytisk förmåga. Gemensamt var förväntningen kring studenternas 
samarbetsförmåga, innovation samt kommunikationsförmåga (Andrews och Higson 2008). 

 Arbetslivserfarenhet visade sig vara ett viktigt övervägande för arbetsgivarna vid rekrytering 
av akademiker. Genom arbetslivserfarenhet förbättrades elevernas lärande samtidigt som de 
fick möjlighet att förvärva och stärka arbetsrelaterade färdigheter. Deltidsanställning 
upplevdes också positivt. Dels gav det bevis på att studenterna var villiga att arbeta hårt för 
att uppnå sina mål och dels bevis på förmågan att balansera studier och sysselsättning 
samtidigt (Andrews och Higson 2008). 

2.6	  Sammanställning	  av	  tidigare	  forskning	  
Löfgren Martinsson (2008) undersöker hur anställningsbarhet definieras och skapas. Hon 
kommer till slutsatsen att anställningsbarhet inte kan fastställas. Fogdes (2011) menar i 
motsats att anställningsbarhet handlar om den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. 
Brown, Hesketh och William (2011) visar att anställningsbarhet handlar om många olika 
faktorer och framhåller att examen inte räcker för att en person ska vara anställningsbar.  

En upptäckt var att det finns relativt lite forskning kring vilka förväntningar som ställs på 
nyexaminerade studenter. Andrew och Higson (2008) undersöker vilka förväntningar som 
arbetsgivare ställer på ekonomistudenter. Resultatet kopplas till dagens arbetsmarknad som är 
föränderlig vilket kräver särskilda förväntningar på nyexaminerade studenter. Löfgren 
Martinsson (2008) omfattande forskningsstudie inkluderar även intressanta perspektiv på 
kompetenskrav kopplat till personalvetarstudenter.  

Alla forskningsstudier ovan är intressanta för vår studie då anställningsbarhet, förväntningar 
och kompetens utgör grunden för vår studies analys av empirin. Den tidigare forskningen 
förklarar begreppen och teorierna på både lika och olika sätt som skiljer sig från litteraturen.  
Detta gav oss fler perspektiv att utgå från och lägger en bra grund för ett välgrundat resultat.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
Under avsnittet kommer aktuella teorier för studien presenteras. Inledningsvis kommer begreppet 
kompetensblomman och dess definition behandlas, därefter kommer begreppen förväntningar och 
anställningsbarhet samt nyexaminerad studenter utredas. Avsnittet avslutas sedan med en kort 
presentation över dagens personalvetarprogram. 

3.1	  Kompetensblomman	  
Kompetens står för ett samlingsbegrepp kring en persons handlingsförmåga i att tillämpa 
färdigheter och kunskaper och genomföra en uppgift. Handlingsförmågan syftar till olika 
kunskaper. Exempelvis personlighet och attityd samt manuella, intellektuella och sociala 
kunskaper (Lundmark, 1998).    

Forskare har debatterat definitionen av begreppet kompetens. Nedan följer exempel på olika 
definitioner:  

● Motivation och vilja anses som viktiga komponenter.  
● Det är svårt i kvantitativa termer att förklara kompetens som är ett kvalitativt begrepp. 
● Kompetens är inte konstant över tid utan är under ständig förändring och utveckling.  

 

Kompetensblomman är en modell som Lundmark (1998) utvecklat för att relaterat till 
arbetsuppgifter redogöra för en persons kompetenskrav och kompetens. Modellen bygger på 
fem kompetenser. En total funktionell kompetens som samordnar de resterande fyra 
delkomponenterna strategisk, social, personlig och yrkesteknisk kompetens. I den strategiska 
kompetensen behöver man besitta viss kunskap i början speciellt för att förstå helheten av 
verksamhetens idé och mål. Målet för denna kompetens är att arbeta långsiktigt, vara beredd 
på förändringar i världen, samt kunna förutse konsekvenser av olika beslutstaganden. Den 
strategiska kompetensen utgår även från identitetsskapande. Vikten av att skapa sig en egen 
identitet inom sin organisation. 

Den sociala kompetensen ämnar fallenheten för samarbeta i grupp. Den riktar sig till hur väl 
en individ visar hänsyn och respekt gentemot sina medarbetare, hur väl individen är 
anpassningsbar och lyhörd samt hur väl individen anammar företagskulturen. Den personliga 
kompetensen syftar till hur individer förhåller sig till sina värderingar och personliga 
egenskaper. Exempel på värderingar är individens förhållningssätt till attityder, etik, 
värderingar och servicevilja. Även om initiativtagande, nyfikenhet och engagemang. 
Personliga egenskaper påverkar hur arbetet tillsammans med andra människor kommer 
fungera. Den yrkestekniska kompetensen innefattar grundläggande kunskaper och färdigheter 
som krävs för den aktuella yrkesverksamheten. Delkompetensen innebär en förmåga att 
kunna använda hjälpmedel, regler, redskap, metoder och teorier som är viktiga för en specifik 
arbetsuppgift eller tjänst. Kock (2010) talar inom delkompetensen om “formell kompetens”, 
personer med formell kompetens har enligt författaren arbetsuppgifter som kräver mer ansvar 
och här behöver man kunna garantera att individen är kompetent nog för att utföra 
arbetsuppgifterna. Det finns ofta inom dessa arbetsroller ett “rätt sätt” att utföra 
arbetsuppgifterna på (Kock 2010). 
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Den funktionella kompetensen fungerar som en samordnare till resterande kompetenser. De 
innebär en förmåga att integrera de andra kompetenserna i en konkret arbetssituation 
(Lundmark, 1998). 

3.2	  Förväntningar	  
Skapandet av en kravprofil förenklar arbetsgivares möjlighet till att hitta arbetstagare som 
matchar vad de efterfrågar. Nyckeln till skapandet av en framgångsrik kravspecifikation 
nämner Lindelöw (2008) är att den är heltäckande och välstrukturerad samt att det tydligt 
framgår vilka krav den aktuella tjänsten har. 

De sju kravspecifikationerna sammanfattas nedan: 

● Utbildning: Krav på formell utbildning.	  
● Färdighetskrav: Generella färdigheter, analytisk förmåga, verbal förmåga samt ett 

matematiskt sinne. Det kan även handla om att vara duktig på muntliga presentationer 
eller skriva på ett engagerat sätt, färdigheter kan vara relaterat till utbildningsnivå och 
erfarenheter.	  

● Kunskapskrav: Vid sidan av de formella kunskapskraven (utbildning och erfarenhet) 
tillkommer även datakunskap, språkkunskap eller annan specialistkunskap.	  

● Erfarenhet: i vilken mån personen behöver ha tidigare erfarenhet från arbetslivet 
generellt eller av en viss funktion t.ex. personalansvar. Handlar även om hur 
anpassningsbar är individen i förhållande till sin ledare/kollegor, hur fungerar 
individen i grupp och kommunicerar individen på ett sätt som passar in i en 
professionell arbetsmiljö.	  

● Personlighetskrav: Hur utförs arbetet. Här sammankopplas färdigheter med 
personlighet. Lindelöw (2008) poängterar vikten av att se till den sociala aspekten då 
personlighetskrav fastställs. Hon indikerar att det finns en koppling mellan 
personlighetskrav och social kompetens.	  

● Utvecklingspotential: Lindelöw (2008) påstår att en individs anpassningsförmåga 
och utvecklingspotential är förenat med hur förändringsbenägen individen är. Detta i 
sin tur påverkar i vilken mån individen lyckas uppnå sina egna mål vid en oberäknelig 
framtid. 	  

● Medicinska krav & andra krav: Ett allmänt medicinskt krav att individens hälsa ska 
vara god för att kunna utföra arbetsuppgifter som inte innebär hälsorisk. Detta krav 
kan även innehålla attitydfrågor. Exempelvis vart chefen står i frågor kring 
alkoholism. En del arbetsplatser ställer krav på utdrag ur brottsregistret.	  
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● Direkta och indirekta krav: Direkta krav är exempelvis kunskap och färdigheter 
samt beteenden som påverkar arbetsprestationen. Ett exempel som Lindelöw (2008) 
lyfter handlar om en nyutbildad tandläkare. Felbedömer tandläkaren en röntgenbild 
kan en patient eventuellt få fel behandling. Detta exempel ger en tydlig bild av 
kopplingen mellan beteende, kunskap och resultat. Indirekta krav är exempelvis 
erfarenhetskrav och utbildning och har inget inflytande på arbetsprestationer. I en 
rekryteringsprocess kommer de direkta kraven väga tyngre än de indirekta (Lindelöw, 
2008).	  

3.3	  Nyexaminerade	  studenter	  
Idag sker en utveckling i rekryteringsprocessen kring nyexaminerade studenter. Tidigare har 
en del företag inte sökt akademiker till sina tjänster. Däremot har företag idag börjat söka sig 
mer till personer med akademisk bakgrund. Dock finns det ingen garanti för nyexaminerade 
studenter att få ett arbete efter examen (Branine, 2008). Vad arbetsgivare koncentrera sig på 
är dess organisations ekonomiska ställning och rykte samt hur de utåt marknadsför sina 
utvecklingsprogram och kompetens. Vid en rekryteringsprocess av nyexaminerade studenter 
söker man efter personer som högst troligen kommer lyckas uppfylla organisationens målbild 
av en medarbetare (Gill & Banks, 1978). 

Många rekryterare och företag vänder sig till specifika universitet och program i sitt sökande 
efter en tänkbar ny rekryt (Murray & Robinsson, 2001), därav stärks teorin av att många 
nyutexaminerade studenter inte får ett jobb efter examen (Branine, 2008).  

Arbetsgivare har börjat förändra sitt sätt att agera kring rekrytering av nyexaminerade 
studenter. Då många efter sina studier gör ett uppehåll, är en ny ide att tidigt skapa en relation 
med studenterna. Att tidigt vara delaktig i innehållet av studentens utbildning (Murray & 
Robinsson, 2001). 

I en artikel av Work it daily (2016) kan vi följa argument kring varför man bör anställa 
nyexaminerade studenter. Artikeln trycker på de nya perspektiven en student besitter då 
utbildningar idag inte är desamma som för 10 år sedan. Studenter kommer med frågor kring 
varför och hur, vilket kan leda till en granskning av den egna verksamheten. Det i sin tur kan 
leda till förbättring inom olika områden. Studenter idag är mycket teknikkunniga. De har 
vuxit upp i en ny värld bestående av tekniska prylar som smartphones och internet, vilket 
gjort den nya generationen mycket anpassningsbara inför nya programvaror och system.  

En nyexaminerad student är ofta flexibel. Många saknar erfarenhet och blir därför lättare att 
forma i den nya rollen och i företaget i helhet (Rosen, 2016).  
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3.3	  Anställningsbarhet	  
Ordet anställningsbar har blivit populärt i dagens samhälles politiska diskussioner. 
Definitionen av begreppet skiljer sig åt beroende på i vilka sammanhang det används (Fejes 
& Sparrhoff, 2016). Att vara anställningsbar innebär att inneha den erfarenhet eller 
kompetens en anställning efterfrågar på arbetsmarknaden. Att vara anställningsbar betyder att 
en individ ska uppfylla olika krav. Kraven kan variera och exempelvis handla om flexibilitet, 
utvecklingsförmåga, kompetens samt personliga egenskaper.  

Då principen “sist in först ut” försvagats ligger arbetslivets trygghet idag mycket i individens 
kompetens och anställningsbarhet (saco.se). 

Inom skolpolitiken har begreppet blivit ett centralt mål. Tanken är att en utbildning ska 
generera en högre grad av anställningsbarhet. Relationen mellan arbetsmarknad och 
utbildning är central (Fejes & Sparrhoff, 2016).  

I ett traditionellt perspektiv används begreppet som ett sätt att öka sysselsättningen och en 
försäkring om att utbildning ska leda till arbete. Denna sysselsättning anses vara särskilt 
viktig för utsatta grupper, tex arbetslösa som lever utanför samhället. Utbildning och högre 
utbildning är viktigt inom det traditionella perspektivet eftersom främst högre utbildning ses 
som en faktor till att öka sin anställningsbarhet. Vad som också har en inverkan är val av 
utbildningsområde, utbildningskaraktär och kön. Att vara anställningsbar kommer med ett 
eget individuellt ansvar, att den enskilde ser till att matcha det som arbetsmarknaden 
efterfrågar (Fejes & Sparrhoff, 2016).  

På gymnasieskolan idag är målet att skapa bra arbetare som främjar Sveriges konkurrenskraft 
och ekonomiska tillväxt. Då anställningsbarhet är ett enskilt ansvar och den enskilde ska vara 
beredd att omforma sin kompetens efter arbetsmarknadens efterfrågan, har skolor även börjat 
fokusera på entreprenöriella förmågor (Fejes & Sparrhoff, 2016).  

3.4	  Dagens	  personalvetarprogram	  	  
Personalvetarprogrammet förbereder för arbetsuppgifter inom organisering, arbetsrättsliga 
frågor och människan. Programmet omfattar 3 års heltidsstudier och leder till en 
kandidatexamen med möjlighet till fortsatta studier. I Sverige finns personalvetarprogrammet 
på 15 olika högskolor/universitet. Programmet heter inte alltid personalvetarprogrammet utan 
benämningen kan variera, likaså innehållet (p-riks.se). 

Vid egen ansökan till personalvetarprogrammet för tre år sedan framgick det att programmen 
på de olika orterna till viss del har olika upplägg. Vanligaste huvudämnen är psykologi, 
pedagogik och sociologi. En del lärosäten har andra huvudämnen. Gemensamt för alla 
personalvetarprogram är att under utbildningen studeras ekonomi och arbetsrätt, dock 
varierade omfattningen. På Karlstads universitet väljer studenterna vad de vill läsa sista året, 
där bl.a. arbetsrätt II är ett alternativ (kau.se) På andra lärosäten är arbetsrätt I och II 
inkluderat i programmet. Samma sak gäller för ekonomi. Många läser personalekonomi och 
företagsekonomi.  På t.ex. Linneuniversitetet läser man även samhällsekonomi (lnu.se).  
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Den största skillnaden mellan programmen är de praktiska delarna. På bl.a. Göteborgs-, 
Umeås universitet samt Halmstad högskola finns möjlighet till praktik eller 
verksamhetsförlagda studier i kursplanen (gu.se, umu.se och hh.se).  Universitet som Uppsala 
och Stockholm ger inte möjlighet till detta under utbildningstiden. Där ligger istället fokus på 
teoretiska kunskaper (uu.se och su.se). En annan skillnad vi fann var att Karlstads universitet 
har kurser inom rekrytering och omställning samt kommunikation och medarbetarskap 
(kau.se). Detta är de relativt ensamma om. Halmstad högskola har en kurs i 
samtalsmetodologi (hh.se). Kursen med fokus på ledarskap finns inom många av 
programmen, dock inte på de stora universiteten såsom Uppsala, Stockholm och Lund.  

Beroende på vart man läser sin personalvetarutbildning kommer studenten med andra ord 
erhålla olika kunskaper. Studietiden som krävs för att genomföra programmet kan variera 
mycket. Utifrån egna erfarenheter söker sig många nyexaminerade personalvetare till samma 
arbeten och då med olika förutsättningar. Visa har fördjupat sig i ekonomi, en annan i 
psykologi och en tredje har haft verksamhetsförlagda studier under ett halvår. Vad är det 
egentligen som efterfrågas på arbetsmarknaden, vad är viktigast att ta med sig från sin 
studietid. När vi i diskussionen ger förbättringsförslag till bland annat högskolor/universitet 
kommer vi till viss del återkomma till detta avsnitt.  

3.5	  Sammanställning	  av	  teoretisk	  referensram	  
I studien finns två teorier och ett begrepp. Vi förklarar även under detta avsnitt hur 
nyexaminerade studenter definieras i studien samt vad ett personalvetarprogram innebär. 
Begreppet “anställningsbarhet” förklaras då studien undersöker vad från studietiden som gör 
nyexaminerade personalvetare attraktiva på arbetsmarknaden. Läsaren ska ges förståelse för 
vad begreppet innebär och vilka punkter som gör en nyexaminerad anställningsbar. 
Begreppet “nyexaminerade studenter” förklaras då studien undersöker vad från studietiden 
som kan vara användbart i framtida jobbsökande. Dagens personalvetarprogram förklaras för 
att ge läsaren kunskap om vad som idag ingår i personalvetarutbildningen. Under 
diskussionsdelen kommer vi jämföra vad bemanningsföretagen efterfrågar och vad 
utbildningen innehåller för att se om det stämmer överens.  

Teoridelen tar upp två begrepp som är relevanta för det insamlade empiriska resultatet, vilka 
utgör grunden för analysarbetet. Dessa begrepp är kompetens och förväntningar. Vi utgår från 
Lundmarks (1998) modell som heter kompetensblomman. Modellen kopplas samman med 
bemanningsbranschens kompetenskrav av nyexaminerade personalvetare.  Lindelöws (2008) 
har skapat en förväntningsmodell som består av sju kravspecifikationer, vilka används i 
analysarbetet när bemanningsbranschens förväntningar på nyexaminerade personalvetare ska 
undersökas.  

 

 

 

 



	   20	  

4.	  Metod	  
I detta avsnitt redogörs den kvalitativa metodansatsen som ligger till grund för vår studie. 
Kapitlet redovisar motivationen bakom vald metod samt forskningsprocessen och 
intervjuernas upplägg. Avsnittet avslutas med att presentera vilka tillvägagångssätt som 
används vid urval och analys samt diskussion kring forskningsetiken.  

4.1	  Metodansats	  
När syftet är att producera kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt beteende i 
allmänhet finns där tre olika metodansatser som kan användas, deduktion, induktion och 
abduktion (Olsson & Sörensen 2011) Alla anger tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan dra 
vetenskapliga slutsatser, dock skiljer de sig åt. Induktion drar en sannolik slutsats utifrån ett 
antal händelser (Andersen 1998). Det klassiska exemplet för induktion är “solen har gått upp 
varje morgon hittills, alltså kommer den att gå upp nästa morgon också”. Deduktiv ansats 
innebär att man utifrån generella principer drar slutsatser kring enskilda händelser. Det finns 
alltså en teori som berättar hur relationerna mellan olika förhållanden ser ut i verkligheten 
(Olsson och Sörensen 2011).  

I denna studie har den tredje slutledningsformen använts, nämligen den abduktiva. Man kan 
säga att den abduktiva slutledningsledningsformen är en blandning mellan induktion och 
deduktion. Ansatsen innebär att vi har med hjälp av induktion gjort en lägesbeskrivning och 
genom deduktion ökat vår kunskap och förståelse genom att ta hjälp av teoretiska 
förutsättningar. Vi valde denna slutledningsform med anledningen att vi önskade att både 
inkludera teoretiska perspektiv samt respondenter och deras förståelse av det aktuella läget 
(Olsson och Sörensen 2011). 

4.2	  Val	  av	  forskningsmetod	  
Beskrivning av en studie kan ske genom tre olika val av data. Kvantitativ, kvalitativ och 
metodkombination. Denna kvantitativa data är inriktad på siffror eller kategorier. Kvantitativ 
data organiserar, sammanfattar fynd, visar belägg, utforskar kopplingar mellan samband och 
förbindelser samt beskriver hur data är fördelad. Kvalitativ data är visuella bilder (kreativt 
eller observerade producerade) och formas genom ord (skrivna eller talade). Vanligt 
förekommande är att förknippa denna metod med forskningsmetoder som observation, 
dokument och intervju (Denscombe 2009).  

Studien genomförs med kvalitativ metod då insamling av data skett via intervjuer. Vid 
genomförandet av en undersökning inom ett begränsat område hjälper den kvalitativa 
forskningen till att hantera komplexa sociala situationer. Den kvalitativa forskningen ger 
rättvisa åt det sociala livets olika nyanser. Den kvalitativa metoden ger även möjlighet till 
alternativa förklaringar då den bygger på tolkningsskicklighet.  

Studiens intervjuguide är av öppen karaktär med tanken att respondenterna själva skulle få 
reflektera över frågorna och utveckla svaren utan påverkan utifrån. Huvudargumentet för 
valet av kvalitativ metod är att huvudtekniken i analysen är att tolka mönster och svar från 
respektive intervju (Denscombe 2009). 



	   21	  

4.3	  Urval	  
Urvalstekniker består vanligtvis av två delar, sannolikhetsurval och icke - sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval (slumpmässigt urval) är ett tillvägagångssätt som innebär att urvalet av 
företeelser och människor sker av slumpen. Urvalstekniker bygger på antagandet av att 
sannolikt erhålla ett urval som ger ett representativt tvärsnitt av populationen, baserat på om 
urvalet skett slumpmässigt och de valda exemplen omfattar ett tillräckligt antal. Icke - 
sannolikhetsurval genomförs då det inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i 
undersökningen och då forskaren inte har tillräckligt med information gällande populationen.  
Detta kan generera svårigheter att få kontakt med urvalet via den konventionella tekniken för 
sannolikhetsurval (Denscombe 2009). 

Denna studie är utförd med ett icke - sannolikhetsurval. Närmare bestämt ett subjektivt och 
ett bekvämlighetsurval. Det subjektiva urvalet grundar sig i att studiens författare besitter viss 
kännedom om både de människor och företeelser som är inkluderade i undersökningen. 
Argumentet är att detta genererar den värdefullaste datan då en stark koppling finns mellan 
val av respondenter/företag och studiens undersökningsområde.  Bekvämlighetsurvalet 
grundar sig bland annat i möjligheten att snabbt få kontakt med önskade företag och 
respondenter och därför kontaktades företag där personlig anknytning finns (Denscombe 
2009).  
 
Företagen som representerar studien är Sveriges fyra största bemanningsföretag och ett 
mindre. Dessa företag representerar studien då all fem företag är etablerade på 
arbetsmarknaden och besitter stor erfarenhet av anställning av nyexaminerade studenter. 
(Denscombe 2009) 

4.4	  Genomförande	  
För att få insikt i människors åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar är intervju en 
lämplig metod för datainsamling. Det finns olika typer av forskningsintervjuer. Strukturerad 
intervju innebär stor kontroll över frågorna och svarens utformning. Det kan likna ett 
frågeformulär. Kontrollen över frågornas ordningsföljd och uppsättning ger forskaren 
fördelen av “standardisering”. Respondenterna mottar frågor av identisk karaktär. 
Uppsättningen av förkodade svar resulterar till en relativt enkel genomförd analys. Denna typ 
av intervjuteknik associeras med insamling av kvantitativ data. 

Semistrukturerad intervju innebär istället en mer flexibel utformning med en färdig lista på 
frågor där respondenten ges möjlighet att i större grad utveckla sina svar och synpunkter. 
Ostrukturerad intervju är utformad genom att intervjuaren ska ingripa i minsta mån.  

Denna intervjumetod introducerar ett ämne och respondenten får mer eller mindre tala fritt. 
Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har gemensamt deras villighet att låta 
respondenten utveckla sina egna tankar och använda sina egna ord (Denscombe 2009). 
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Empirin har samlats in från 5 semistrukturerade intervjuer. Fyra intervjuer genomfördes via 
telefonintervju och en intervju genomfördes via personligt möte på företaget. Första 
kontakten med respondenterna skedde via mail och telefonkontakt där information tilldelades 
gällande studiens syfte och utformning. Respondenterna var inte anonyma vid 
intervjutillfället då de kontaktades personligen av studiens författare. Respondenterna är 
däremot anonyma i studien. Dokumentering av intervjuerna skedde genom inspelning på 
mobiltelefon samt nedskrivning av stödord vid respektive intervjutillfälle. Detta för att 
minimera att förlora viktig data. Transkribering av intervjuerna ägde rum strax efter 
respektive intervju. 

Intervjuerna genomfördes med personer som är mer eller mindre ansvariga för företagens 
respektive rekryteringsavdelning av nyexaminerade studenter. Då respondenterna fick erhålla 
information om studiens syfte och utformning innan intervjutillfället fick de chans att 
reflektera över ämnet och sina svar. 

4.5	  Emperianalys	  
Vår arbetsprocess med empirin liknar mycket metoden innehållsanalys som SBU presenterar 
i handboken om forskningsansatser för kvalitativ metod (sbu.se 2014). Det insamlade 
materialet i vår studie lästes igenom upprepade gånger i syfte att identifiera meningsenheter 
som sedan sorterades under kategorierna kompetens, förväntningar och anställningsbarhet. 
Vi letade efter likheter och skillnader. Material som inte kunde kategoriseras exkluderades 
inte (sbu.se), vilket kan utläsas i vår resultat- och analysdel som är relativt omfattande. Vi 
eftersträvade att skapa möjlighet för läsaren att dra egna slutsatser och valde därmed att 
inkludera samtliga svar. Det fanns naturligtvis några svar under intervjuerna som inte kunde 
kopplas till studien alls, dessa redovisas inte.    

Innehållsanalys skapar en möjlighet för forskaren att utifrån insamlad data dra slutsatser och 
används när forskaren vill öka kunskaper eller ge nya insikter. Analysmetoden handlar även 
om att skapa en innehållsrik och bred beskrivning av ett visst fenomen (sbu.se). Syftet med 
vår studie är att belysa vad respondenterna anser gör en nyexaminerad personalvetarstudent 
intressant dvs. vilka är förväntningar samt vilka kompetenskrav finns det. Fem stycken 
personer intervjuades och det var alltid en av oss som intervjuade. Analysen gjordes dock 
tillsammans. Eftersom vi både inte närvarade på alla intervjuer började vi med att läsa 
igenom allt för att skapa en helhetsbild. Tillsammans reflekterade vi över svaren vi fått och 
sorterade dem sedan i kategorierna. Under analysarbetet skapades en uppfattning om textens 
huvudsakliga innehåll (sbu.se) Vi märkte ganska snabbt här att t.ex. arbetslivserfarenhet 
ansågs väldigt värdefullt av samtliga respondenter. Desto mer vi arbetade med 
respondenternas svar märkte vi dock att det fanns mycket underliggande åsikter som blev 
viktigt för resultatet av hela studien.   
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4.6	  Säkerställning	  av	  kvalitet 
Från positivismen kommer begreppet reliabilitet och validitet som ofta används för att 
säkerställa kvaliteten i en studie. Reliabiliteten handlar om att redovisa hur noggrann man är 
vid insamlandet av data samt analysen av denna. Validiteten handlar om att undersöka om 
rätt data har använts och om den uppmätts korrekt (Denscombe 2004).       

Enligt författaren Trost (2010) kommer begreppen från den kvantitativa forskningstraditionen 
och är därmed inte särskilt relevant att använda vid kvalitativa studier.  

Begreppet reliabilitet utgår t.ex. från att människors erfarenheter och tankar är statiska, vilket 
inte stämmer överens med grundtanken bakom en kvalitativ intervju som är att människor 
hela tiden förändras (Trost 2010).  Denna studie följer andra kriterier för kvalitativ studie. I 
likhet med författaren Trost (2010) och många andra författare är begreppen validitet och 
reliabilitet till stor del inte är relevanta i en kvalitativ undersökning och därav inte relevanta 
för denna studie. Metoderna beskrivs istället tydligt och forskningen redovisas öppet. Detta är 
enligt Trost (2010) viktigt för att skapa en möjlighet för läsaren att avgöra om resultatet är 
trovärdigt eller inte. Kriteriet tillförlitlighet är tillämpat i studien som för att bedöma 
kvaliteten i studien med utgångspunkt i Brymans (2011) bok.  

Kriteriet delas här upp i fyra teman: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera. Dessa tillsammans behandlar studiens noggrannhet samt hur 
systematisk forskningsprocessen är (Bryman 2011).  

Trovärdighet 
Alla människor har olika uppfattningar om verkligheten, det finns ingen enda sanning. Det är 
därför viktigt att man hela tiden ser till att man förstår vad respondenterna säger, vad de 
menar (Bryman 2011). Uppstod det eventuella oklarheter kring något av respondenternas 
svar, ifrågasattes dessa direkt för att klara ut eventuella missförstånd. Intervjuerna 
genomsyrades av ett granskande synsätt och för att skapa en rättvis bild blandades inga egna 
värderingar in. Ledande frågor undveks som tidigare nämnt och målet var att eftersträva 
endast respondenternas egna svar.  

Överförbarhet 
Avser hur väl resultatet kan förekomma i liknande företeelser samt hur väl som resultatet 
överensstämmer med verkligheten. Man talar här om en generaliserbarhet. Kvalitativa studier 
kan vara svårare att generalisera än kvantitativa studier, eftersom man söker efter ett djup och 
inte en bredd som i kvantitativ forskning (Bryman 2011). Kvalitativ forskning som inkluderar 
mindre enheter kräver att man angriper generaliserbarheten på ett annat sätt. Studien byter 
därför generaliserbarhet mot överförbarhet. Överförbarhet ställer frågan “I vilken omfattning 
kan fynden överföras till andra fall? istället för att fråga “I vilken omfattning är det sannolikt 
att fynden återfinns i andra fall?”. Studiens överförbarhet är relativt god eftersom fem olika 
bemanningsföretag inkluderas. Detta baseras på att bemanningsföretagen dagligen arbetar 
med rekrytering till olika tjänster och branscher. Därav antas att respondenternas åsikter kring 
kompetenskrav och förväntningar inte bör skilja sig enormt mycket från andras 
kompetenskrav och förväntningar inom samma bransch.  
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Pålitlighet 
Handlar om i vilken grad som forskare kan säkerhetsställa att studiens resultat uppvisar en 
rättvis bild av verkligheten. För att resultatet ska anses pålitligt ska man kunna redogöra för 
studiens val av metoder och forskningsprocess. För att öka studiens pålitlighet kan 
exempelvis en annan forskare titta igenom arbetet (Bryman 2011). På grund av tidspress har 
inte en annan forskare tagit del av studien, dock har en handledare kontinuerligt tagit del av 
hela forskningsprocessen. Metoder, beslut och arbetsprocessen har hela tiden redovisats 
öppet.           

Möjlighet att styrka och konfirmera  
Det sista temat handlar om att kunna säkerställa att forskaren inte låtit personliga värderingar 
eller teoretiska värderingar påverkat studiens slutsatser dvs. att forskaren agerat i god tro 
(Bryman 2011). För att lyckas med detta har val motiverats och beskrivits under hela 
forskningsprocessen. Läsaren ges då möjlighet att själv avgöra om det finns några eventuella 
brister. 

4.7	  Etiska	  överväganden	  	  
Vid genomförandet av en kvalitativ forskningsstudie finns det etiska principer som ska tas 
hänsyn till. För respondenternas skull är dessa principer viktiga att känna till som forskare, då 
det handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2011). Det 
finns enligt Bryman (2011) fyra stycken krav som forskare bör känna till. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 
förstnämnda, informationskravet handlar om att informera respondenterna om studiens syfte, 
vilket respondenterna i studien informerats om. En intervjutid bokades in med respondenterna 
över mail. Mailet innehöll en kort beskrivning av studiens syfte. Intervjufrågorna skickade 
inte med då tidsspannet mellan kontakt med respondent och intervjutillfälle varierade, dvs 
tiden för respondenterna att förbereda sig på varierade. Tanken med att inte dela 
intervjufrågorna var att minimera yttre påverkan av respondenternas svar då sannolikheten 
var stor för respondenterna att diskutera frågorna med kollegor. 

Samtyckeskravet handlar om att respondenternas medverkan i studien är frivillig och 
möjligheten finns att när som helst avbryta sin medverkan (Bryman 2011).  Detta uttrycktes 
inte verbalt men hävdas vara underförstått. En respondent uppgav information som hen 
senare bad att inte tas med i studien, detta ströks givetvis. Härnäst kommer 
konfidentialitetskravet, att respondenterna ska behandlas med konfidentialitet (Bryman 
2011). Befattning på respondenterna är delat i studien, dock inga namn vilket respektive 
respondent blev informerad om. Respondenterna är därmed anonyma och känsliga uppgifter 
som behandlats är konfidentiella.    

Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att all information om respondenterna ska 
behandlas med försiktighet och framförallt endast användas för forskningsändamålet 
(Bryman 2011). Under respektive intervjutillfälle har respondenterna upplysts om att svaren 
de delger kommer jämföras med andra respondenters. Då förtydligades även att namn, kön, 
yrkesroll eller belägna kontor på de andra respondenterna inte delgavs.  
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5.	  Resultat	  och	  Analys 
I detta avsnitt kopplar vi ihop datainsamlingen med utvalda teorier som har framtagits för 
undersökningen. Avsnittet avslutas med en slutsats där även våra tolkningar finns med.  

5.1	  Kompetens	  och	  kompetensblomman	  	  
I studien förklarar modellen kompetensblomman begreppet kompetens, det empiriska 
resultatet analyseras genom teorins fem delkomponenter.  

Yrkesteknisk kompetens 
Alla respondenter var överens om att det är meriterande att studenterna haft ett deltidsarbete 
vid sidan av studierna alt. varit aktiva i ideella föreningar, t.ex. kårverksamhet. Förmågan att 
hantera sina studier samt vara engagerad på annat håll samtidigt menar respondenterna inte 
bara visar att individen klarar av många bollar i luften, utan det ger även en indikation på att 
studenten erhållit värdefulla erfarenheter. Respondent A förklarar: 

”Det är inte viktigt att man har MVG men att man kanske haft ett extrajobb eller varit 
verksam i kåren och trots detta klarat sina tentor på helst första försöket”.  

Respondent D berättar att deltidsarbete inom research och rekrytering är extra intressant och 
förklarar vikten av ett studentrelevant arbete:  

“Det visar ju både på en ambition och förhoppningsvis en förmåga att ta sig an en uppgift 
och slutföra den” 

Respondent B anser att arbete inom service och försäljning är meriterande samt att studenten 
varit aktiv inom kårverksamhet. Respondent C anser att branschrelaterad erfarenhet är 
värdefullt men att all arbetserfarenhet är positivt: 

”Har man jobbat tre år som undersköterska finns det ett värde i det. Har du jobbat extra vid 
sidan av studierna så är det jättebra. Alla arbetserfarenhet är positiv.” 

Respondenterna fick frågan om personer utan utbildning kan anställas till de tjänster som 
nyexaminerade personalvetare vanligtvis anställs till. Alla respondenter förutom en uppgav 
att det har utbildningskrav. Många av respondenterna berättade dock att arbetslivserfarenhet 
kan kompensera där utbildning saknas. Respondent A var den som uppgav att de inte har 
något utbildningskrav. Oavsett om personen har utbildning eller inte kan personen anställas 
till deras tjänster. Respondent B och C söker personer med relevant eftergymnasial utbildning 
med undantag. Respondent B förklarar hur deras organisation tänker: 

”Det sker att vi anställer personer som saknar relevant högskole-/universitetsutbildning. Då 
kompenseras det med erfarenhet, antingen inom bolaget eller från relevant 
branscherfarenhet utanför bolaget.” 

Det framgick inte om respondent D hade utbildningskrav, dock framgick det att alla anställda 
hos dem idag har en pågående utbildning eller examen. Här gör vi ett antagande att utbildning 
krävs. Respondent E anser att arbetslivserfarenhet inte värderas högre än eftergymnasial 
utbildning: 
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”Att ha en utbildning är som att ha ett körkort. Du vet att personen genom en utbildning har 
lärt sig skriva bra, kommunicera, jobba i projekt och strukturera. Personen besitter en bra 
grundkompetens.”  

Respondenterna är överens om att arbetsrätt och praktik bör ingå i personalvetarprogrammet. 
Respondent A, B och C anser även att ekonomi bör ingå. Respondent C motiverar kunskaper 
inom ekonomi med att kort och gott säga “Allt handlar ju faktiskt om lönsamhet”. 

Respondent B och D nämner att organisationsutveckling är viktigt. Respondent B berättar: 

”Arbetsrätt tror jag är viktigt. Jag tror att det ger en förståelse med sig i grunden och att 
man då lätt kan koppla det till verkligheten sen. Ekonomi är viktigt för en ekonomisk 
förståelse. Organisationsteori är viktigt för att förstå ett bolag och hur allt hänger ihop” 

Respondent A stod ensam i att tycka att utbildningen bör innehålla kurser inom intervjuteknik 
och rekryteringsverktyg.  

Vi frågade respondenterna vad som väger tyngst av arbetslivserfarenhet eller en examen från 
personalvetarprogrammet. Respondent A och D var enliga och svarade arbetslivserfarenhet. 
Respondent A förklarar: 

”Bara för att man har en högskole- eller universitetsutbildning kan man inte det yrket, man 
måste jobba såklart.”  

Respondent D svarar så här: ”Det är mer attraktivt att ta in en kandidat som har erfarenhet 
dvs. en person som visat att man tidigare har gjort en bra jobb och därmed finns det goda 
chanser att fortsätta att göra ett bra jobb, istället för att ta in en person med enbart en 
högskoleutbildning men som saknar erfarenhet. Jämför jag en person som har gått en 
utbildning och inte har erfarenhet med en som har erfarenhet så skulle jag välja den som har 
erfarenhet.” 

Respondent B och C anser båda att arbetslivserfarenhet väger tungt, respondent B kan inte 
riktigt svara på frågan: 

”Ställs vi inför valet mellan en person som gjort exakt vad vi efterfrågar på ett annat 
bemanningsföretag i två år och stämmer överens med vår kompetensprofil, med en 
nyexaminerad person som inte har någon erfarenhet, den är svår. Då är det väldigt mycket 
upp till den rekryterande chefen också. Dock har vi vanligtvis som krav att man ska ha 
utbildning. Jag kan nog inte ge något tydligt svar på den. Vi värdesätter utbildning högt men 
det är inte alltid de är det enda som krävs.” 
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Respondent C resonerar fram och tillbaka en stund och kommer sedan fram till att personlig 
lämplighet väger tyngst. 

“Jag skulle nog inte säga att det är ett jättehårt krav att man gått en exakt utbildning, eller 
att man måste vara personalvetare för att få en chans” 

”Vi har precis anställt en ny konsultchef. Då sa vår platschef till hen att du är inte den som 
har mest erfarenhet med dig men du har en bra utbildning och du har rätt inställning.” 

Respondent E förklarar att arbetslivserfarenhet är värdefullt men att den erfarenheten lika 
gärna kan vara från att man jobbat mycket på ett sommarlov eller haft ett extrajobb och 
jobbat vid sidan av sina studier. Det behöver inte vara studentrelaterat.    

Det går att utläsa utifrån resultatet att rekryteringsansvariga på dessa fem bemanningsföretag 
vill veta att personer de anställer till företaget har de grundläggande färdigheter och 
kunskaper som yrkesverksamheten kräver. Mycket tyder på att “yrkestekniskt kompetens” är 
en viktigt delkompetens för samtliga organisationer. Respondenterna ser gärna att studenter 
har branscherfarenhet eller annan arbetslivserfarenhet, läst arbetsrätt eller andra relevanta 
kurser som kan komma till användning i arbetet hos dem. Detta stämmer väl överens med hur 
Lundmark (1998) beskriver delkompetensen, nämligen en kompetens som innefattar 
färdigheter som krävs för den aktuella yrkesverksamheten. Några respondenter nämnde 
ytterligare att erfarenheter från andra branscher är värdefullt. Engagemang från studenten 
upplevs som viktigt för respondenterna, då det ger goda förutsättningar för att passa in i de 
arbetsroller respondenterna tillsätter.  

Vad gällande personliga och sociala kompetenser kommer dessa redovisas mer ingående 
under kommande delkompetenser. Det finns ett samband mellan några av respondenternas 
svar och hur Kock (2010) beskriver begreppet “formell kompetens”. Studien nuddar redan 
här vid kompetenserna. Respondent E söker efter personer med ledarskapskompetens och 
förväntar sig då att personen är initiativtagande samt har ett coachande förhållningssätt. 
Respondenterna B beskriver bl.a. vilka kompetenser som eftersöks hos dem: 

“Självgående har vi också som en sak vi undersöker, självklart får man mycket stöd  men det 
handlar mer om förmågan att driva sitt arbete framåt när det kanske inte finns en exakt regel 
för hur man måste gå tillväga i alla situationer” 

Respondent D förklarar vikten av att vara proaktiv:  

“Man behöver leta upp kandidater inom rekrytering. Du behöver vara proaktiv när det 
kommer till kunder och processer” 

Vilka kompetenser som respondent C anser viktiga förklaras på detta sätt: 

“Kompetens som efterfrågas till de vanligaste tjänsterna som man anställer nyexaminerade 
personalvetare till är att personen är resultatfokuserad, strukturerad, bra på att samarbeta 
och har förmågan att arbeta självgående” 
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Precis som Kock (2009) beskriver formell kompetens, tyder respondenternas svar på vikten 
av att garantera att individen är kompetent nog för att utföra arbetsuppgifterna inom tjänsten.  

Social kompetens 
Samtliga respondenter anser att social kompetens är väldigt viktigt. Till viss del resonerar de 
kring kompetensen på olika sätt. Respondent C uttrycker tydligt hur viktigt det är med social 
kompetens och berättar att de letar efter personer som har erfarenhet från arbete med 
människor. Personen förväntas då hantera människor i olika situationer och miljöer. 
Respondent B och D använder bl.a. orden samarbetsvillig eller samarbetsförmåga när de 
beskriver önskvärda egenskaper hos en eventuell anställd.  

Respondent B förklarar varför samarbetsförmåga är viktigt för dem:  

“Vi tittar på samarbetsförmåga, just det här som jag pratade om innan – interna och externa 
samarbeten och att vara affärsfokuserad. Det handlar om att jobba nära sina kunder och se 
till deras behov” 

Vid frågan vilka kompetenser respondenten anser att nyexaminerade personalvetarstudenter 
bör besitta svarar respondent D: 

“Samarbetsvillig och serviceinriktad. Samarbetsvillig då vi samarbetar med många både 
externt och internt” 

Respondent C använder inte samma ordval och förklarar istället att det är viktigt att personen 
vill arbeta i team och säger ordagrant “vi letar efter social kompetens, det är jätteviktigt”.  

Social kompetens handlar enligt Lundmark (1998) om den sociala aspekten, att kunna 
samarbeta med övriga anställda, vilket respondenterna ovan framhåller som viktiga 
kompetenser. Respondenterna nedan nämner även individens förmåga att visa hänsyn och 
respekt, vara lyhörd samt förstå företagskulturen, vilket stämmer överens med hur Lundmark 
(1998) förklarar delkompetensen.  

Respondent A anser att personalvetarstudenten behöver kunna hantera situationer där 
människor är inbegripna på något sätt. Respondent B berättar att organisationens kultur är 
viktig och säger:  

“Vi tittar väldigt mycket på vår kultur och där det handlar om att man är hjälpsam. Att man 
har empati är viktig” 

Respondenten C som tidigare förklarat vikten av social kompetens förtydligar att de mjuka 
värdena är viktigast, hur man möter människor och hur man fungerar i grupp. Vid rekrytering 
tittar respondenten mest på personlig lämplighet. 

Respondent E söker personer med förmåga att vara personlig i sitt arbete samt ha ett driv och 
mod. Respondenten förklarar varför social kompetens är viktigt i deras företag: 
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“Det är viktigt med personens etik och värderingar. Säljfokus får inte vara dominerande. Det 
är minst lika viktigt att ha ett gott hjärta och förstå att man arbetar med och för människor.” 

Strategisk kompetens 
Respondent B förväntar sig att arbetssökande kommer väl förberedd till intervjun.  

”Jag förväntar mig att är man intresserad så ska man vara påläst om företaget och ha 
undersökt det innan man kommer hit.”  

Respondent E förtydligar ett flertal gånger under intervjun att anställda måste förstå hur 
företaget fungerar i grunden. Företaget är beroende av försäljning och anställda måste vara 
säljfokuserade.  

”Personen måste förstå att vi inte existerar som bolag om vi inte drar in pengar” 

Respondenternas svar kan tolkas utifrån den strategiska kompetensen. Lundmark (1998) 
förklarar att delkompetensen handlar om individens vetskap kring verksamhetsidén samt att 
förstå sin egna roll i organisationen. Svaren från respondent B och E tyder på att strategisk 
kompetens är viktigt.  

I likhet med hur Lundmark (1998) förklarar vikten av en helhetssyn på verksamheten 
förklarar respondent C att kunskaper inom ekonomi och arbetsrätt bidrar till förståelse för alla 
företagets avdelningar. Med samma anledning förklarar respondent B under delkompetens ett 
varför personalvetarprogrammet bör undervisa i organisationsutveckling.  

Svar från respondent A och D kunde inte kopplas samman och analyseras med denna 
delkompetens.  

Personlig kompetens 
Respondenterna gav många svar med tolkningsunderlag för personlig kompetens. 
Gemensamt för respondenterna A, C, D och B görs en tolkning att de söker medarbetare med 
en viss attityd - förväntansfulla personer med ett engagemang och stort intresse.    

Respondent A berättade att de söker personer som är vetgiriga, utåtriktade och nyfikna på att 
lära sig mer. Respondent D söker likaså nyfikna personer samt lyhörda, proaktiva och 
driftiga. Respondent C berättar en förväntning kring engagemanget att sätta sig in i 
arbetsuppgifter samt att våga ta tag i saker. Respondenten beskriver: 

“Vi förväntar oss att man tar tag i saker, att man inte sitter och väntar på att någon ska 
berätta för en utan att man ställer frågor. Det sätter vi mycket krav på” 
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Respondent B är inne på samma spår som respondenterna ovan när det kommer till 
engagemang:  

“Det är viktigt att man har en förmåga att hitta energi i sig själv. Att man ser positivt på 
saker och tar sig an saker på ett positivt sätt. Det är viktigt. Att man hela tiden har det här 
drivet att man vill utvecklas” 

Tidigare under avsnittet har vi sett att respondent E söker efter personer med driv och mod, 
utöver det är förmågan att arbeta strukturerat viktigt enligt respondenten.  

Respondent B håller med och förklarar varför struktur är viktigt i den vanligaste roll som 
nyexaminerade personalvetare anställs till: 

“Consult Manager-rollen ställer höga krav på att man ska ha många bollar. Man arbetar 
med kunder, kandidater och konsulter samt har man interna samarbeten med Account 
Manager, Sourcer. Det kräver en väldigt god förmåga till struktur” 

Respondent D lägger även till att de söker personer som är serviceinriktade samt personer 
med bra språklig kompetens. Respondenten förklarar att inom företaget måste personen 
kunna uttrycka sig i text både på svenska och engelska.  

Enligt Lundmark (1998) handlar personliga egenskaper om individens förhållningssätt till 
attityder samt etik, värderingar och servicevilja. Respondent A, B, C och D upplevs söka, 
som nämnt i inledningen, förväntansfulla och engagerade personer med och stort intresse. 
Svaren tolkas som att respondenterna söker en särskild attityd, att komma framåt samt en 
vilja att arbeta. 

Respondent D nämner service enligt ovan beskrivet. Respondent B diskuterar också kring 
service vid frågan kring önskvärda kompetenser hos rekryter: 

“Vi tittar väldigt mycket på erfarenhet av service för vi är ju en leverantör och servar våra 
kunder. Erfarenhet från arbete med service tycker vi är viktigt” 

Respondent E berättar att de söker personer med bra etik och värderingar. Dock framgick det 
inte vad respondenten exakt syftade på. Respondenten berättar även att de letar efter personer 
med färdigheter och en attityd som innebär att kunna sälja, vara driven samt att inneha ett 
mod och agera professionellt i tuffa situationer. Respondent E eftersöker personlig kompetens 
såsom Lundmark (1998) beskriver skapar förutsättningar för att åstadkomma fina resultat i 
arbetet - med mognad och självförtroende.  
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Funktionell kometens 
Den sista delkompetensen innebär en förmåga att integrera de andra kompetenserna i en 
konkret arbetssituation (Lundmark 1998). Här sammanfattar vi vad bemanningsföretagen 
anser vara en funktionell kompetens dvs. vad för kompetens vill arbetsgivare inom 
bemanningsbranschen att nyexaminerade personalvetare ska besitta.  

Nästintill alla respondenter var överens om att yrkesteknisk kompetens är viktigast dvs. 
arbetslivserfarenhet. Respondent C anser istället personlig lämplighet och respondent E 
tycker utbildning väger tyngre. Social kompetens uppger de flesta bemanningsföretagen är 
viktigt. De vill se en samarbetsförmåga, att personen kommer bra överens med kollegor och 
kunder samt och att personen i alla lägen ger ett gott bemötande.   

Respondent E och till viss del respondent B och C nämner vikten av strategisk kompetens, att 
personen förstår verksamhetsidén och betydelsen av den enskilda rollen. 

Alla bemanningsföretagen berättade om viktiga kompetenser som kunde kopplas till vad 
Lundmark (1998) kallar personlig kompetens. Det handlar bl.a. om initiativtagande 
nyfikenhet och engagemang. Även social kompetens antydde respondenterna var väldigt 
viktigt.  

Intressant nog nämnde bemanningsföretagen inget om betyg men det fanns åsikter om vad ett 
personalvetarprogram bör innehålla. På frågan vad personalvetarprogram bör innehålla för 
kurser svarade majoriteten ekonomi, arbetsrätt och praktik. Respondent D och E nämnde 
även organisationsutveckling. Alla bemanningsföretag utom ett har utbildningskrav inför 
anställning. 

Resultatet sammanfattar att respondenterna till viss del söker liknande kompetenser och till 
viss del olika. Majoriteten söker efter en person med hög social kompetens och gärna med lite 
bakgrund inom försäljning eller service. Personen ska ha arbetslivserfarenhet, vara framåt 
och nyfiken samt ha en god samarbetsförmåga.  

Det är intressant att jämföra resultatet kring efterfrågade kompetenser med tidigare forskning. 
Majoriteten av respondenterna söker personer med faktiska kunskaper, erfarenheter och 
meriter som direkt kan tillämpas i arbetsrollen. Detta kan förstås genom Ellströms (1997) 
forskning i kompetensbegreppet.  

Ellström (1997)  förklarar att den kompetens som arbetsuppgiften eller arbetsgivaren kräver 
definierar kvalifikationer. Respondenterna i studien är i det stora hela överens om vilka 
kvalifikationer de söker. Precis som Ellström (1997) benämner som yrkesmässig kompetens, 
beskriver respondenterna att kompetensen de efterfrågar är kopplat till kravspecifikationen 
för den aktuella tjänsten. Då respondenterna anställer nyexaminerade personalvetare till 
liknande roller, efterfrågar de till stor del samma kompetenser.  
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Samstämmigheten kring vilka kurser respondenterna uppgav som viktigast är analyserade 
utifrån begreppet “utnyttjad kompetens”. Ellström (1997) förklarar att begreppet handlar om 
skillnaden mellan kompetensen som individen besitter med den kompetens som kommer till 
användning i arbetet. Det framgår från analysen att respondenterna efterlyser kompetens som 
kan användas i det faktiska arbetet. Respondent D uttrycker detta på ett bra sätt: 

”Jag kan väl säga såhär att jag har hört om de här inriktningarna ett tag nu och jag tycker 
universiteten ligger hjälplöst efter”.  

Respondenten berättar att inriktningarna oftast är mot psykologi, pedagogik och sociologi. 
Vad som egentligen efterfrågas är personer med inriktning mot arbetsrätt, 
organisationsutveckling och arbetsmiljö. Respondent A ger förslag om kurser inom 
intervjuteknik och rekryteringsverktyg vilket förstärker ovanstående analys att kompetens 
som kommer till användning inom de faktiska arbetet efterfrågas.     

Resultatet står dock i kontrast till Löfgren Martinssons (2008) forskning som påvisar att 
ämnes- och akademiskt inriktade kurser är värdefulla för utveckling av anställningsbarhet. 
Praktiska kunskaper räcker inte menar hon. Detta stämmer delvis överens med 
respondenternas svar i studien. Majoriteten har utbildningskrav vilket tolkas beror på att 
teoretisk kunskap ändå anses viktigt även om arbetslivserfarenhet hos majoriteten ansågs mer 
värdefullt.  

Som kan avläsas i resultatet anser majoriteten av respondenterna att arbetslivserfarenhet ökar 
anställningsbarheten. Löfgren Martinsson (2008) mening är att anställningsbarhet inte kan 
definieras utan är en process där kritisk reflektion med lärare och kurskamrater är att föredra. 
Löfgren Martinssons (2008) menar att personalvetarprogrammet inte bör utformas efter ett 
försök att bestämma vad anställningsbarhet är.  

Respondenterna i vår studie antydde att vissa kurser med fördel kunde öka 
anställningsbarheten.  

5.2	  Förväntningar	  
Ovan redovisas vilka kompetenser bemanningsföretagen anser värdefulla. Vidare behandlas 
begreppet förväntningar och vad bemanningsföretagen förväntar sig av nyexaminerade 
personalvetare. 

Lindelöw (2008) skiljer på sju olika typer av kravspecifikationer där författaren framhåller att 
samtliga ska inkluderas vid fastställande av en profilbild. I denna studie används utbildning, 
kunskapskrav, färdighetskrav, erfarenhet, utvecklingspotential och personlighetskrav. Utifrån 
tolkning av resultatet uppgav inte respondenterna några direkta eller indirekta krav, inte 
heller medicinska krav. 

Resultatet tyder på att respondenterna förväntar sig en utbildning. Vad utbildningen bör 
innehålla diskuteras i föregående del.  Respondenterna har enligt empirin inte många 
förväntningar kring kunskapskrav.  
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Respondent A uppgav att den nyexaminerade personalvetaren förväntas ha färska kunskaper i 
arbetsrättslagstiftning med motiveringen: 

”Det är svårt för oss som jobbar att hålla oss uppdaterade eftersom vi har annat att göra på 
dagarna än att läsa om lagändringar.”  

Respondent B nämner att det förväntar sig kunskaper inom den kompetensbaserade metoden. 
Som nämnt tidigare förväntar sig respondenten att rekryten ska vara väl påläst om 
organisationen. Företagsrelaterad kunskap som sådan hamnar utanför det formella 
utbildningskravet och räknas därför under kunskapskrav (Lindelöw 2008). På frågan vad 
respondenterna tänker på när vi säger nyexaminerad personalvetare svarade respondent C: 

“... att man har mycket teoretiska kunskaper med sig. Man tänker att det ska funka med t.ex. 
arbetsrätt – där det är mycket svart eller vitt. Som nyexaminerad tro jag man vilar mycket på 
det man har lärt sig i skolan men man är nog också väldigt sugen på att komma ut i 
verkligheten och se hur det funkar”    

Lindelöw (2008) beskriver färdighetskrav som b.la. generella kunskaper, analytisk förmåga 
och muntliga framföranden. Författaren skriver att färdigheterna kan vara relaterade till 
utbildningsnivå och erfarenhet. Samtliga respondenterna beskrev att det var önskvärt med 
färdigheter införskaffat från arbetslivet. Det fanns även en förväntning kring att studenten har 
en god kommunikationsförmåga. I övrigt uppgav inte respondenterna fler svar som kan 
kopplas till kravet om färdigheter. 

Arbetslivserfarenheter finns även under kravspecifikationen “erfarenheter” (Lindelöw 2008). 
Arbetslivserfarenhet framgick inte som en förväntning hos respondenterna, endast som något 
önskvärt. När vi frågade respondent D vad hen tänker på om vi säger personalvetare fick vi 
dock svaret: 

“Jag tänker på någon med ambition att arbeta inom HR och som ofta har en erfarenhet som 
kan vara attraktiv” 

Respondent E är ensam om att förvänta sig att nyexaminerade personalvetare har säljfokus 
och tänker försäljning.  

En anledning till att majoriteten av bemanningsföretagen anser att arbetslivserfarenhet är 
meriterande men inte förväntar sig detta, kan tänkas bero på vetskapen kring studenters 
tidsbrist för deltidsarbete vid sidan av studierna.  I organisationen som respondent D arbetar 
inom finns tjänster för både de som tagit examen och de studerande. Det kan tänkas vara 
anledning till att respondenten svarade “ofta har”.  

Ett komplement till färdigheter är personlighet. Det handlar om hur man gör, inte enbart vad 
man kan. I kravspecifikationen funderar man över den sociala dimensionen, inte bara 
arbetsuppgifterna (Lindelöw 2008).  
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Som nämnt tidigare förväntade sig majoriteten av respondenterna att nyexaminerade 
personalvetare är samarbetsvilliga. Respondent D berättar även att en förväntning de har är en 
grundläggande kapacitet och en ambition att jobba med personal. Respondent E uppgav en 
förväntan kring att personen har ett driv och en förmåga att vara personlig i sitt arbete.  

Kravspecifikationen som tolkningen av studien genererar att bemanningsföretagen hade 
främst gemensamt var utvecklingspotential. Kravspecifikationen handlar om förmågan att 
kunna anpassa sig efter förändringar samt ta tillvara på sina egna mål även när framtiden är 
oviss (Lindelöw 2008). Majoriteten av respondenterna förväntar sig att nyexaminerade 
personalvetare är nyfikna, vetgiriga, framåt, driftiga, proaktiva och handlingskraftiga. 
Respondenterna nämner till viss del olika egenskaper i sina beskrivningar. Vad 
respondenterna förväntar sig är egentligen detsamma - kompetens med förmågan att arbeta 
proaktivt och efter uppsatta mål, dvs. personerna med utvecklingspotential. 

Respondent D förväntar sig motsatsen. Hen förklarar att personalvetarutbildningen ofta är en 
passiv utbildning, vilket gör att personalvetare förväntar sig att få processer till sig snarare än 
att söka upp dem: 

“Jag märker lite grann i team att HR-personer är lite tillbakalutad” 

Sammanfattningsvis förväntar sig respondenterna i likhet med arbetsgivarna i Andrews och 
Higsons (2008) forskning att nyexaminerade studenter har en god samarbetsförmåga. Det 
finns även en likhet kring förväntning om teoretiska och företagsrelaterade kunskaper. I 
denna studie handlade det främst om arbetsrätt men också förväntningar kring kunskap om 
den kompetensbaserade metoden samt en teoretisk kunskap överlag. Det finns en förväntning 
kring att personen ska ha skaffat sig relevant kunskap om företaget innan intervju. Olikheter 
mellan Andrews och Higsons (2008) forskning med studien existerar. Respondenterna i 
studien antyder inte att studenterna förväntades tillämpa kunskaper från universitetet i 
arbetslivet.  

Det finns heller ingen förväntning kring innovation. Dock nämner en respondent som tidigare 
redovisats, förväntning på god kommunikationsförmåga.  

Arbetslivserfarenhet var enligt respondenterna i denna studie ingen förväntning. Eftersom det 
framhålls som viktigt får denna vara med i jämförelsen här likaväl. Erfarenhet från 
arbetslivet, arbete eller praktik, förväntade sig arbetsgivarna i Andrews och Higsons (2008) 
att studenterna innehar. Erfarenhet identifierades som värdefull i likhet med svar från våra 
respondenter för att det underlättar en smidig övergång till arbetslivet.  

Vad som gör det intressant att jämföra resultatet i denna studie med Andrews och Higsons 
(2008) forskning är det faktum att två olika branscher undersöks. Forskarna förklarar att 
Europeiska universitet behöver producera vad de kallar “mobila akademiker” som kan svara 
på det ständigt föränderliga behovet hos samtida arbetsplatser.  



	   35	  

Detta väcker frågor kring möjligheten för akademiker att möta arbetsgivarnas behov samt på 
utbildningens kvalité (Andrew och Higsons 2008). Även branschen för personal- och 
arbetslivsfrågor är föränderlig (Löfgren Martinssons (2008). Frågan som uppkommer är om 
det kan vara så att trots utbildningarnas stora skiljaktigheter, tolkas anställningsbarhet till viss 
del likadant - förmågan att “hänga med” och vara uppdaterad i den föränderliga världen. 
Resultatet från studien visar att personliga attribut är viktigt samt kunskap om “verkligheten”. 
Respondenterna och arbetsgivarna antyder vikten av att nyexaminerade studenter snabbt ska 
komma in i arbetet och börja prestera.  

5.3	  Anställningsbarhet	  
Sammanfattningsvis anser respondenterna att anställningsbara nyexaminerad personalvetare 
enligt analys av empirin är personer med arbetslivserfarenheter och personliga egenskaper 
såsom samarbetsvilliga, driftiga och strukturerade. Några respondenter nämner även 
arbetsrätt.  

Utbildning är viktigt men inte ett måste för alla bemanningsföretagen som nämnt tidigare i 
analysen. Anställningsbarhet för respondent A handlar om att vara vetgirig, utåtriktad samt ha 
kunskaper i arbetsrättslagstiftning. Respondenten värderar förmågan att vid sidan av 
studierna arbeta deltid eller vara aktiv i t.ex. kårverksamhet mest:  

”Bara för att man har en högskole- eller universitetsutbildning kan man inte det yrket, man 
måste jobba såklart.”  

Respondent B håller med föregående respondent vad gällande engagemang vid sidan av 
studierna. Vad som även ökar anställningsbarheten enligt respondent B är att personen är 
resultat- och målfokuserad samt strukturerad. Personen ska även kunna samarbeta och vara 
självgående: 

“Bara det här att man har erfarenhet av att se hur ett företag fungerar, 
organisationsstrukturer, samarbeta med andra människor inom arbetslivet, det som skiljer 
sig rätt mycket från skolan. Det ser vi som högst relevant” 

Respondent B som tidigare nämnt, anser att deltidsarbete kan underlätta för studenten i den 
hård konkurrens på arbetsmarknaden. Hen förklarar varför ett deltidsarbete anses värdefullt 
inom deras organisation: 

“Vi har deltidsarbeten inom organisationen och vi har ju goda resultat vad gällande att 
rekrytera inom organisationen. Då såklart om det ska komma externt ifrån, vilket vi gärna 
ser att man gör så ska man fortfarande mäta sig med de som jobbar internt och skaffat sig 
extremt relevant erfarenhet”   

Anställningsbarhet handlar enligt respondent C mycket om social kompetens. Kunskaper 
inom rekrytering är meriterande samt arbetslivserfarenhet.  
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Viktigt för anställningsbarhet menar respondenten är även att personen har rätt inställning 
t.ex. uppvisar en vilja att arbeta i team. Respondent D anser precis som ovanstående att 
anställningsbarhet hänger samman med arbetslivserfarenhet, helst inom research och 
rekrytering.  

Anställningsbarhet handlar enligt respondenten mycket om personliga egenskaper som t.ex. 
samarbetsvilja, serviceinriktad, ett driv och nyfikenhet. 

”Jämför jag en person som har gått en utbildning och inte har erfarenhet med en som har 
erfarenhet så skulle jag välja den som har erfarenhet.”  

Vad som gör en person anställningsbar enligt respondent E har under andra delar redan 
redovisats. Sammanfattningsvis handlar det om förmågan att vara personlig i sitt arbete, vara 
säljande samt ha driv och mod. Respondenten anser även att praktik eller annan erfarenhet 
från arbetslivet viktigt för anställningsbarheten.  

Fejes och Sparrhoff (2016) skriver att anställningsbarhet handlar om att besitta den erfarenhet 
eller kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det är ingen tvekan om att 
bemanningsföretag efterfrågar arbetslivserfarenhet och sociala kompetenser. Vidare förklarar 
Fejes och Sparrhoff (2016) att vara anställningsbar är ett individuellt ansvar där utbildning är 
ett sätt att matcha arbetsmarknaden. Respondenterna nämner arbetsrätt och i empirin nämns 
även andra kurser som intressanta. Detta är dock inget som respondenterna kopplar till 
anställningsbarhet. Från analys av resultatet kan man utläsa att praktik är något alla 
personalvetarutbildningar bör ha i kursplanen baserat på hur värdefull erfarenhet anses vara.  

Analys av empirin stämmer bra överens med vad studien Brown, Hesketh och William 
(2011) visade. Liksom resultatet i deras studie visade vår studie att mjuka faktorer är 
viktigare än hårda faktorer när det kommer till anställningsbarhet för nyexaminerade 
personalvetare enligt bemanningsföretag. Resultatet står dock i motsats till vad som 
diskuteras inom skolpolitiken, nämligen att utbildning ökar anställningsbarheten (Fejes och 
Sparrhoff 2016). Som Brown, Hesketh och William (2011) skriver investerar många i 
utbildningar med tron om att det väntar massa attraktiva arbeten efter examen. Resultat från 
vår studie visar att det krävs mycket mer än så för att vara anställningsbar.  

Fogdes (2011) studie om anställningsbarhet visade att studenter utgick från att det finns ett 
“rätt” sätt att söka arbete på. Författaren beskriver den selektiva konformismen som handlar 
om förhandla den egna personligheten mot diskursen om vad som är normativt bra, dvs. vad 
den aktuella organisationen eftersöker. Analys av studiens resultat påvisar att 
bemanningsföretagen efterlyser särskilda egenskaper och erfarenheter, vilket enligt dem ökar 
anställningsbarheten. Det finns med andra ord vissa egenskaper som organisationerna 
efterfrågar som värdefulla för studenter att känna till, kanske även universitet och högskolor.  
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5.4	  Slutsatser	  
Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att bemanningsföretag premierar personer 
med arbetslivserfarenhet på grund av ökade förutsättningar att utföra ett gott arbete. 
Branschrelaterad erfarenhet samt arbeten inom försäljning och service värderas högst. 

Den mest efterfrågade kompetensen är den sociala. Bemanningsföretagen betonar 
förväntningen kring att nya rekryter bör vara utåtriktade, framåt, vetgiriga, vilja lära sig samt 
ha en god samarbetsförmåga. Efterfrågade kunskaper är arbetsrättslagstiftning, ekonomi och 
organisationsutveckling. 

Syftet med studien har besvarats genom att resultatet visar vad bemanningsföretagen anser är 
relevant från personalvetarens studietid. Respondenterna resonerar olika kring vissa frågor 
men gemensamma nämnare kan utläsas. Studien grundas och motiveras utifrån 
problemdiskussionen där tidigare forskning visar att det finns en matchningsproblematik 
mellan nyexaminerade personalvetare och arbetsmarknaden där kvalitativ forskning inom 
området saknas (Löfgren Martinsson 2008). Studien relaterar till denna problematik genom 
att bidra med bemanningsföretagens syn på vad som gör nyexaminerade personalvetare 
anställningsbara.  
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6.	  Diskussion	  
I detta avsnitt kommer studiens resultat och metod diskuteras. Fortsättningsvis ges förslag på 
vidare forskning och förslag till högskolor/universitet samt personalvetarstudenter. 

6.1	  Resultatdiskussion	  
Bemanningsföretagen efterfrågar främst arbetslivserfarenhet och social kompetens. Vi tror 
det beror på att företagen letar efter personer som snabbt kan sätta sig in i nya arbetsuppgifter 
och att då tidigare erfarenhet effektiviserar den processen. Förväntningarna kring kunskaper 
inom arbetsrätt tror vi baseras på att fyra av fem respondenter själva läst 
personalvetarutbildningen och ansett kursen vara givande. Vi uppfattar även att de i efterhand 
insett hur aktuell kursen är i yrkeslivet och ser därför relevansen av tillämpade kunskaper. 
Kunskaper inom ekonomi och organisationsteori tror vi efterfrågas då ekonomi ger en 
förståelse för vad som skapar värde för ett företag samt lär organisationsteori studenten hur 
en verksamhet fungerar och är uppbyggd från grunden. Meriterande tidigare erfarenhet anses 
vara från försäljning och service.  

Vi tror det beror på att dessa erfarenheter inte går att läsa sig till och att det finns ett behov i 
alla branscher. Service förbättrar hantering och anpassningsförmågan av olika människor och 
försäljning utvecklar individen inom måluppfyllelse. Att var nyfiken och framåt är två 
personliga attribut som bemanningsföretagen efterfrågar. Vi förmodar att det beror på att 
inom bemanningsbranschen är processerna snabba och att man behöver besitta förmågan att 
ta egna initiativ. Att vara utåtriktad, ha en god samarbetsförmåga och en vilja att lära, tror vi 
efterfrågas av de flesta arbetsgivare i en potentiell rekryt. En god samarbetsförmåga 
efterfrågas nog extra mycket pga. att bemanningsföretag arbetar mycket med och mot kunder 
och det är då en fördel med utåtriktade personer i ett relationsskapande syfte. 

Två teorier och ett begrepp omfattar studiens resultat och analysdel. I efterhand inser vi att 
det eventuellt varit tillräckligt med enbart teorin om kompetens. Under bearbetning av 
analysen uppmärksammade vi att teorin med sina fem delkompetenser omfattade resultatet 
från samtliga av respondenternas intervjuer. Vi kunde relativt enkelt analysera och förstå 
empirin utifrån enbart denna teori. Teorin kring förväntningar och begreppet 
anställningsbarhet kunde med enkelhet förenas med empirin. Dock ser vi en del 
upprepningar. Det anser vi beror på att empirin analyserats med många olika enheter samt att 
datan bearbetats åtskilliga gånger. Vi hoppas det genererat ett mer välgrundat resultat.  

Vi ser tveksamheter kring uppsatsens arbetsvetenskapliga bidrag.  Vi tror dock det finns 
intresse i att fastställa vad bemanningsföretag förväntar sig av en nyexaminerad 
personalvetarstudent. Tidigare forskning demonstrerar en matchningsproblematik mellan 
personalvetarstudenter och arbetsmarknaden, dessutom framgår det att kvalitativ forskning 
saknas inom området. Vår förhoppning är att studiens kunskap ska underlätta för framtida 
nyexaminerade personalvetare som vill arbeta inom bemanningsbranschen. Vi hoppas även 
studien klarar ut en del av problematiken kring vilka förväntningar som efterfrågas av 
nyexaminerade personalvetare.  
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Vi vet av egna erfarenheter att många studenter stressar upp sig över slutbetyg i utbildningens 
kurser. Därför är det extra intressant att enbart en respondent berörde ämnet. Bra betyg 
uppgavs inte som något att eftersträva, utan koncentrationen bör ligga på att uppnå betyget 
godkänt för att sedan fokusera på aktiviteter utanför studierna. Detta för oss vidare till en 
annan diskussion. Bör vissa program endast ha betygskriteriet godkänt? Vad vi vet utifrån 
egna erfarenheter påverkar betygsskalan många gånger studenter negativt. Om flera 
arbetsgivare inte bryr sig om annat än betyget godkänt, borde kanske den extra stressen 
plockas bort från studenternas axlar? Målet med en utbildning anser vi är att erhålla kunskap 
och kvalifikationer för att öka chansen till anställning efter examen, inte jaga efter högsta 
betyg som inte genererar någonting i framtiden. Som vi nämnt i vår studie är 
anställningsbarhet viktigt i konkurrensen på arbetsmarknaden. Vi tror att skulle endast 
betygskriteriet godkänt användas, hade mycket av den tid som stress och prestationsångest 
tar, istället kanske prioriteras på ett arbete vid sidan av sina studier, som vår studie kommit 
fram till ökar anställningsbarheten om något.  

6.2	  Metoddiskussion	  
Det blev ett naturligt val att genomföra vår studie med en kvalitativ metod då vi skulle samla 
in vårt resultat från ett begränsat område och ett begränsat antal respondenter. Vi såg en 
fördel med kvalitativ metod då metoden gav oss möjlighet att hålla semistrukturerade 
intervjuer och då låta respondenterna diskutera öppet och uttrycka sina åsikter, upplevelser 
och känslor kring respektive bestämd fråga. Kvalitativ metod möjliggör alternativa 
förklaringar och har en tolerans för motsägelser och tvetydigheter vilket förenklade för oss i 
vår tolkning och kategorisering av data (Denscombe 2009). Vi har tolkat och upprepat arbetat 
flitigt för att hitta röda trådar i materialet. Vi anser att denna ständiga analysering och 
tolkning av materialet genererat en djupgående bild av vad vår grupp av undersökta 
respondenter upplever och tänker kring given kontext. 

Dock finns det en baksida av den valda metoden. Kvalitativa data kan vara mindre 
representativ än vad en kvantitativ data är. Det kan bli svårare att generalisera studien till 
andra enheter (Denscombe 2009). Vi tror att trots detta är vår studie relativt generaliserbar då 
vi undersökt fyra av Sveriges största bemanningsföretag och ett mindre. Vi tror att eftersom 
företagen arbetar med att rekrytera till olika branscher bör de ha relativt bra koll på 
kompetenskrav och förväntningar i allmänhet och vi tror att deras åsikter bör stämma överens 
med vad andra företag förväntar sig av nyexaminerade personalvetare.  

En annan tänkbar nackdel med kvalitativ metod är att tolkningarna ligger nära forskarens 
”jag”. Det är lätt hänt i denna metod att forskarens egna övertygelser, bakgrund och identitet 
påverkar analysen av datan. Dock anser vi att vi varit så objektiva som det går i analysen. Vi 
har opartiskt tolkat och analyserat resultatet. Det finns dock ingen forskning som står helt fri 
från forskarens egen tolkning och kvalitativ data då det är en produkt av forskarens 
tolkningsprocess (Denscombe 2009).  
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Studien genomfördes med ett icke sannolikhetsurval, närmare bestämt subjektivt och 
bekvämlighetsurval. Vi som författare har personlig anknytning till fyra av fem respondenter 
och kontaktade därför dessa. Sedan besatt vi vetskapen om att personerna vi valde att 
intervjua hade den inblick och kunskap vi behövde för att genomföra studien. Vi såg detta val 
som en enorm fördel då det var tidsbesparande (Denscombe 2009). Dock besitter inte alla 
respondenter precis samma yrkesroll men de arbetar alla inom samma affärsområde. Vi tror 
inte att detta påverkat resultatet då alla har gemensamt en ledande position inom 
affärsområdet och är väl medvetna om respektive bolags kompetenskrav och förväntningar. 

Att samla in data genom intervjuer gav oss djup information och den svarsfrekvens vi 
önskade. Vi anser även att det ökat studiens trovärdighet då vi under intervjuerna fått 
möjlighet att kontrollera svaren och fråga ifall det uppstått oklarheter. För att öka studiens 
trovärdighet ytterligare borde vi skickat ut resultatet från respektive intervju till aktuell 
respondent för att säkerhetsställa att vårt resultat stämmer överens med respondentens svar 
(Denscombe 2009).  

Vi anser dock att tillförlitligheten i vår studie inte gynnats av denna typ av intervju då vår 
inverkan på intervjun kan hämma konsistens och objektivitet och att vi baserar vårt resultat 
på endast de specifika individer som deltar. Detta för oss vidare till studiens pålitlighet. För 
att öka pålitligheten i studien skulle vi kunnat be en annan forskare läsa igenom studien och 
sedan diskuterat resultat och jämfört och sett om utomstående forskare kommit fram till 
samma slutsats. Dock anser vi att vår kontinuerliga kontakt med vår handledare som tagit del 
av studien har ökat pålitligheten något (Denscombe 2009).  

Fyra av fem intervjuer genomfördes via telefon och en genomfördes med ett personligt möte. 
Vi har ansvarat för att utföra några intervjuer var. Vi känner till intervjuareffekten och att 
svar kan bli olika beroende på hur de uppfattar personen som intervjuar och dess personliga 
identitet. Oavsett om intervjun genomförts öga mot öga eller via telefon finns det en gräns för 
hur mycket man kan dölja sitt ”jag”. Vi anser att vi lyckats med ett tillvägagångssätt som inte 
på något sätt påverkat respondenterna och deras svar negativt. Vi bestämde tillsammans 
innan att hålla en neutral profil och inte kommentera respondenternas uttalanden. Vi ville att 
vårt personliga ”jag” skulle döljas bakom lyhördhet och hjärtlighet. Vi trodde inte på en kall 
intervjustil utan vi fokuserade istället på att visa engagemang och tacksamhet för att 
respondenterna valde att ställa upp. Vi tror säkerställning kring respondenternas anonymitet i 
studien genererade öppna och sanningsenliga svar, vilket i sin tur ökade studiens trovärdighet 
(Denscombe 2009). 

6.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Arbetsmarknaden är under ständig förändring. Det ser inte likadant ut idag som det gjorde för 
10 år sedan vilket gör att om 10 år kommer det inte se ut som det gör idag. Arbetsgivarnas 
kompetenskrav och förväntningar, i detta fall bemanningsbranschens kompetenskrav och 
förväntningar, kommer förmodligen vara av annan karaktär i framtiden. Det är viktigt för 
framtida studenter att ha vetskapen om vad de bör lägga fokus på under sin studietid och 
vilket innehåll i utbildningen det bör satsa på.  
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Därför föreslår vi att studier kring detta ämne bör genomföras och uppdateras regelbundet 
och att studenter på universitet och högskolor får ta del av studiens resultat för att på så sätt få 
möjlighet att göra val som kan främja framtida jobbsökanden. Det vore intressant att bredda 
undersökningen och se vad även andra privata och kommunala bolag har för kompetenskrav 
och förväntningar på nyexaminerade personalvetare. Skiljer sig kommunala och privata bolag 
åt och har dessa bolag samma kompetenskrav och förväntningar som bemanningsbranschen? 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning är en djupare studie som undersöker huruvida 
innehållet i personalvetarutbildningar i landet hänger med i samhällets utveckling. Vår studie 
snuddar vid ämnet något. Det vore dock intressant att på ett djupare plan undersöka om 
personalvetarutbildningar börjar bli omoderna, möter utbildningen arbetsgivarnas 
kunskapskrav. Vad som efterfrågas hos många arbetsgivare idag är praktisk kunskap. Vi vet 
att det flesta personalvetarutbildningar är mycket teoretiskt uppbyggda. Kanske bör 
utbildningsplanen uppdateras utifrån ett arbetsgivarperspektiv, kanske bör utbildningen 
innehålla 50 % teori och 50 % praktisk kunskap.    

6.4	  Förslag	  till	  universitet	  och	  högskolor	  	  
Våra respondenter efterfrågar kunskap inom arbetsrätt, ekonomi och organisationsutveckling. 
Dessa kurser är vanligast förekommande inom personalvetarprogrammet och innehållet finns 
i alla kursplaner runt om i landet. Praktik i utbildningen är både meriterande och önskvärt. 
Dock ingår inte praktik i många utbildningar. Praktik handlar om att skaffa sig erfarenheter 
från arbetslivet och det värdesätter bemanningsföretagen högt. Vi tror att studenten blir en 
starkare kandidat på arbetsmarknaden om utbildningen innehåller praktik. Många studenter 
vet inte vad de vill arbeta med efter examen. Här spelar praktikperioden stor roll i att ge 
studenten ett hum om eventuell inriktning efter examen. Vi tror även att universitet/högskolor 
gynnas av att ha praktik i kursplanen då det kan göra programmet till ett attraktivare val för 
kommande studenter. 

Vanligt förekommande i utbildningen är inriktning kring tre huvudämnen. Dessa är 
psykologi, pedagogik och sociologi. Vi upplevde att dessa kurser inte bidrog till studenternas 
anställningsbarhet. En respondent nämnde att kurserna kan vara värdefulla för kunskap inom 
de “mjuka värdena”. I övrigt tolkar vi att respondenterna tycker det är viktigare med 
fördjupning inom mer konkreta ämnen. Ämnes- och akademiskt inriktade kurser känns i 
enlighet med Löfgren Martinsson (2008) föråldrade och inte anpassade efter dagens 
efterfrågan. Forskaren anser dock att dessa ämnen är viktiga.  

Våra respondenter håller inte med. Enligt vårt resultat anser de att ämnen som genererar 
faktiska kunskaper som kan tillämpas i arbetet är att föredra.  

Det finns en del universitet/högskolor som förnyat sin personalvetarutbildning genom att 
inkludera kurser inom t.ex. rekrytering, ledarskap och samtalsmetodologi. De lärosäten som 
har halkat efter är de äldre universiteten t.ex. Lund, Uppsala och Stockholm, där fokus ligger 
på teoretiskt tunga kurser. Två av dessa saknar även möjlighet till praktik. Vi känner personer 
som läst/läser på universiteten och de uppger att studierna tar upp så pass mycket tid att 
arbete vid sidan av inte hinns med.  



	   42	  

Dessa universitet har hög status och de högsta antagningspoängen (antagning.se), men skapar 
inte högre anställningsbarhet pga. brist på möjlighet för studenten att skaffa sig 
arbetslivserfarenhet under studietiden.  

Som nämnt efterfrågar respondenterna kunskaper inom organisationsutveckling, ekonomi och 
arbetsrätt. Ett förslag är att skapa fördjupningar inom dessa ämnen istället för huvudämnena 
ovan. Eftersom alla respondenter ansåg att social kompetens är viktigt skulle 
utbildningsplanen med fördel kunna innehålla mer fokus på social träning.  

6.5	  Förslag	  till	  studenter	  	  
Det är viktigt som student att inte enbart välja en relevant utbildning utan det är också viktigt 
att veta vad man bör fokusera på under sin studietid. 

Först och främst är det av stor vikt att undersöka vilken utbildning som har en modern 
kursplan, där relevant kunskap tillämpas som matchar arbetsgivares efterfrågan. Därefter är 
det viktigt att bortsett från utbildningen ta reda på, utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vad som 
anses vara meriterande. 

Vårt förslag till studenter efter studiens resultat är att satsa på en utbildning där det ingår 
praktik för att samla på sig relevant erfarenhet. Studenten bör sedan fokusera på att arbeta vid 
sidan av sina studier, alternativt vara kårverksamhet för att bevisa att man klarar bolla flera 
saker samtidigt och dessutom samla på sig användbar erfarenhet inför en framtida 
anställningsintervju. Ett studentrelevant arbete vid sidan av värderas mycket högt enligt vår 
studie. Vi föreslår därför att söka sig till jobb med relevans för det program eller område som 
studeras. 
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Bilaga	  1	  
 

Bakgrundsvariabler 

 

Respondentens yrkesroll: 

 

1. Till vilken/vilka tjänster anställer ni nyexaminerade personalvetarstudenter till?  

 

2. Kan personer utan en högskoleutbildning anställas till dessa tjänster? 

 

Om JA: vad skulle du säga väger tyngst, att ha arbetslivserfarenhet eller en examen?  

 

3. Skiljer sig rekryteringen av en nyexaminerad student, från rekrytering av en person 
från näringslivet? Om ja, Hur? 

 

4. Om jag säger nyexaminerad personalvetare, vad tänker du då? 

 

5. Vilka förväntningar har du på en nyexaminerad personalvetare? 

 

6. Vilka kompetenser anser du att en nyexaminerad personalvetare bör besitta? 

 

7. Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en nyexaminerad personalvetare? 

 

8. Hur värderar ni erfarenheten av ett studentrelevant arbete i en potentiell anställning 
av en nyexaminerad personalvetare? 
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9. Vilka meriter från studietiden väger tyngst? 

 

10. Vad anser du bör ingå i en personalvetares utbildning t.ex. kurser?  
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