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Studien undersöker arbetsgivares perspektiv på kunskaper och 
färdigheter som en nyutexaminerad student med en utbildning 
inom personal och arbetsliv förväntas lära och utveckla under sin 
studietid. En semistrukturerad intervju har tillämpats för insamling 
av empiri från fem informanter. Intervjuerna har sedan tran-
skriberats och analyserats utifrån en tematisk analysmetod och 
ligger till grund för resultatets och diskussionens rubriker. 
Resultatet visar att arbetsgivare anser att de kunskaper som ny-
utexaminerade studenter, inom utbildningen personal och 
arbetsliv, lär sig är vitala för att hantera ett arbete inom HR. 
Däremot uppges studenter under sin studietid inte utveckla till-
räckliga färdigheter. Bristen av färdigheter får konsekvenser på 
arbetsmarknaden då det råder ett stort utbud och konkurrens kring 
arbeten för individer med en utbildning inom personal och 
arbetsliv. Resultatet sätts i relation till studiens teorier samt per-
spektiv på anställningsbarhet varpå följande slutligen konstateras. 
Studenternas kunskapsbas tillsammans med ett driv, engagemang 
samt viljan till att lära utgör förutsättningar för utveckling av 
färdigheter i arbetslivets kontext. 
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INTRODUKTION  
Andrews och Higson (2008) beskriver att det har vuxit fram en större medvetenhet hos 
människor kring vikten av en högre utbildning, som en följd av att samhället är under en 
ständig utveckling mot ett kunskapssamhälle. Utvecklingen mot ett kunskapssamhälle 
ställer nya krav på arbetskraften och människans kunskap och kompetens har blivit allt 
viktigare (Berglund, 2002). Enligt statistiska centralbyrån (2015) studerar det cirka 400 
000 människor på universitet och högskolor runt om i Sverige och 
utbildningskostnaderna för högre utbildning uppgår till 40 miljarder kronor om året 
enligt svenskt näringsliv (2013a). Utbildning är en stor investering för samhället och ska 
bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning.  
Det finns ett intresse från arbetsgivare att utbildningsväsendet förmår att tillhandahålla 
de kompetenser som behövs på arbetsmarknaden. Att samverka med samhället är enligt 
högskolelagen (1992:1434) en av högskolans uppgifter. Ytterligare en viktig uppgift är 
att en högre utbildning på grundnivå ska bidra till färdigheter och kunskaper inom 
utbildningsområdet samt förbereda studenten inför arbetslivet. I takt med att ut-
vecklingen går mot ett kunskapssamhälle och att fler väljer att utbilda sig har frågan 
huruvida högskolan klarar av att möta arbetslivets krav vuxit fram (Andrew & Higson, 
2008). Brachem och Braun (2015) betonar att högskolor i Europa och resten av världen 
står inför en utmaning i att förbereda ett ökat antal studenter för arbetslivet och lära dem 
utbildningsrelaterad kunskap och kompetens. Bland arbetsgivare finns det enligt svenskt 
näringslivs (2013a) rapport en enighet kring att högskolans viktigaste uppgift är att 
förbereda studenter inför deras kommande arbetsliv. Samma rapport visar att endast 28 
procent av arbetsgivarna anser att högskolan lever upp till den förväntningen och att det 
krävs en utökad samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv för att främja 
studenters anställningsbarhet. Samtidigt visar en kartläggning från högskoleverket 
(2012:23) att svenska högskolor utvecklat sitt arbete med arbetslivsanknytning för att 
främja studenters anställningsbarhet. 
Ytterligare en rapport från svenskt näringsliv (2013b) visar att endast 60 procent av 
nyutexaminerade från högre utbildning arbetar med arbetsuppgifter som överens-
stämmer med den utbildningsnivå som de är kvalificerade för. Här finns det alltså ett 
matchningsproblem i relationen mellan utbildning och arbetsliv. Karlson och Skånberg 
(2012) menar att det råder en obalans mellan arbetsgivares efterfrågan på kompetens 
och den kompetens som nyutexaminerade kan erbjuda, vilket påverkar matchnings-
effektiviteten negativt. Detta innebär alltså att kompetensen som erbjuds inte utnyttjas 
på rätt sätt, eller att arbetsgivare bedömer att de nyutexaminerades kompetenser inte är 
tillräckliga. 

Intresset för begreppet kompetens och relationen mellan studier och arbetsliv har vuxit 
fram under vår utbildning. Kompetensens betydelse för att erhålla ett arbete och hur 
arbetsgivare bedömer individers kompetens behandlade vi i en forskningsöversikt under 
våren 2016. Löfgren Martinsson (2008) menar att en individ med en personal- och 
arbetslivsutbildning besitter värdefulla kunskaper om organisationers funktion och om 
de individer som verkar inom dessa. Däremot menar Löfgren Martinsson att arbetet med 
personal- och arbetslivsfrågor är diversifierat och kunde i sin avhandling inte ge en 
systematisk klassificering av den kompetens som ett arbete med personal- och 
arbetslivsfrågor kräver. Det vore enligt Löfgren Martinsson värdefullt med kvalitativ 
forskning som undersöker huruvida arbetsgivare upplever ett kompetensgap och vilken 
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kompetens som ett arbete med personal- och arbetslivsfrågor kräver. Det finns därav ett 
intresse att undersöka arbetsgivares åsikter kring anställningsbarheten samt för-
väntningar på kompetens hos nyutexaminerade studenter med en utbildning inom per-
sonal och arbetsliv. 

Bakgrund  
I detta avsnitt ges en introduktion till begreppet anställningsbarhet och hur Bologna-
processen har påverkat diskussionen kring anställningsbarhet i Sverige. Det ges även 
en kortare beskrivning av de utbildningsmål som återfinns i högskoleförordningen och 
högskolelagen samt en skildring av relationen mellan studier och arbetsliv. Slutligen 
presenteras arbetsgivarnas perspektiv beträffande krav på och behov av kompetens.  

Anställningsbarhet  
Det svenska ordet anställningsbarhet härstammar från engelskans employability och har 
utvecklats från början av 1900-talet (Fejes och Berglund, 2009). Anställningsbarhet har 
gått från att handla om hur arbetsföra individer är i termer av ålder och kön till att idag 
rikta mer fokus mot individens kunskaper, färdigheter samt sociala förmåga. Idag ses 
anställningsbarhet som ett samhälls- och organisationsansvar för att matcha en individs 
personliga intressen med arbetsgivarens behov av kompetens. Universitetskanslers-
ämbetet (2016:10) beskriver att anställningsbarhet är kopplat till det som studenterna lär 
sig under sin utbildning och sedan hur detta i sin tur förhåller sig till kraven som 
kommer från arbetsgivare i arbetslivet. Även Fejes och Berglund (2009) menar att 
anställningsbarhet idag är ett centralt begrepp när utbildningssystem och arbetsmarknad 
diskuteras. Detta då en utbildning i slutändan ska leda till möjligheten att bli anställd 
efter en erlagd examen. Fejes och Berglund beskriver vidare att det finns två 
dominerande perspektiv på anställningsbarhet. Det första perspektivet beskriver 
anställningsbarhet som en uppsättning av färdigheter och både Fejes och Berglund 
(2009) och universitetskanslersämbetet (2016:10) menar att det är akademins ansvar att 
analysera och identifiera vilka färdigheter som är attraktiva på arbetsmarknaden. Genom 
att utveckla de identifierade färdigheterna kan studenterna påverka sin anställnings-
barhet (Universitetskanslersämbetet, 2016:10). Universitetskanslersämbetet menar dock 
att det är en svår uppgift då arbetslivets krav svänger fort. Anställningsbarhetens andra 
perspektiv är å sin sida kritisk till en sådan syn på anställningsbarhet menar Fejes och 
Berglund (2009). I det andra perspektivet betraktas anställningsbarhet som en potentiell 
förmåga att handla i olika sammanhang. 

Bolognaprocessen  och  anställningsbarhet  
Diskussionen kring anställningsbarhet har ökat i och med att Sverige år 1999, 
tillsammans med 29 stycken andra länder, undertecknade ett avtal och blev en del av 
Bolognaprocessen, vilket har påverkat det svenska högskolesystemet. Utbildnings-
departementet (2004) beskriver hur en projektgrupp år 2002 skapades för att öka 
studenters möjlighet till att vara konkurrenskraftiga och anställningsbara, inte bara i 
Sverige, utan även utomlands. Genom detta menar utbildningsdepartementet att det är 
viktigt att universiteten och högskolorna i Sverige kan matcha utbildningarna som finns 
inom EU. Detta är en del av Bolognaprocessen vars tre övergripande mål rör rörlighet 
för arbete, anställningsbarhet och konkurrenskraft i Europa som utbildningskontinent. 
Universitets- och högskolerådet (2016) beskriver hur allt fler länder har anslutit sig till 
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Bolognaprocessen och nu, år 2016, har Bolognadeklarationen fler än 45 medlemmar. 
De övergripande mål som är prioriterade fram till år 2020 innebär bland annat att 
anställningsbarheten för akademiker på utbildningsprogram ska utvecklas, genom ökad 
integrering av praktik i utbildningsprogrammen. Detta bestämdes år 2009 under ett 
ministermöte i Leuven fortsätter Universitets- och högskolerådet. 

Utbildningens  förväntade  kunskaper,  förmågor  samt  färdigheter  enligt  
högskolelagen  och  högskoleförordningen  
I Sverige finns det utbildningsmål beskrivet i högskolelagen (1992:1434) och i 
högskoleförordningen (1993:100) som beskriver både kunskaper och färdigheter som 
studenten förväntas förvärva efter erhållen examen. Enligt högskolelagen (1992:1434) 
ska en student som genomgår en högre utbildning på grundnivå utveckla förmågan att 
göra självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem samt ha en beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Högskolelagen 
beskriver också att studenten, förutom kunskaper och färdigheter inom utbildnings-
området, ska utveckla en förmåga att värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa 
kunskapsutvecklingen. I högskoleförordningens (1993:100) examensordning finns det 
specificerat vilka krav som ska uppfyllas för att en student ska få avlägga en akademisk 
examen. Beträffande en kandidatexamen ska en student uppvisa förståelse och 
kunskaper inom utbildningens huvudområde vilket omfattar områdets vetenskapliga 
grund och kunskap om tillämpliga metoder inom utbildningsområdet. Studenten 
förväntas även förvärva färdigheter och förmågor. Förmågor specificeras till att söka, 
samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i förhållande till en 
problemformulering samt självständigt identifiera, formulera och lösa problem, och 
slutligen att slutföra uppgifter inom fastställda tidsramar. Studenten ska även visa en 
muntlig och skriftlig förmåga i att redogöra för, och diskutera information, problem och 
lösningar. En student ska även kunna uppvisa en färdighet i att arbeta självständigt inom 
det område som utbildningen avser. Högskoleförordningen (1993:100) ställer även 
kravet att studenten ska uppvisa en värderingsförmåga och förhållningssätt beträffande 
utbildningsområdets kunskap och dess betydelse för individen och samhället. 

Lärosätenas  arbete  med  studenters  anställningsbarhet  
I Sverige arbetar både högskolor och universitet med olika metoder för att främja stu-
denters anställningsbarhet och att anknyta olika utbildningar till arbetsmarknadens be-
hov. Riksrevisionen (2009:28) genomförde en granskning av regeringen, högskolever-
ket och lärosätens insatser för att främja studenters anställningsbarhet. Anställnings-
barhet är ett begrepp som är nära kopplat till utbildningsprogrammets arbetslivsanknyt-
ning samt arbetsmarknadsrelevans. Granskningen visar att skillnaderna är stora mellan 
olika utbildningsprograms arbetslivsanknytning samt relevans för arbetsmarknaden. 
Samtliga lärosäten anser sig ha ett ansvar för att främja studenters anställningsbarhet. 
Samtidigt visar granskningen att många utbildningsprogram saknar rutiner för säker-
ställande av arbetslivsanknytning i utbildningen. Ansvaret för att säkerställa att utbild-
ningsmoment anknyts till arbetslivet vilar oftast på den enskilde kurs- eller program-
ansvariges axlar. För de institutioner och utbildningsprogram som har en medvetenhet 
kring anställningsbarhet och arbetar systematiskt med att främja det, finns det ett in-
tresse och engagemang hos institutionsledning och programansvariga. Riksrevisionens 
(2009:28) granskning visar även att lärosäten riktar ett större fokus mot att presentera 
information om arbetsmarknaden som utbildningen ger tillgång till, snarare än att in-
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formera studenter om de kompetenser som de utvecklar under utbildningen. I en senare 
studie genomförd av Högskoleverket (2012:23) på uppdrag av regeringen kartlades lä-
rosätenas arbete med arbetslivsanknytning av utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå. Studien visar att det har skett en positiv utveckling samt utbyggnad av lärosätenas 
arbete med att säkerställa arbetslivsanknytning för högre utbildning. Den kartläggning 
som  genomförts visar att det finns utvecklingsområden gällande arbetslivskontakten 
men beskriver det inte som en brist. Den positiva trenden beträffande arbetslivsanknyt-
ning tycks enligt Högskoleverkets studie bero på att arbetslivet uttryckt ökade förvänt-
ningar och att Bolognaprocessen öppnat upp för en diskussion gällande högskoleutbild-
ningarnas gångbarhet på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivarnas  perspektiv  på  kompetens  
Ett anställningsförfarande kan liknas vid en valideringsprocess för att utreda huruvida 
en organisation är i behov av kompetens och hur ett eventuellt behov ska tillgodoses. 
Enligt Andersson et al. (2003)  kan en anställningsprocess ses som en informell vali-
dering där det innebär att bedöma en individs kompetenser och hur de passar in i en viss 
organisation. Individens kompetens kan dokumenteras i ansökningshandlingar för att 
sedan bli granskade i en anställningsprocess av en potentiell arbetsgivare menar 
Andersson (2014). Detta handlar således om att erkänna en kandidats kompetens, som 
är på väg att rekryteras till en organisation. Den formella kompetensen är det som en 
arbetsgivare ser först och är en viktig grund för att bli tilltänkt ett jobb. Huruvida en 
individ i slutändan blir erbjuden ett jobb beror på den reella kompetensen, som har en 
avgörande betydelse. En kandidat får ett erkännande av både sin reella och formella 
kompetens och hur dessa förhåller sig till ett företags behov och kvalifikationskrav 
(Andersson, 2014). 
Kvalifikationskrav är nära förknippat med rekrytering då organisationer ska tillgodose 
ett behov av kompetens. Ellström (1992) menar att kvalifikationskrav i en verksamhet 
påverkas av ett komplext samspel mellan verksamhetens teknologistrategi och den yttre 
kontexten. Till den yttre kontexten hör ägarförhållanden, marknadsdisposition, arbets-
marknad, utbildning, demografi, ideologier och värderingar. Beträffande teknologi-
strategi avser det dels användning av ny teknik och dels formalisering och arbets-
fördelning inom organisationen. Andersson, Hallén och Smith (2016) beskriver att 
organisationer, i en rekryteringsprocess, inledningsvis analyserar organisationen och 
vilka kompetenser som behöver tillgodoses. I detta skede skapas också en kravprofil 
och en befattningsbeskrivning. Att fastställa befattningskraven innebär, enligt Granberg 
(2011), en beskrivning av de krav som ställs på individen utifrån fysiska och psykiska 
egenskaper, utbildning, kunskaper och praktiskt erfarenhet. Lindelöw (2016) 
kategoriserar krav som direkta och indirekta. Direkta krav fokuserar på beteenden, 
kunskaper och förmågor som har en omedelbar påverkan på arbetsprestationen. De 
indirekta kraven har å sin sida inte en direkt påverkan på arbetsprestation men skapar 
förutsättningar för en viss prestation. Indirekta krav har en direkt koppling till formell 
kompetens samt utbildnings- och erfarenhetskrav och direkta krav utgör den reella 
kompetensen. Lindelöw menar att indirekta krav är vanliga och lätta att utvärdera. 
Ibland används direkta krav som ett tillägg till indirekta krav men oftast läggs störst 
fokus på de direkta kraven, på bekostnad av de indirekta.  
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Teoretisk  utgångspunkt  
Denna studies teoretiska utgångspunkt är kompetens i allmänhet och Illeris (2013) 
kompetensblomma i synnerhet vilket presenteras nedan. Kompetens som teoretisk 
utgångspunkt samt den tidigare forskningen kommer att utgöra utgångspunkterna för 
analys och tolkning av studiens resultat.  

Kompetensbegreppet  
Illeris (2013) beskriver att begreppet kompetens har utvecklats från begreppet kvali-
fikation. Kortfattat innebär kompetens att en individ kan hantera relevanta uppgifter 
som de möter inom ett område som de tidigare har studerat. Andersson (2014) menar att 
det går att kategorisera kompetens i två olika kategorier - formell och reell kompetens. 
Formell kompetens hänger samman med ett intyg som exempelvis ett betyg, certifikat 
eller legitimation. Det är en etablerad organisation, exempelvis en utbildnings-
institution, som genom att bedöma en individ ger sitt godkännande och ett formellt 
intyg på att individen besitter en viss kunskap och kompetens. Kunskap betraktas som 
fakta och förståelse som tillägnas genom studier (Nationalencyklopedin, u.å.). Reell 
kompetens handlar om den kunskap som en individ har samlat på sig och har en 
förmåga att omsätta till praktiska handlingar, det vill säga färdigheter. Skillnaden 
mellan formell och reell kompetens är att det inte finns formella intyg som beskriver 
den reella kompetensen. Illeris (2013) tillägger att den reella kompetensen även rela-
teras till en individs egenskaper och hur dessa används för att fungera i bestämda 
sammanhang. I vilket sammanhang den reella kompetensen har utvecklats är svårt att 
avgöra (Andersson, 2014). Kunskaper och kompetenser går att utveckla i en mängd 
olika sammanhang som exempelvis i skolan, arbetet, vardagen eller föreningslivet. 
Dessa två olika kompetensbegrepp ses ofta som varandras motpoler, men de ska snarare 
ska ses som två överlappande aspekter av kompetensen. För att skaffa sig ett livslångt 
lärande är det också viktigt att individens reella kompetenser utvecklas med tiden, och 
att en del av de reella kompetenserna byggs på med formell kompetens. Utvecklas inte 
båda kompetenserna kommer de med tiden att försvinna, vilket gör att den formella 
kompetensen inte längre kan matchas med den reella kompetensen som en individ 
besitter (Andersson, 2014). 
En definition som omfamnar det breda perspektivet på kompetens och som denna stu-
die, tillsammans med ovanstående beskrivning av formell och reell kompetens, tar sin 
utgångspunkt i är Illeris (2013) kompetensblomma, som definierar kompetens enligt 
följande: 

Kompetens utgörs av helhetsbetonade förnufts- och känslomässigt förankrade 
kapaciteter, dispositioner och potentialer som är relaterade till möjliga 
handlingsområden och realiseras genom bedömningar, beslut och handlingar i 
relation till kända och okända situationer. (Illeris, 2013:62) 

Kompetensblommans första del handlar om människans kapacitet eller förmåga att 
handla i olika situationer och sammanhang. Dispositioner är förankrade i generna och 
utvecklas i samspel med omgivning och människor. En människa kan ha en disposition 
för att exempelvis vara inkännande. En individ kan inneha en potential som innebär 
goda förutsättningar för att hantera eller lösa bestämda uppgifter eller problem. Att 
utveckla dispositioner och potentialer och förbereda studenter att hantera okända situa-
tioner och problem är skolans främsta utmaning. Kompetensen får sin fullständiga 
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karaktär i de välkända eller okända situationer som uppstår i förhållande till ett jobb 
eller andra människor. Ytterligare ett kriterium är att en individ ska vara i stånd till att 
omvandla kompetens till ändamålsenliga och relevanta handlingar i en situation. En 
förutsättning för en kompetent handling i en specifik situation är att en individ besitter 
nödvändiga kunskaper samt färdigheter. Kunskaper och färdigheter bedöms som 
centrala kompetenselement (Illeris, 2013).  
Illeris (2013) adderar ett antal kompetenselement till kompetensblommans definition. 
Till den vanliga kompetensförståelsen tillhör attityder, strukturell förståelse, socialitet 
och samarbetsförmåga samt självständighet. Socialitet nämns ofta i samband med 
kompetensbegreppet då all kompetens direkt eller indirekt är kopplat till sociala eller 
samhälleliga sammanhang. Samarbetsförmåga innebär inte bara att vara social utan att 
göra något tillsammans med andra, vilket blir desto viktigare beroende på komplex-
iteten och föränderligheten i den mänskliga tillvaron. Kompetenser kommer till uttryck i 
relation till situationer och andra människor, därav blir självständigheten och tron på 
den egna förmågan att lösa problem ett väsentligt kompetenselement. Sedermera finns 
det även kompetenselement som benämns den utvidgade kompetensförståelsen. Den 
utvidgade kompetensförståelsen omfattar kompetenselementen kreativitet, fantasi, 
kombinationsförmåga, flexibilitet, empati, intuition, kritiskt perspektiv samt motstånd-
spotential. Flexibilitet är en förmåga att i arbetslivets kontext ställa om sig i enlighet 
med skiftande omständigheter och handla ändamålsenligt i de nya omständigheterna. Ett 
kritisk perspektiv är en nödvändig del av kompetensbegreppet då det krävs att en indi-
vid har en beredskap att betvivla, motstå eller avvisa somliga situationer de ställs inför 
(Illeris 2013). 

Syfte  och  problemformuleringar  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för anställningsbarheten hos en ny-
utexaminerad student med en utbildning inom personal och arbetsliv, genom att under-
söka arbetsgivares förväntningar i termer av formell och reell kompetens. Utifrån syftet 
har två problemformuleringar utformats: 
Vilka kunskaper bedömer en arbetsgivare vara viktiga att en student, inom en utbild-
ning för personal och arbetsliv, lär sig under sin studietid för att hantera ett arbete 
inom ramen för utbildningsområdet? 

Vilka färdigheter förväntar sig en arbetsgivare att en student inom en utbildning för 
personal och arbetsliv utvecklar under sin studietid? 
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TIDIGARE  FORSKNING  
Hittills har det i avsnittet bakgrund getts en introduktion till begreppet anställnings-
barhet och relationen mellan studier och arbetsliv. I detta avsnitt kommer det att ges en 
inblick i hur forskningen diskuterar kompetensgap, eventuella åtgärder för att motverka 
kompetensgapet och betydelsefullheten av arbetslivserfarenhet. Det ges även en djupare 
inblick i den forskning som bedrivits kring de förväntningar som finns från arbetsgivare 
på nyutexaminerade studenter i termer av formell och reell kompetens. 

Kompetensgap  mellan  studier  och  arbetsliv  
Andrews och Higsons (2008) studie visar att det finns ett kompetensgap mellan studier 
och arbetsliv och åsikterna kring vilka kompetenser som är viktiga varierar mellan 
utbildningsområden. Arbetsgivare inom alla sektorer påpekar att nyutexaminerade har 
bristfälliga generella och integrerade förmågor samt konkreta arbetsrelaterade färdig-
heter menar Löfgren Martinsson (2008). Freire, Rungo och Teijeiro (2013) menar att 
skillnaden mellan studenters förvärvade kompetenser och de som företagen efterfrågar 
är extrema. Kompetensgapet är ett generellt problem för akademiker och matchnings-
problematiken existerar oavsett om akademikern har en utbildning inom personal och 
arbetsliv, ekonomi, statsvetenskap eller som läkare (Löfgren Martinsson, 2008).  

Andrews och Higson (2008) betonar att medvetenheten kring kompetensgapet innebär 
att det går att göra någonting åt det, men att det är svårt, då arbetslivet svänger snabbare 
än vad högskolan klarar av att hantera. Löfgren Martinsson (2008) menar att 
matchningsproblematiken gällande kompetens inte går att eliminera men att det är 
väsentligt att studera skillnaderna för att medvetandegöra alla inblandade och minska 
missuppfattningar och felaktiga förväntningar. Heimler, Morote och Rosenberg (2011) 
påstår att studenter måste ha en förståelse för att de måste vara förberedda med kompe-
tenser som arbetsgivare önskar för att ha möjligheten till att erhålla ett jobb på en 
konkurrensutsatt marknad. Enligt Saunders och Zuzel (2010) finns det en stark korre-
lation mellan arbetsgivares och studenters uppfattningar beträffande kompetenser som 
främjar anställningsbarhet. Men andra studier visar att studenter inte utvecklar till-
räckligt relevanta kunskaper och att studenterna har en uppfattning om att en examen är 
tillräcklig för att få ett jobb (Dutton, McMurray, McQuaid & Richards, 2015; Andrew 
& Higson, 2008). Freire et al. (2013) menar att studenter som har erhållit en 
kompetensprofil som matchar arbetsgivarens krav på nödvändiga kompetenser har en 
större sannolikhet att erhålla ett jobb efter examen. Det åligger studenterna att göra väl 
ifrån sig och utveckla de kompetenser som krävs för att göra entré på arbetsmarknaden 
menar Heimler et al. (2011).  

Freire et al. (2013) understryker vikten av att hjälpa studenter att utveckla kompetenser 
som är kompatibla med arbetsmarknadens krav. En viktig del i att främja studenters 
anställningsbarhet är att förbättra kommunikationen mellan arbetsgivare och den 
akademiska världen (Heimler et al., 2011; Wilton, 2008). Wilton (2008) menar att en 
ökad diskussion mellan den akademiska världen och arbetsgivare kan bidra till att 
identifiera relevanta kompetenser samt avgöra strategier som främjar anställningsbarhet 
och underlättar övergången från studier till arbetsliv. Om arbetsgivare inte kommu-
nicerar sina behov i tid, då minskar möjligheten för utbildningsinstitutioner att göra en 
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lämplig förberedelse av studenterna menar Heimler et al. (2011). Enligt Brachem och 
Braun (2015) behövs det mer diskussioner kring vilka reella kompetenser som kan 
instrueras i högre utbildning. Löfgren Martinsson (2008) menar att vissa kompetenser är 
beroende av arbetslivets kontext, vilket därmed är problematiskt att överföra till en 
utbildningsmiljö, och faller därför utanför utbildningens ansvar. Den högre utbild-
ningens uppgift är att förbereda studenter med en kunskapsbas vilket bidrar till 
studentens förmåga att lära kontextualiserade kompetenser inom ramen för ett arbete. 
Kunskapsbasen hjälper även studenten att identifiera problem, välja hur de ska angripa 
problemet och på så sätt hantera arbetsuppgifter som studenterna möter i arbetslivet 
förklarar Löfgren Martinsson (2008). 

Arbetslivserfarenhetens  betydelse  och  relationen  
mellan  formell  och  reell  kompetens 
En övergripande iakttagelse är att arbetsgivare värdesätter tidigare arbetslivserfarenhet 
genom praktik eller extrajobb under studietiden. Arbetslivserfarenhet, som är relevant 
för utbildningsområdet lär studenter att hantera arbetslivets grunder, vilket främjar 
studenters anställningsbarhet (Andrew & Higsons, 2008; Dutton et al., 2015; Freire et 
al., 2013; Heimler et al., 2011). Löfgren Martinsson (2008) menar att praktik är bra men 
att kritisk reflektion tillsammans med andra studenter bör integreras i praktiken. 
Grunden för lärande och utveckling av kompetens såväl som utveckling av anställnings-
barhet är kritisk reflektion som sker tillsammans med andra med utgångspunkt i en 
kunskapsbas (Löfgren Martinsson, 2008). 

Avramenko och Branines (2015) studie visade att majoriteten av arbetsgivarna ansåg att 
studenters studieresultat var en viktig del för att få ett jobb men att reella kompetenser 
värderades högre. Saunders och Zuzel (2010) genomförde en specifik undersökning 
kring arbetsgivares syn på kompetenser, som främjar anställningsbarhet, beträffande 
studenter inom det biovetenskapliga utbildningsområdet. I den undersökningen visade 
det sig att arbetsgivare värderade ett flertal personliga attribut högre än teknisk och 
ämnesspecifika färdigheter. I en jämförbar studie av Dutton et al. (2015), beträffande 
business- and managementstudenter, rangordnade arbetsgivare personliga attribut högre 
än traditionella hårda utfallsmått såsom studieresultat och utbildningens ämnen. Enligt 
Saunders och Zuzel (2010) och Dutton et al. (2015) konfirmerar deras undersökningar 
synen på att arbetsgivare, även när det kommer till högteknologiska vetenskaper, 
generellt sett värderar vissa reella kompetenser samt personlighetsdrag framför 
yrkesspecifika specialistkunskaper. Löfgren Martinsson (2008) menar att det kan bero 
på att formell kompetens i form av utbildning inte innebär att en individ automatiskt har 
denna kompetens i realiteten. Formell och reell kompetens är ömsesidigt beroende av 
varandra. Den formella kompetensens kunskapsbas är ett vitalt verktyg för att möjlig-
göra för en individ att i arbetslivet anta olika perspektiv, uttrycka sig samt möta och 
hantera arbetslivets situationer och människor (Löfgren Martinsson, 2008). 

Allmänna  och  yrkesspecifika  förväntningar  
En del av studierna tar ett brett grepp om arbetsgivares syn på viktiga kompetenser som 
de förväntar sig att studenter ska ha förvärvat under sin utbildning (Andrew & Higson, 
2008; Avramenko & Branine, 2015; Brachem & Braun, 2015; Freire et al., 2013; 
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Heimler et al. 2011). Enligt Avramenko och Branines (2015) studie värderade arbets-
givare samarbetsförmåga och viljan till att lära som viktigaste kompetenserna för ny-
utexaminerade studenter. Freire et al. (2013) menar att bland de kompetenser som 
företag anser är viktigast är problemlösning samt förmågan att applicera teoretisk kun-
skap i praktiska situationer. Arbetsgivarna som ingick i Andrew och Higsons (2008) 
studie ansåg att det var viktigt att studenterna hade en kreativ förmåga och kunde tänka 
utanför ramarna, samt ansvarstagande och förmågan att arbeta självständigt. Utöver det 
ansåg arbetsgivarna att det var viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift och att de 
kan arbeta med olika människor i olika uppdrag. Brachem och Braun (2015) instämmer 
i ovanstående och tillägger att ytterligare kompetenser som de anser är viktiga är att 
planera och organisera arbetsprocesser och uppmuntra andra. Slutligen menar Heimler 
et al. (2011) att arbetsgivare i deras studie värderade grundläggande läs- och 
räknekunskaper samt arbetsmoral högt. 

Det har även genomförts undersökningar för specifika utbildningsprogram och arbets-
givares syn på kompetenser som är viktiga i arbetslivet för respektive utbildning-
sområde (Dutton et al., 2015; Saunders och Zuzel, 2010; Wilton 2008). Wilton (2008) 
och Dutton et al. (2015) undersökte arbetsgivares syn på deras förväntningar på 
studenter som genomgick en utbildning på business- och managementprogrammet. 
Wiltons (2008) studie visar att studenter under sin utbildning har utvecklat ett brett 
spektrum av kompetenser som arbetsgivarna ansåg främjade anställningsbarhet såsom 
förmågan att arbeta i grupp, muntlig kommunikation och grundläggande dator-
kunskaper. Kommunikationsförmågan identifierades även i Dutton et als. (2015) studie 
tillsammans personliga attityder, däribland motivation och viljan till att lära. 
Arbetsgivarna i studien värdesatte även, om än i lägre grad än ovanstående 
kompetenser, de kurser som studenterna läst samt studieresultat. Wiltons (2008) studie 
visar dock att matchningsproblematiken för detta utbildningsområde ligger i att utveckla 
tillräcklig ledarskapskompetens. Saunders och Zuzels (2010) studie riktade sig mot 
arbetsgivares förväntningar på studenter inom biovetenskap. Arbetsgivarna i den 
studien prioriterade förmågan att arbeta i grupp, entusiasm och pålitlighet högre än 
ämneskunskaper.  

METOD  
I följande avsnitt kommer det att redogöras för studiens metodologiska utgångspunkter, 
urval av vetenskapliga artiklar och litteratur såväl som informanter. En beskrivning av 
studiens undersökningsinstrument, genomförande samt vald analysmetod presenteras 
också. Slutligen presenteras de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet utformat 
och hur studien förhållit sig till dessa. 

Metodologiska  utgångspunkter  
Denna studie är kvalitativ och den metodologiska utgångspunkten är hermeneutisk. Den 
hermeneutiska metodologin riktar sig till att förstå hur en människa upplever sin 
livsvärld menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Bryman (2011) tillägger att 
hermeneutik berör hur teori och metod behandlas i samband med tolkningen av männi-
skors handlingar. Vi var intresserade av arbetsgivares åsikter och att nå en fördjupad 
förståelse för anställningsbarheten hos en nyutexaminerad student med en utbildning 
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inom personal och arbetsliv genom att undersöka arbetsgivares förväntningar, i termer 
av formell och reell kompetens. Därav fann vi att den hermeneutiska metodologin var 
av relevans för studien. 

Planering  och  genomförande  
Urval  av  vetenskapliga  artiklar  och  litteratur  
De vetenskapliga artiklar och litteratur som använts i inledning, bakgrund och tidigare 
forskning och som ligger till grund för resultatdiskussionen har sökts fram i Onesearch, 
Academic Search Premier, Libris och den pedagogiska databasen Educational Research 
Information Center (ERIC). Onesearch har främst använts för att finna relevant litteratur 
till studien. För att söka fram litteratur har sökorden anställningsbarhet, Bologna-
processen, formell kompetens, kompetens, matchning, reell kompetens, utbildning och 
validering använts. Sökorden som använts har sin utgångspunkt i studiens syfte och 
problemformuleringar. Vad gäller de vetenskapliga artiklarna som ingått i studien har 
en svensk avhandling sökts fram i databasen Libris med sökordet anställningsbarhet. 
Sökorden som användes för att finna kurslitteratur inkluderades, utan framgång, för att 
söka svenska avhandlingar. Resterande vetenskapliga artiklar var internationella varpå 
den engelska termen för anställningsbarhet, employability, användes. Utöver employa-
bility har sökorden Bologna process, college graduates education, employability rate 
employment, graduate, personnel selection och recruitment använts. De sökord som 
använts utöver employability har identifierats som nyckelord i de artiklar som söktes 
fram i de första sökningarna. För att avgränsa sökningarna till studiens syfte och 
problemformuleringar adderades sökorden human resource och human resource 
graduates, utan nämnvärt resultat.  

Urval  
I denna studie har ett målinriktat urval tillämpats vilket innebär att personerna som 
deltog i studien valdes ut strategiskt för att kunna besvara studiens problem-
formuleringar (Bryman, 2011). Företag både inom den offentliga och den privata 
sektorn kontaktades via mail. Dessa mailadresser hittades via företagens hemsidor. 
Vissa mailadresser gick direkt till informanterna, och andra var mer allmänna varpå vårt 
mail vidarebefordrades  till informanter som företagen ansåg var relevanta för vår 
studie. Redan i det första kontaktstadiet bifogades missivet, vilket gjorde att företagen 
visste vilka informanter vi var intresserade av och således vem de skulle hänvisa till. 
För att finna lämpliga företag och informanter till undersökningen formulerades 
urvalskriterier (Dalen, 2008). Den första avgränsningen gällde företagen. Ett grund-
läggande kriterium i den avgränsningen var att företaget skulle ha en Human Resource 
(HR)-avdelning/personalavdelning alternativt att företaget arbetade med rekrytering till 
HR-relaterade tjänster. Detta på grund av att vi ville försäkra oss om att det förekom 
HR-relaterade tjänster inom företagen alternativt rekrytering till andra företag, då dessa 
tjänster var av intresse för studenter med en utbildning inom personal och arbetsliv. Det 
andra urvalskriteriet berörde informanterna, då efterfrågades personer som hade 
erfarenhet av rekrytering till HR-relaterade tjänster och/eller arbetade med HR-
relaterade arbetsuppgifter. Totalt kontaktades 13 stycken olika företag varav fyra 
företag inte gav något svar. Fyra av företagen meddelade att de inte hade tid och kunde 
således inte medverka i studien. Ett företag kunde ställa upp, men deras önskade 
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intervjudatum låg utanför denna studies tidsram. Med utgångspunkt i ovanstående kri-
terier intervjuades, i denna undersökning, fem personer från fyra olika företag. Två av 
företagen verkade inom den offentliga sektorn, och de andra två inom den privata 
sektorn. Alla informanterna i denna studie hade erfarenhet av rekrytering och arbetade 
på företagens HR-avdelning/personalavdelning. Samtliga  företag var belägna i en 
medelstor stad i södra Sverige. 

Instrument  
Med utgångspunkt i studiens syfte och problemformuleringar är denna studie kvalitativ 
med intervju som metod. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ forsk-
ningsintervju syftar till att förstå informanternas synvinkel på världen och skapa mening 
utifrån deras erfarenheter. Då denna studie ämnade att gå på djupet utifrån infor-
manternas synvinkel samt erfarenheter kring de förväntningar som finns på en ny-
utexaminerad student med en utbildning inom personal och arbetsliv föreföll den 
kvalitativa forskningsintervjun lämplig för studiens syfte. Vidare har en semistrukture-
rad intervju tillämpats där samtalet fokuserade kring olika teman som har valts ut i 
förväg (Dalen, 2008). En av fördelarna med den semistrukturerade intervjun var enligt 
Bryman (2011) att informanterna gavs en frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt. 
Den flexibilitet som den semistrukturerade intervjun medförde var till fördel för under-
sökningen som ämnade att ge informanterna utrymme att delge sina perspektiv och vara 
fria i hur de formulerade sina svar. 
Vid användning av den semistrukturerade intervjun fanns det ett behov av att utarbeta 
en intervjuguide vars teman och frågor skulle vara av relevans för studiens syfte och 
problemformuleringar (Dalen, 2008).  De frågor som används i en semistrukturerad 
intervjuguide ska vara allmänt formulerade och bundna till specifika teman (Bryman, 
2011). Intervjuguiden, se bilaga II, som användes i denna undersökning innehöll tre 
teman, färdigheter, formell kompetens och kunskapskrav, och har en nära relation till 
studiens syfte och problemformuleringar. Dalen (2008) tillägger att de teman med 
tillhörande frågor som  finns i intervjuguiden skulle vara lätta att svara på, alltså vara 
dynamiska. Under intervjuerna försökte vi få klarhet i svaren genom att hålla oss till de 
teman som vi tidigare i vår intervjuguide listat. Dynamiken i frågorna handlar mycket 
om samspelet mellan den som blir intervjuad och de som intervjuar, och för att 
underlätta för intervjupersonen utformade vi frågorna så att de skulle vara lättbegripliga, 
och blandade inte in akademiska termer. 

Trovärdighet,  överförbarhet  och  pålitlighet  
Bryman (2012) menar att reliabilitet och validitet är nära kopplat till den kvantitativa 
forskningen och föreslår istället en diskussion kring specifika termer och metoder  för 
att bedöma och etablera kvaliteten i en kvalitativ studie. Dessa termer och metoder ska 
vara alternativ till det som reliabilitet och validitet står för i kvantitativa studier. Bryman 
ger som förslag att använda termer som trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  i 
kvalitativa studier. 
Att skapa en trovärdighet innebär att ge en korrekt skildring av en social verklighet vil-
ket säkerställs genom att studien utförts i enlighet med de regler och principer som finns 
(Bryman, 2012). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har i denna studie tagits i 
beaktning och diskuteras närmre i avsnittet forskningsetik. Resultat och slutsatser 
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grundade sig i de ordagrant transkriberade intervjuerna med hänsyn till konfi-
dentialitetskravet, se avsnitt forskningsetik, och stärktes med citat från informanterna.  
Överförbarhet handlar enligt Bryman (2012) om djupet i studien vilket produceras 
genom fylliga och täta beskrivningar. Beskrivningarna utgör en databas vilket blir 
avgörande för huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö (Bryman, 2012). 
Intervjuerna i denna studie har bearbetats och presenterats med tydliga samt förklarande 
beskrivningar. Studien inbegriper dessutom en transparent genomgång av  studiens me-
tod från utformning av intervjuguide till analys samt en beskrivning av urval. Ovan-
stående delar utgör en databas som beskriver denna studies förutsättningar och kontext 
varpå en bedömning av överförbarheten kan ske.  
Pålitlighet ersätter det som i kvantitativ forskning benämns som reliabilitet. Med 
pålitlighet menas att forskarna ska ha ett granskande förhållningssätt i undersöknings-
processenen och ge en beskrivning av de metodologiska val som gjorts (Bryman, 2012). 
I denna studie har ett kritisk förhållningssätt tillämpats vid granskning av litteratur och 
tidigare forskning. Sedermera behandlades litteratur och tidigare forskning med en 
nyanserad presentation. Metodavsnittet i denna studie skapades med utgångspunkt i att 
ge en transparent samt systematisk beskrivning av studiens tillvägagångsätt samt etiska 
överväganden och ställningstaganden. 

Insamling  
Denscombe (2016) föreslår att intervjun ska ske på en avskild och ostörd plats, där 
informanten och intervjuaren är bekväma. Studiens informanter tilläts bestämma plats 
för intervju för att stärka deras känsla av trygghet och bekvämlighet.  I studien inter-
vjuades fem informanter, intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser i av-
skilda kontorsrum. En av intervjuerna genomfördes med två informanter samtidigt, som 
i resultatet benämns som informant 4 och informant 5. Övriga intervjuer skedde enskilt. 
Dalen (2008) menar att intervjuerna med fördel kan spelas in, för att det i kvalitativa 
intervjuer är viktigt att få med informanternas egna ord, vilket togs i beaktning även i 
denna studie. Att spela in en intervju medför många fördelar då det möjliggör en 
fullständig och permanent dokumentation av intervjun (Denscombe, 2016). 
Inspelningens nackdel är däremot att informanterna kunde känna sig hämmade av in-
spelningen, därav ombads samtliga informanter att ge sitt samtycke till inspelningarna 
innan intervjun påbörjades. Efter att samtliga informanter delgivit sitt tillstånd spelades 
intervjuerna in med våra mobiltelefoners inspelningsapplikationer. Innan intervjun 
inleddes påmindes informanterna om informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka är de forskningsetiska kraven som 
diskuterats nedan under avsnittet forskningsetik. Intervjuernas tidslängd höll sig inom 
den tidsram, en timme, som informanterna hade avsatt.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur en intervju ska inledas, och detta görs 
enklast genom en eller flera inledande frågor. I denna studie inleddes intervjuerna med 
att informanterna fick berätta om sin yrkesroll samt arbetsplats. Då informanterna 
arbetade inom HR blev det en naturlig övergång till intervjuguidens kommande frågor. 
När informanterna svarade något som upplevdes intressant ställdes uppföljningsfrågor 
som återkopplade till informanternas svar. Uppföljningsfrågorna kunde även vara 
sonderade frågor som innebar att informanterna uppmanades att berätta mer utförligt 
hur de tänkte och resonerade kring somliga frågor i intervjuguiden. Slutligen användes 
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också strukturerade frågor som enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskrivs som en 
fråga som avslutar ett tema. 
Efter intervjuerna gjordes en generell sammanfattning av de intryck vi fått under 
intervjun för att tidigt i processen identifiera viktiga teman inför analysen av det tran-
skriberade materialet. Transkribering av talspråk till skrift är enligt Denscombe (2016) 
en tidskrävande process som underlättar jämförelser och sökningar i data. För att 
möjliggöra en analys av det insamlade materialet påbörjades transkriberingsprocessen 
direkt efter intervjuerna. Inspelningarna transkriberades ordagrant med hänsyn till 
konfidentialitetskravet,  se avsnitt forskningsetik,  och det transkriberade materialet ut-
gjorde sedermera grunden för analysarbetet.  

Analys  
Den tematiska analysmetoden tillämpades i denna studie för analys av det insamlade 
och transkriberade materialet. En tematisk analys innebär att det insamlade materialet 
delas in i teman, det vill säga att informanternas svar kodas om och kategoriseras in i 
teman som identifieras i analysarbetet (Bryman, 2011). Det inledande analysarbetet 
skedde direkt efter vardera intervju då en kortare sammanfattning skrevs ner i syfte att 
förenkla identifiering av olika teman. När samtliga intervjuer var genomförda och 
transkriberade började arbetet med att identifiera teman. Detta inleddes med att studera 
sammanfattningarna för att undersöka likheter och skillnader. I sammanfattningarna 
identifierades att informanterna var eniga om att yrkesverksamma inom HR bör inneha 
ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter på grund av det diversifierade HR-yrket. 
I sammanfattningarna noterades även likheter och skillnader mellan färdigheter och 
kunskaper. Analysen fördjupades sedan genom att undersöka det transkriberade 
materialet med utgångspunkt i studiens syfte och problemformuleringar. Det insamlade 
materialet lästes igenom flera gånger varpå citat och andra betydelsefulla meningar 
markerades med överstrykningspenna. De transkriberade intervjuerna studerades i ett 
första skede enskilt där kunskaper och färdigheter kategoriserades var för sig och del-
ades sedermera in under respektive rubriker; Arbetsgivarnas bild av vad som är viktig 
kunskap och Arbetsgivarnas förväntningar på färdigheter. I det enskilda analysarbetet 
identifierades även att HR-yrket som profession diskuterades frekvent och 
kategoriserades in under rubriken; HR – Ett diversifierat yrke. Andra teman som identi-
fierades var synen på arbetslivserfarenhet, praktik samt anställningsbarhet. Det 
noterades att dessa teman hade en likhet med den tidigare forskning som presenterats 
varpå de kategoriserades in under rubriken; Arbetslivserfarenhetens betydelse och 
relationen mellan formell och reell kompetens. Sedermera jämfördes de enskilda 
transkriberade intervjuerna med varandra utifrån ovanstående teman  och rubriker för att 
urskilja likheter och skillnader vilket utgjorde grunden för sammanställningen av resul-
tatet.  

Forskningsetik  
Alla som bedriver forskning måste förhålla sig till de fyra huvudkraven som Veten-
skapsrådet (u.å.) utformat för att skydda informanter som deltagit i studien. Informat-
ionskravet är det första kravet och innebär att alla som deltar i studien måste bli infor-
merade om syftet med studien. Detta uppfylldes genom att i vår första kontakt, mail-
korrespondens, med informanterna informerade om studiens syfte i det missiv, se bilaga 
I, som bifogades i mailet. Även innan intervjuerna påbörjades påmindes informanterna 
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om studiens syfte. Informanterna informerades även om att studien kommer att publi-
ceras och i vilken databas den går att finna. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
måste ge sitt medgivande till att delta i studien. Samtyckeskravet togs i beaktning redan 
i den inledande mailkontakten. Informanterna meddelades i det bifogade missivet samt 
innan intervjuerna inleddes att deltagandet var frivilligt och att de hade friheten avbryta 
sin medverkan. Samtliga informanter gav sitt godkännande till att delta i studien. Infor-
manterna och företagen de arbetar på har i enlighet med konfidentialitetskravet avidenti-
fierats i denna studie. Detta innebär således att namnen på informanterna och företagen 
de arbetar på samt annan information som kunde kopplas till informanternas identitet 
har exkluderats. Konfidentialitetskravet har tagits i beaktning i transkribering av inter-
vjuer såväl som i presentationen av denna studie. Avidentifieringen meddelades i mis-
sivet som skickades ut samt innan intervjun påbörjades. Till sist följdes nyttjandekravet 
genom att det insamlade materialet endast användes till denna studie som det var avsett 
för.  

RESULTAT  
För att skapa en förståelse för informanterna, som representerar arbetsgivarna, inleds 
resultatet med en kortare presentation av deras yrkesroll, vilken sektor de arbetar inom 
och vilka HR-relaterade tjänster företagen det arbetar inom rekryterar till. I resultatet 
presenteras teman utifrån studiens problemformuleringar samt vanligt förekommande 
teman som har en relation till den tidigare forskning som presenterats. Resultatet struk-
tureras samt presenteras under följande rubriker; HR – ett diversifierat yrke, Arbets-
givarnas bild av vad som är viktig kunskap, Arbetsgivarnas förväntningar på färdighet-
er och Arbetslivserfarenhet och relationen mellan formell och reell kompetens. 

Informanterna  
Informant 1 arbetade i stabsfunktionen på ett företag inom den offentliga sektorn, som 
HR-strateg. Informanten har verkat inom olika HR-yrken och tillträdde för en tid sedan 
tjänsten som HR-strateg. Företaget rekryterade HR-tjänster till hela organisationen, vil-
ket innebar rekrytering av HR-strateger som arbetade operativt ute i verksamheten och 
HR-samordnare som arbetade mer övergripande inom ett speciellt centrum. 

Informant 2 arbetade på ett privat företag som HR-specialist inom arbetsmiljö och hälsa, 
samt employer branding. Informanten hade sedan tidigare lång erfarenhet av re-
krytering. Inom detta företag rekryterades det HR-relaterade tjänster som till exempel 
HR-generalister, HR-strateger och HR-specialister.  

Informant 3 arbetade som konsultchef på ett bemanningsföretag inom den privata sek-
torn. I sin roll rekryterade personen inte bara till HR-tjänster internt och externt, utan 
informanten arbetade även mot tjänstemannaprocessen på uthyrningssidan inom före-
taget.  

Informant 4 och Informant 5 arbetade som personalspecialister på en personalavdelning 
inom den offentliga sektorn. Informant 4 hade arbetsmiljö och rehab som sitt huvud-
område medan informant 5 hade specialiserat sig inom rekrytering. 
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HR  –  ett  diversifierat  yrke  
När respondenterna fick frågan kring de färdigheter som var viktiga för att kunna han-
tera arbetsuppgifter i en tjänst inom HR var de alla eniga om att det beror på vilken 
tjänst som var tilltänkt. Informanterna ansåg att HR var ett brett yrkesområde till följd 
av att professionen utvecklats från ett administrativt yrke till att verka inom hela verk-
samheten och vara en del av bland annat ledningsgrupper.  

[...]det ställs andra krav på HR rollen idag, vi är inte administratör på 
det sättet som sågs för ett antal år sen utan idag är vi med i 
ledningsteamen[...]  

- Informant 2 
Det fanns även en delad syn på HR-arbetet från ledningsgrupper och chefer inom orga-
nisationen som ställde olika krav på de olika HR-tjänsterna och dess arbetsuppgifter. 

Vi märker det att vi kan vara lite kluvna ibland i vårt gäng med. Därför 
att i ledningsgrupp och på högre nivå vill man att vi ska jobba 
strategiskt och ännu mer med större frågor mot hela förvaltningen men 
nere i verksamheterna så drar man lite i oss och vill att vi ska vara 
närmre dem och cheferna vill jobba närmre oss liksom. 

 - Informant 4 
Yrkets bredd och de olika HR-tjänsterna med tillhörande arbetsuppgifter påverkades av 
organisationens utformning. En roll som HR-samordnare kunde innebära att man får 
arbeta med ett brett spann av arbetsuppgifter som rehabärenden, samverkan och delta i 
möten med ledningsgruppen. Verksamhetsnära HR-arbete kunde i sin tur omfatta 
stöttning av lokala enheter i frågor som rekrytering, lönerevision, konflikthantering och 
arbetsrätt.  Personalspecialister i denna studie arbetade konsultativt mot chefer i 
organisationen, rekrytering, arbetsrättsligt samt med strategiska frågor på en över-
gripande nivå. Det fanns därmed en problematik  i att definiera färdigheterna, då 
rollerna skiftade mellan organisationer och färdigheterna med dem.  

Så att det beror också väldigt mycket på verksamheterna ser så väldigt 
olika ut och som personalspecialist eller vad man nu kallar det finns ju 
tusen titlar där med höll jag på att säga och då jobbar man så olika på 
olika företag, på myndigheter och kommuner alltså allting. Det avgörs 
väldigt mycket hur man arbetar och vad som krävs av en i yrkesrollen.  

 - Informant 4 

 
Även arbetsgruppens konstellation och behov hade en inverkan på de färdigheter som 
fanns för vardera roll. 

Om man är kanske tre eller fyra i ett team, ja då har du de olika 
förmågorna kanske där. Så, så det är svårt att svara rakt av, du behöver 
ju alla delarna.     

- Informant 1 
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Det fanns även HR-specialister som arbetar inom specifika specialistområden. Två av 
informanterna menade att det var bra att redan som student identifiera sitt främsta 
intresseområde under utbildningens gång och vidareutveckla den praktiska färdigheten i 
arbetslivets kontext. 

Arbetsgivarnas  bild  av  vad  som  är  viktig  kunskap  
Majoriteten av informanterna menade att en akademisk examen inom personal och ar-
betsliv värderades högt, och en erlagd examen var ett grundkrav för att bli tilltänkt en 
tjänst inom HR på denna studies företag. Organisationerna var kunskapsorienterade och 
det krävdes att kunskapen som användes i organisationerna var evidensbaserad. Infor-
manterna menade att den teoretiska faktagrunden som studenterna utvecklade i sina 
studier gav en förförståelse och en bred grund att utveckla sina erfarenheter på i ett 
kommande arbete. Kunskapen som utbildningen lärde en student går enligt infor-
manterna inte att tillgodogöra sig i ett arbete och de menade att utbildningen ses som en 
garant. 

[...] alltså ett kvalifikationskrav är ju att man ska vara, man ska ha en 
akademisk examen inom PA [personal och arbetsliv], det sätter vi som 
grundkrav, så lägre än så går vi inte nu.  

- Informant 1 
De kurser som informanterna ansåg vara värdefulla för en nyutexaminerad student att 
lära sig och som kommer till användning i arbetslivet var framför allt företagsekonomi 
samt arbetsrätt. Den ekonomiska kunskapen menade alla informanter var viktig att lära 
sig då ett arbete inom HR innebar ett nära samarbete med ekonomer. Därav menade 
informanterna att det är viktig att lära sig den ekonomiska terminologin för att under-
lätta kommunikationen med företagens ekonomer. 

Så det avsnittet på universitetet tyckte jag var väldigt bra för om du ska 
sitta som HR i de här stabsmötena med ekonomerna så är det bra att ha 
de här termerna med sig.  

– Informant 1 
Grundläggande kunskaper inom arbetsrätt ansåg alla informanter var nyttigt då det för 
HR-yrket var vanligt att det uppstår arbetsrättsliga frågor. Företagen styrdes av olika 
kollektivavtal men den arbetsrättsliga grundkunskapen gav, enligt informanterna, prak-
tiska verktyg för att finna och tolka lagtext. Enligt informanterna var arbetsrätten en 
specialistkunskap som åligger de som var verksamma inom HR-yrken att kunna. 

Det är ju mycket där vi har vår specialistkunskap som inte cheferna 
riktigt ska behöva kunna allting liksom. 

 – Informant 5 
En av informanterna utvecklade varför de arbetsrättsliga grundkunskaperna var nyttiga 
och kom till användning i det dagliga HR-arbetet. 

Vi är så himla mycket ute i verksamheten och jobbar väldigt nära våra 
chefer och träffar mycket medarbetare och då är det mycket 
arbetsrättsliga frågor som kommer upp i de här individärendena och så 
men man har samtidigt mycket kunskap med sig. 
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- Informant 4 

En av informanterna betonade att alla utbildningens ämnen behövdes och att det inte 
hade räckt med att endast läsa arbetsrätt och ekonomi. Utbildningens bredd och de kun-
skaper som studenter inom personal och arbetsliv lärde sig i de beteendevetenskapliga 
ämnena hade en stor betydelse senare, i arbetslivet. 

Man behöver ju lite de här mjukare ämnena också för de är mycket det 
de handlar om också. Man ska in i konfliktsituation och vara med där så 
att det är bredden som är viktig tycker jag. 

 – Informant 5 

Några av informanterna berättade att även om de beteendevetenskapliga ämnena inte 
gav praktiska verktyg att applicera i arbetslivet gav de ett förhållningssätt, ett sätt att 
tänka, att nå ut och involvera andra i arbetet. Utbildningens olika inriktningar hade en 
positiv effekt för arbetsgruppen då de olika vetenskaperna som studenterna lärt sig blev 
ett bra komplement i arbetslivet. 

Man har det någonstans i ryggraden men kanske inte att jag kommer 
ihåg precis liksom praktiska delar i det jag har läst som jag kan 
praktisera i verkligheten liksom. Utan jag tror att man kan det mer i 
stora drag att man har det med sig, kunskapen ligger som ett paraply 
över en så här på något sätt. Och sen plockar man fram valda delar 
beroende på vilken situation man hamnar i men att det är liksom mer en 
större kunskap man har i ryggen liksom. 

 – Informant 4 
Majoriteten av informanterna ansåg att studenter lärde sig tillräckliga kunskaper för att 
hantera ett arbete inom HR. Informanterna ansåg även att de upplevde att ny-
utexaminerade studenter  kunde omvandla den teoretiska kunskapen i praktiken. En av 
informanterna menade att teorierna gav ett fokus på personalfrågor och en inblick och 
förståelse för de processerna som berörde personal. Utbildningens kurser hade ett stort 
teoretiskt fokus och två av informanterna menade att praktiken med fördel hade kunnat 
komma tidigare i utbildningen som de själva gått, för att underlätta för studenterna som 
läst just den utbildningen att applicera de lärda teorierna i arbetslivet. 

Den här praktiken […] det är väl klart att det kan vara en väg in i 
arbetslivet också, såklart, men egentligen tycker jag att den kanske 
skulle ligga ännu tidigare också […]därför att då har man ju någonting 
med sig också, nu har man ju varit på en HR-avdelning en termin och 
sen går man in och studerar igen, då har man ju också mer. 

 – Informant 4 
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Arbetsgivarnas  förväntningar  på  färdigheter  
Informant 3 svarade nekande kring frågan huruvida studenter under sin studietid utveck-
lade tillräckliga färdigheter för att hantera ett arbete inom HR. Utbildningen var enligt 
informant 3 en bra grund men arbetet var viktigt för fortsatt lärande.  

Egentligen inte […] Man får liksom en bred låda med sig men det jag 
lärt mig i arbetet går inte att jämföra […] Så jag tror det [utbildningen] 
är en bra grund. Det tror jag absolut men jag tror att man får inte med 
sig allt.  

- Informant 3 
Även informant 5 besvarade frågan kring färdigheter med att utbildningen var en bra 
grund men att färdigheterna var beroende av arbetslivets kontext.  

Alltså jag tycker att utbildningen är tillräcklig, det man behöver är 
arbetslivserfarenhet och det kan man ju aldrig få i skolan i alla fall .  

- Informant 5 
Informanterna gav en generell bild av vad de hade för förväntningar och krav i termer 
av färdigheter som fanns på studenter från personal- och arbetslivsprogrammet som 
krävdes för att prestera i de ovan nämnda HR-tjänsterna. I intervjuerna framträdde även 
ett par egenskaper som ansågs viktiga för att lära sig ett HR-yrke. Uppfattningen skiljde 
sig åt mellan informanterna där informant 1 och informant 4 menade att en ny-
utexaminerad student kunde kompensera bristen av arbetslivserfarenhet med egenskaper 
som ett driv och engagemang i att ta sig an operativa arbetsuppgifter, ha viljan till att 
lära samt färdigheten att tänka kritiskt.  

[...] där rekryterade jag en ganska ung person men jag såg att drivet 
fanns där. Hen hade inte mycket erfarenhet, hen hade jobbat bara ett 
kort tag [...] hen kompletterade mig i de områdena som jag själv inte var 
så bra på, hen hade drivet i de områdena och jag trodde på hen.  

-Informant 1 om en nyanställd student 

Att ha egenskaper som att vara flexibel och öppen för de ständiga förändringar som ett 
arbete inom HR innebar var ytterligare en viktig egenskap enligt tre av informanterna. 

Rent generellt kan man väl säga att en flexibilitet är bra att man har 
med sig. Att man är lyhörd för att det ständigt sker förändringar och 
vågar hoppa på det.  

-Informant 2 

En av informanterna förväntade sig att studenter inom personal och arbetsliv hade 
utvecklat en färdighet i att söka information. Informationssökande samt dialogen med 
medarbetare beskrevs som viktiga delar för att lära sig ett arbete inom HR. 

Då tänker vi också så att studenten har förmågan att kunna ta till sig 
information [...] Det är inte så att man liksom, nu ska ni kunna allting 
men studenten kan slå upp och veta vart den ska hämta informationen, 
studenten är självständig nog att kunna hämta in den informationen eller 
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föra en dialog och lära sig på det sättet. Det tror jag är en väldigt viktig 
del.  

-Informant 2 

Informant 3 adderade även att stresstålighet och stabilitet var viktiga egenskaper för att 
hantera det fartfyllda arbetet inom bemanningsbranschen. Arbetet innebar även möten 
med konsulter och kunder varpå det enligt informant 3 förväntades en service-
medvetenhet. Då ett arbete inom HR innebar mycket möten med människor betonade 
majoriteten av informanterna vikten av en kommunikativ färdighet. Den kommunika-
tiva färdigheten var något som studenten förväntades utveckla under sin studietid enligt 
informant 2 och informant 3. Detta genom deltagande i olika gruppkonstellationer samt 
seminarier och workshops.  

Just att kunna uttrycka sig väl i svenska i tal och skrift. Det är 
jätteviktigt för det gör vi väldigt väldigt mycket. Vi träffar ju cheferna 
och vi skriver dokument och sådär så det är ju en väldigt viktig egenskap 
egentligen.  

- Informant 5 
Ett arbete inom HR innebar även många svåra samtal där den kommunikativa färdig-
heten kom till stor användning.  

Pratar jättemycket med folk vi inte känner i telefon och en del svåra 
samtal, mycket nej tack samtal när folk inte har fått tjänster. 

- Informant 3 

Arbetslivserfarenheten, den kommunikativa färdigheten och övning blev viktiga fak-
torer för att lära sig hantera arbetslivets möten och svåra samtal.  

[...] jobbar mycket med rehab till exempel, och det är ju väldigt väldigt 
tuffa samtal och möten och sådär känner jag att man åtminstone 
behöver ha lite livserfarenhet, det är svårt att vara sådär ung och 
nybakad och nyligen examinerad då och träffa kanske då människor som 
mår väldigt väldigt dåligt.  

- Informant 5  

En del av informanterna såg gärna att studenter redan innan de började ett arbete hade 
utvecklat en färdighet i att hantera svåra samtal. Vissa företag tillhandahöll även interna 
utbildningar för att lära sig hantera det svåra samtalet. 

Det är ju sådant som vi ger våra chefer här så att vi har ju utbildningar 
för det och även HR som går det då [...] Men jag tycker ändå att man 
borde ha fått det redan så att man har med sig när man från 
utbildningen för det är ofta det man ställs inför. 

 - Informant 1 

Arbetslivserfarenhetens  betydelse  och  relationen  
mellan  formell  och  reell  kompetens 
När informanterna fick frågan kring vilka kvalifikationskrav som fanns för att erhålla ett 
arbete inom HR var samtliga överens om att en akademisk examen inom personal och 



 

20 

 

arbetsliv var ett grundkrav. Informant 1 menade att kraven var högt ställda vid nyrekry-
teringar och det fanns förväntningar att en nyanställd kunde bidra direkt när de började 
ett arbete inom HR. Att ha arbetslivserfarenhet betraktades av informanterna som en 
vital del för att lära sig de praktiska arbetet i det breda HR-yrket. Det fanns en avsaknad 
av nyrekryteringar av nyutexaminerade studenter men detta berodde alltså inte på att 
studenterna saknade kunskaper som de fått med sig från sin utbildning. 

[…]Så har vi vad jag vet inte plockat in någon som är helt ny, alltså 
grön direkt från universitetet. Det har vi nog inte gjort. Och det har väl 
varit att, det har ju fortfarande inte varit så svårt att rekrytera. Det är 
väl en sak om man hade varit i ett rekryteringsläge där det hade varit 
jättesvårt att få tag på, då hade man vågat det på ett annat sätt, nu så 
kanske vi får in såna som har erfarenhet från andra företag och så tar vi 
de i första hand då.  

-Informant 1 
Det fanns ett gott utbud av arbetskraft för personer som hade en utbildningsbakgrund 
inom personal och arbetsliv och som hade erfarenhet av tidigare arbete inom HR. De 
kandidater som hade arbetslivserfarenhet prioriterades av arbetsgivarna. 

Och det beror ju på vad man har för urval, såklart. Eh, för att har man 
många som har en gedigen erfarenhet, eller många, men då ligger det ju 
ofta närmre att anställa någon som har lite erfarenhet såklart med sig. 

-Informant 4 

Arbetslivserfarenhet var viktigt ur flera aspekter, dels för att komma in i utbildningen 
med erfarenhet av arbetslivet menade informant 1 och informant 5. Det kunde finnas en 
problematik i att inte ha arbetat tidigare då utbildningens teorier, om bland annat ledar-
skap, blev svåra att ta till sig om det inte fanns en arbetslivserfarenhet att koppla de 
lärda teorierna till. Den andra aspekten var att arbetslivserfarenhet bidrog till att skapa 
trovärdighet i arbetet, främst i möten med chefer och medarbetare. HR-yrkets bredd 
bidrog till att det fanns många och varierande arbetsuppgifter som tog tid att lära sig. 
Att lära sig arbetsuppgifterna och utveckla färdigheter tog inte bara tid för den nyan-
ställde studenten utan även från kollegor vilket var en bidragande orsak till att arbets-
livserfarenhet värderades högt. 

Men det är ju en lång upplärningstid tänker jag, kommer man direkt 
från skolan så  tar det nog ett år skulle jag säga innan man, och fullärd 
blir man ju aldrig […] Vi kan ju ändå se, vi har två ganska nya 
medarbetare ju, eh, varav en har jobbat i många många år och varit i 
offentlig verksamhet och kunde ju också komma in i jobbet ganska 
snabbt sådär. Det gör ju hen [den nyutexaminerade studenten] också 
men det är ett smalare område [...] men det tar ganska lång tid faktiskt 
[...] Då får man ta sig tiden att lära upp någon och det tar ganska 
mycket tid.     

-Informant 5 

Informanterna var eniga om att arbetslivsanknytning i form av praktik var en viktig del 
av utbildningen för att ge studenten en möjlighet att utveckla färdigheter. Utbildningen 
personal och arbetsliv beskrevs som teoretisk och informanterna menade att praktiken 
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bidrog till att i arbetslivets kontext praktisera  de teorier som studenterna lärt sig under 
utbildningen. Praktiken kunde även bidra till att studenten fick en möjlighet till att sätta 
ord på sina erfarenheter och färdigheter som de lärt sig  på en praktikplats inom ett HR-
yrke. 

HR är så brett, det är det verkligen, där tror jag att praktiken är jättebra 
som är med i programmet. För det ger en lite lättare att koppla till 
verklighet  

- Informant 3 
Det fanns, trots en avsaknad, en öppenhet att anställa nyutexaminerade studenter med 
en utbildning inom personal och arbetsliv. Det måste, enligt arbetsgivarna, finnas en 
rimlighet i förväntningarna att möjliggöra för  en nyutexaminerad student att komma in 
i organisationen. Informant 1 trodde inte att arbetsgivare skulle förvänta sig att ny-
utexaminerade studenter skulle inneha djupa kunskaper gällande det operativa arbetet 
inom HR.  

Jag tror inte att man ska förvänta sig i alla fall att man har en djup 
kunskap inom eller i något inom HR när man kommer ny. Utan där får 
man alltså med en bra introduktion och jobba så att det blir bra. 

- Informant 1 
Studenten behövde få en chans att få en fot in i organisationen och visa vad den kunde, 
då det enligt informant 2 var i arbetet som bedömningen av färdigheter kan göras. In-
formant 4 och informant 5 gav ett exempel på öppenhet för rekrytering av nyutexamine-
rade studenter med en utbildning inom personal och arbetsliv. Exemplet visade även 
behovet av att ge studenten utrymme för att utveckla färdigheterna i arbetslivets kon-
text. 

Hen [den nyrekryterade] har ju kanske inte den erfarenheten när det 
gäller det här med arbetsrätten och allt det här man får efter hand, men 
hen har ju ett nytt tänk när vi till exempel gäller det här med 
annonsering. 

- Informant 4 

I frågan kring vem som hade ansvaret för att studenter med en utbildning inom personal 
och arbetsliv var anställningsbara var åsikterna delade. Många av informanterna menade 
att studenter, arbetsgivare och högskolan bar ett delat ansvar. Högskolan skulle säker-
ställa att utbildningen var gångbar på arbetsmarknaden. Några av informanterna menade 
att högskolan och arbetsgivarna borde ha en tätare kommunikation med varandra för att 
öka förståelsen för båda världarna och för att på så sätt veta vad skolan kunde erbjuda, 
och vad arbetslivet förväntade sig att få.  

Egentligen är det något slags gemensamt ansvar om man ska svara 
diplomatiskt, men det är klart att någonstans är det ju utbildarens 
uppgift att se till att det är en utbildning som går att tillämpa tänkte jag 
men att det är också arbetsgivarens uppgift att säga ifrån om man 
tycker att studenter har en felaktig kompetens eller saknar 
kompetensbrist eller så. 

 - Informant 4 
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Vissa av informanterna hade inte upplevt att det fanns en kompetensbrist hos nyutexa-
minerade studenter inom personal och arbetsliv. Därav upplevdes det inget behov av en 
ökad dialog. 

Jag tror inte att vi har känt att det har varit någon brist, inte så att det 
är så att man reagerat i varje fall. […] För då kanske man hade liksom i 
alla fall hos en sån här stor arbetsgivare tagit kontakt med någon på 
personalkontoret på universitetet. 

-Informant 5 
Studenten kunde inte påverka vilka kurser som ingår i utbildningen eller de krav som 
arbetsgivaren ställde. Det fanns däremot uppfattningar om att studenten själv måste bi-
dra för att göra sig anställningsbar. Studenten kunde genom engagemang i studier, stu-
diesociala engagemang samt extraarbete stärka sin konkurrenssituation på arbets-
marknaden.  

Sammanfattning  
Alla informanter ansåg att en utbildning inom personal och arbetsliv var ett grundkrav 
för att erhålla ett arbete inom HR. Av utbildningen förväntade sig arbetsgivarna att stu-
denter inom personal och arbetsliv lärde sig värdefulla kunskaper inom ekonomi och 
arbetsrätt. Det fanns även en förväntning om att studenterna genom de beteende-
vetenskapliga kurserna lärde sig ett förhållningssätt. Ovan nämnda kurser kom till an-
vändning i arbetslivets olika sammanhang och möten. En av informanterna menade att 
arbetsgivare inte skulle förvänta sig att nyutexaminerade studenter, med en utbildning 
inom personal och arbetsliv, skulle ha djupa kunskaper om HR-yrkets operativa arbete. 
Somliga informanter menade även att de inte upplevt en kompetensbrist hos studenter. 
Samtidigt menade en annan informant att studenter inom personal och arbetsliv inte 
utvecklade tillräckliga färdigheter under sin studietid. Den avsaknad som rådde kring 
rekrytering av nyutexaminerade studenter berodde på att det fanns ett stort utbud och 
urval av individer med en utbildning inom personal och arbetsliv. I en rekryterings-
process prioriterades de individer som hade arbetslivserfarenhet. Studenter med en ut-
bildning inom personal och arbetsliv behövde enligt informanterna ges en möjlighet att 
få in en fot i organisationer. I intervjuerna framträdde ett antal egenskaper, färdigheter 
och förmågor som var fördelaktiga för att hantera ett arbete inom HR. Denna studies 
informanter värdesatte att studenterna under sin studietid utvecklat en förmåga att tänka 
kritiskt, söka information, en kommunikativ färdighet för att kunna uttrycka sig väl i 
både tal och skrift. Egenskaper som driv och engagemang nämnde informanterna som 
fördelaktiga för att i arbetslivets kontext utveckla färdigheter. Andra fördelaktiga egen-
skaper och förmågor som informanterna nämnde var att studenten ska vara service-
inriktade, ha viljan till att lära, vara flexibla och stabila samt kunna hantera stress.  
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DISKUSSION  
I metoddiskussionen kommer styrkor, brister och andra iakttagelser som uppmärk-
sammats i studiens genomförande att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer resulta-
tet att analyseras och tolkas utifrån studiens teoretiska utgångspunkt samt ställas i re-
lation till den tidigare forskningen. Ordningsföljden i resultatdiskussionen presenteras 
utifrån studiens problemformuleringar. Informanterna som deltagit i studien benämns i 
diskussionen som arbetsgivare, i enlighet med studiens syfte. 

Metoddiskussion  
Problemformuleringarna som studien bygger på går, genom de semistrukturerade inter-
vjuerna som genomförts, att besvara. Den kvalitativa undersökningen bedöms som rele-
vant för studiens syfte som är att öka förståelsen för anställningsbarheten samt de för-
väntningar, i termer av formell och reell kompetens, som arbetsgivare har på en ny-
utexaminerad student som studerat en utbildning inom personal och arbetsliv. Studien 
ger en djupare insikt i arbetsgivares åsikt om nyutexaminerade studenter från personal 
och arbetsliv och kraven som ställs på dessa när de kommer ut i arbetslivet. En kvanti-
tativ studie hade inte gett den djupare förståelsen för varför somliga kunskaper och fär-
digheter är viktiga för nyutexaminerade studenter inom personal och arbetsliv att be-
sitta. Denna djupgående kvalitativa studie bidrar även med en diskussion kring hur ar-
betsgivare ställer sig till anställningsbarhet.  
Intervjuguiden som använts i intervjuerna bidrar till att besvara studiens frågor och den 
är väl genomarbetad utifrån studiens syfte vilket märktes i informanternas svar som 
hade en tydlig koppling till den tidigare forskning som presenterats i studien. Detta med 
undantag för frågorna kring examensbevis samt hur kunskaper och färdigheter bedöm-
des. De frågorna gav svar som inte bidragit till att besvara studiens problem-
formuleringar och borde således ha exkluderats från intervjuguiden. 
Frågornas bredd ger informativa samt utförliga svar från informanterna. Detta troligtvis 
på grund av att samtliga informanter i urvalet har genomgått en utbildning inom per-
sonal och arbetsliv och har därför god insyn i upplägget kring utbildningen. Det är även 
en fördel att informanterna arbetar med olika HR-tjänster då de har kännedom om de 
färdigheter och kunskaper som krävs i ett yrke inom HR. Informanterna visade inga 
signaler på att frågorna var känsliga och svarade med lätthet på dem.  
Däremot upplevdes en svårighet att besvara frågan kring vilka färdigheter som behövs 
och förväntas av en student med en utbildning inom personal och arbetsliv. Frågornas 
ordningsföljd kan ha skapat en svårighet för informanterna att konkretisera färdig-
heterna. Ett beslut borde ha fattats av oss som intervjuare att välja en specifik HR-
relaterad tjänst och be informanterna att konkretisera färdigheter inom den tjänsten. 
Studien hade med fördel kunnat inkludera en pilotintervju för att identifiera dessa svå-
righeter med att konkretisera färdigheterna. Detta exkluderades dock på grund av tids-
brist. 



 

24 

 

En av intervjuerna genomfördes med två informanter samtidigt vilket upplevdes som 
positivt, då informanterna tillsammans diskuterade sig fram till olika perspektiv kring 
frågorna som ställdes. Det upplevdes som att informanterna fann en trygghet i varandra, 
vilket gav utrymme att tänka efter när den andra svarade på den ställda frågan. Efter-
tänksamheten och den gemensamma diskussionen bidrog till ytterligare en dimension i 
informanternas svar. Detta betyder inte att det fanns en brist i de enskilda intervjuerna 
och att dessa hade blivit bättre med ytterligare en informant vid intervjutillfället. En 
gruppintervju kan också innebära att informanterna påverkar varandra i sina svar vilket 
kan upplevas som negativt. I denna studie upplevdes däremot att den diskussion som 
uppstod, mellan informanterna, innehöll olika perspektiv på frågorna som ställdes.  

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för anställningsbarheten hos en ny-
utexaminerad student med en utbildning inom personal och arbetsliv, genom att under-
söka arbetsgivares förväntningar i termer av formell och reell kompetens. I denna studie 
visar resultatet att arbetsgivare har höga förväntningar på den individ som ska komma in 
i en organisation. Arbetsgivare bedömer att HR-yrket är brett och kräver således också 
breda kunskaper och färdigheter. Den avsaknad som råder beträffande rekrytering av 
nyutexaminerade studenter antyder på att studenter inte utvecklar tillräckliga färdigheter 
under sin studietid för att konkurrera på arbetsmarknaden. Utvecklingen av färdigheter 
är en tidskrävande process som kräver arbetslivserfarenhet menar arbetsgivarna. Empi-
rin i denna studie tyder däremot på att en utbildning inom personal och arbetsliv bereder 
studenten med tillräckliga kunskaper för att hantera ett arbete.  

Arbetsgivarnas  bild  av  vad  som  är  viktig  kunskap    
Enligt Illeris (2013) ses kunskap som ett centralt kompetenselement och en förutsättning 
för ett kompetent handlande i kända eller okända situationer. Resultatet i denna studie, i 
likhet med tidigare forskning, visar att kunskapsbasen som erhålls genom en utbildning 
inom personal och arbetsliv betraktas av arbetsgivarna som ett verktyg för att uttrycka 
sig, möta och hantera människor i arbetslivets olika situationer (Löfgren Martinsson, 
2008). De beteendevetenskapliga kurserna utvecklar ett förhållningssätt vilket kommer 
till användning för ett arbete inom HR, som innebär mycket kontakt med människor. 
Förhållningssättet beskrivs av arbetsgivare i denna studie som ett verktyg för att hantera 
de sociala sammanhang som arbetslivets möten består av och som enligt Illeris (2013) 
är en naturlig del av kompetensbegreppet. HR-yrket innebär även ett tätt samarbete med 
medarbetare som har andra yrkesområden varpå förmågan till att samarbeta blir viktigt 
för att tillsammans lösa problem som uppstår i arbetslivet (Illeris, 2013). Resultatet vi-
sar att arbetsgivare anser att kunskaper inom ekonomi anses vara av vikt för att förenkla 
kommunikationen samt samarbetet med medarbetare som har andra yrkesområden.  
Samarbetsförmågan får även en betydelse för lärandet av färdigheter då arbetsgivare i 
denna studie visar att dialogen med kollegor är ett verktyg för lärande. Att arbetsgivarna 
i denna studie förväntar sig att studenterna kan samarbeta med sina medarbetare över-
ensstämmer med tidigare forskning (Andrew & Higson, 2008; Avramenko & Branine, 
2015; Brachem & Braun 2015; Saunders & Zuzel, 2010; Wilton, 2008). Arbetsrätt vars 
praktiska verktyg kommer till användning i många av arbetslivets möten och situationer 
anses enligt arbetsgivare i denna studie vara en värdefull specialistkunskap som åligger 
människor i HR-yrket att kunna.  
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Arbetsgivarna förväntar sig således att nyutexaminerade med en utbildning inom per-
sonal och arbetsliv har lärt sig ett förhållningssätt genom de beteendevetenskapliga kur-
serna, en terminologi för att samarbeta med medarbetare genom den ekonomiska kursen 
samt praktiska verktyg att tolka lagtext genom den arbetsrättsliga kursen. Vardera kurs 
ger relevanta kunskaper och är en god förutsättning för att hantera arbetslivets uppgifter, 
det är ett resultat som skiljer sig från tidigare studier som visade att studenter inte lär sig 
tillräckligt relevanta kunskaper (Dutton et al., 2015; Andrew & Higson, 2008). Utifrån 
Illeris (2013) kompetensblomma kan den erhållna kunskapsbasen i relation till arbets-
livet ses som en potential för att utföra kompetenta handlingar. Det har i bakgrunden 
presenterats två perspektiv på anställningsbarhet varav ett perspektiv beskriver anställ-
ningsbarhet som en potentiell förmåga att handla i olika sammanhang (Fejes & Berg-
lund, 2009). Om ett sådant perspektiv på anställningsbarhet appliceras på ovanstående 
diskussion, angående kunskapsbasen som en potential, kan studenter med en utbildning 
inom personal och arbetsliv bedömas vara anställningsbara. 
Arbetsgivarna i denna studie lägger stor vikt vid den formella kompetensen och en ut-
bildning inom personal och arbetsliv är ett grundkrav för att erhålla ett arbete inom HR. 
Den formella och reella kompetensen ska, som Andersson (2014) och Löfgren Martins-
son (2008) menar, ses som ömsesidigt beroende av varandra. I denna studie framkom-
mer det att kunskapsbasen som en utbildning inom personal och arbetsliv lär en student 
inte går att tillgodogöra sig i ett arbete. Utbildningens kunskaper utgör en grund som 
möjliggör för studenten att vidareutvecklas inom sitt valda HR-yrke. Att den formella 
kompetensen och kunskapen i denna studie bedöms  vara viktig, men att det finns andra 
faktorer som påverkar huruvida studenter erhåller ett jobb, bekräftar tidigare forskning 
och diskuteras närmre nedan (Saunders & Zuzel, 2010; Dutton et al., 2015).  

Arbetsgivarnas  förväntningar  på  färdigheter  
Resultatet i denna studie visar att arbetsgivare inte förväntar sig att en student med en 
utbildning inom personal och arbetsliv ska ha djupa kunskaper om HR-yrkets operativa 
arbete. Samtidigt visar resultatet, som tidigare nämnts, att det finns en rekryteringsbrist 
av studenter med en utbildning inom personal och arbetsliv. En förklaring till denna 
avsaknad är att arbetsgivarna i denna studie bedömer arbetslivserfarenhet som en vital 
del för att erhålla ett arbete inom HR. Arbetsmarknadens breda utbud av kandidater med 
en utbildning inom personal och arbetsliv bidrar till en prioritering av de kandidater som 
har arbetslivserfarenhet. Att arbetslivserfarenhet bedöms som en värdefull merit över-
ensstämmer med resultat från tidigare forskning (Andrew & Higson, 2008; Dutton et al., 
2015; Freire et al., 2013; Heimler et al., 2011). Arbetsgivares tillit till arbetslivserfaren-
het kan förstås utifrån det diversifierade HR-yrket i relation till Illeris (2013) perspektiv 
på kompetens. Färdigheter utgör ett centralt kompetenselement för ett kompetent hand-
lande i kända eller okända situationer (Illeris, 2013). Arbetsgivarna i denna studie me-
nar att studenter inte utvecklar tillräckliga färdigheter under sin studietid för att hantera 
ett arbete inom HR vilket överensstämmer med Löfgren Martinsson (2008). Samtidigt 
menar arbetsgivarna, i enlighet med Löfgren Martinsson (2008), att utvecklingen av 
färdigheter kräver både tid och arbetslivserfarenhet inom det diversifierade HR-yrket. 
Resultatet kan således tolkas som att individer med arbetslivserfarenhet inom HR be-
döms, enligt arbetsgivarna i denna studie, ha utvecklat färdigheter i en större utsträck-
ning än studenter. HR-yrket är, som tidigare beskrivits, diversifierat och det finns enligt 
denna studie förväntningar på att en nyanställd ska kunna bidra i arbetet direkt. Att fär-
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digheter utvecklas i arbetet och är en förutsättning för kompetent handlande kan således 
förklara arbetsgivares tillit till arbetslivserfarenhet. Utifrån denna diskussion om färdig-
heter kan anställningsbarhetens andra perspektiv tillämpas. I detta perspektiv beskrivs 
anställningsbarhet som en uppsättning av färdigheter (Fejes & Berglund, 2009). Tilläm-
pas ett sådant perspektiv på denna studies resultat innebär det att studenter inom per-
sonal och arbetsliv inte är anställningsbara. Det ska understrykas att denna iakttagelse 
görs utifrån en jämförelse med individer som har arbetslivserfarenhet. För i denna studie 
menar somliga arbetsgivare att de inte upplever en kompetensbrist hos studenter med en 
utbildning inom personal och arbetsliv. Förklaringen ligger således i arbetsmarknadens 
konkurrenssituation varpå en jämförelse av färdigheter beträffande studenter och indi-
vider med arbetslivserfarenhet blir väsentlig. 

Denna studie överensstämmer med tidigare forskning då arbetsgivarna menar att stu-
denter bär ett ansvar för sin anställningsbarhet (Heimler et al., 2011). Studenter måste 
ha en förståelse för att de måste utveckla kompetenser som arbetsgivare önskar för att 
ha möjligheten till att erhålla ett jobb på en konkurrensutsatt marknad. Det finns även i 
denna studie en gemensam uppfattning om att det råder ett delat ansvar för studenters 
anställningsbarhet. I likhet med tidigare forskning menar arbetsgivarna i denna studie 
att högskolan och arbetsgivare måste ha en dialog för att få en ökad förståelse för 
varandra (Heimler et al., 2011; Wilton, 2008). Arbetsgivarna i denna studie menar även 
att det är högskolans uppgift att säkerställa att utbildningen är gångbar på arbets-
marknaden. Utbildningens praktikperiod är en viktigt del, som främjar studenters an-
ställningsbarhet, enligt arbetsgivarna vilket överensstämmer med tidigare forskning 
(Andrew & Higson, 2008; Freire et al. 2013; Heimler et al. 2011). Praktikperioden bi-
drar, enligt arbetsgivarna, till att studenter inom personal och arbetsliv får en möjlighet 
att applicera utbildningens teorier samt lära sig det breda HR-yrkets grunder. 

I denna studie finns det en uppfattning om att bedömningen av studenters, med en ut-
bildning inom personal och arbetsliv, färdigheter kan genomföras i arbetet. Denna upp-
fattning överensstämmer med Illeris (2013) som menar att kompetensen får sin full-
ständiga karaktär i de välkända eller okända situationer som uppstår i förhållande till ett 
jobb eller andra människor. Arbetsgivarna menar att nyutexaminerade studenter i första 
hand måste ges en möjlighet att visa sin kompetens i ett arbete. I empirin framträder ett 
antal egenskaper som är gynnsamma för lärandet av det operativa arbetet samt ut-
vecklingen av färdigheter i arbetet. Den formella kompetensen utgör en grund varpå ett 
driv och engagemang är egenskaper som främjar en utveckling inom arbetet, enligt ar-
betsgivarna. I likhet med tidigare forskning nämns även viljan till att lära och ta sig an 
det operativa arbetet som en viktig egenskap (Dutton et al., 2015). Dessa egenskaper 
kan utifrån Illeris (2013) kompetensblomma ses som dispositioner och potentialer som 
är fördelaktiga för ett kompetent handlande i arbetslivets sammanhang. Till skillnad 
från tidigare forskning nämns ytterligare ett par egenskaper som är viktiga för ett arbete 
inom HR. Dessa är stresstålighet och stabilitet. Dessutom förväntas ett antal viktiga 
färdigheter och förmågor som återfinns i Illeris (2013) utvidgade kompetensförståelse. 
Utvecklingen av somliga färdigheter har en direkt koppling till studietiden. Det kritiska 
perspektivet innebär en beredskap att betvivla, motstå eller avvisa somliga situationer 
en individ ställs inför (Illeris, 2013). Arbetsgivare i denna studie förväntar sig att en 
utbildning inom personal och arbetslivs medför ett kritiskt tänkande. Ett kritiskt per-
spektiv kring tolkning och bedömning av information återfinns i högskolelagens 
(1992:1434) såväl som högskolefördningens (1993:100) utbildningsmål. Att själv-
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ständigt söka information för att lära sig det operativa arbetet är ytterligare en färdighet 
som arbetsgivare förväntar sig att studenter utvecklar under sin studietid. I denna studie 
nämns även, i likhet med tidigare forskning, den kommunikativa färdigheten i tal och 
skrift som viktig för att hantera ett arbete inom HR (Andrew & Higson, 2008; Brachem 
& Braun, 2015; Dutton et al., 2015; Wilton, 2008). I empirin framkommer det att ett 
arbete inom HR innebär många möten med människor. Därav blir kommunikationen en 
viktig del för ett kompetent handlande. Enligt arbetsgivarna i denna studie förväntas 
studenter, inom personal och arbetsliv, utveckla den kommunikativa färdigheten under 
sin studietid genom seminarier och grupparbeten. Sedan nämns även flexibilitet vilket 
är förmågan att i arbetslivets kontext ställa om sig i enlighet med skiftande omständig-
heter och handla ändamålsenligt i de nya omständigheterna (2013). Det diversifierade 
HR-yrket beskrivs i denna studie som föränderligt varpå en flexibilitet är en viktig fär-
dighet.  

Slutsatser    
Utifrån studiens problemformuleringar kring kunskaper och färdigheter kan följande 
slutsatser dras; Vi kan konstatera att arbetsgivare i denna studie bedömer att studenter, 
med en utbildning inom personal och arbetsliv, rent kunskapsmässigt är anställnings-
bara och förberedda för arbetslivet. En utbildning inom personal och arbetsliv bedöms 
enligt arbetsgivarna vara tillräcklig och ses som ett grundkrav för att erhålla ett arbete 
inom HR. Arbetsgivarna menar att kunskaper inom ekonomi, arbetsrätt och beteende-
vetenskap betraktas som förutsättningar för att hantera det operativa arbetet samt sam-
verka med medarbetare. Kunskapsbasen som en utbildning inom personal och arbetsliv 
lär studenten är en vital del för fortsatt lärande i arbetslivets kontext.  

Arbetsgivarna i denna studie förväntar sig att studenter med en utbildning inom per-
sonal och arbetsliv under sin studietid utvecklar en kommunikativ färdighet, informat-
ionssökning samt kritiskt tänkande. Det råder däremot en konkurrenssituation på ar-
betsmarknaden vilket ger konsekvenser för studenter med en utbildning inom personal 
och arbetsliv. Studietiden bedöms av arbetsgivarna inte vara tillräcklig för att utveckla 
färdigheter för att hantera ett arbete inom HR. Lärandet av det breda HR-yrket och ut-
vecklingen av färdigheter kräver arbetslivserfarenhet vilket är en tidskrävande process. 
Samtidigt finns det ett önskemål från arbetsgivarna att en nyanställd kan bidra direkt i 
arbetet. Dessa förutsättningar leder till att arbetsgivarna anförtror sig individer med ar-
betslivserfarenhet inom HR. Arbetslivserfarenhetens betydelse för utveckling av färdig-
heter medför således en problematik för nyutexaminerade studenter på arbetsmark-
naden. Genom att visa ett driv, engagemang och vilja till att lära sig det operativa HR-
arbetet kan bristen på arbetslivserfarenhet kompenseras. Dessa förutsättningar inklusive 
kunskapsbasen ger nyutexaminerade studenter, med en utbildning inom personal och 
arbetsliv, en chans till ett arbete inom HR och en möjlighet utveckla färdigheter i arbets-
livets kontext. 

Syftet med studien var även att öka förståelsen för anställningsbarheten hos studenter 
med en utbildning inom personal och arbetsliv. I avsnittet resultatdiskussion har det 
diskuterats kring anställningsbarhetens två dominerande perspektiv. Utifrån vilket per-
spektiv som appliceras på denna studies empiri kan olika slutsatser dras. Å ena sidan 
kan nyutexaminerade studenter bedömas som anställningsbara utifrån en potentiell för-
måga. Å andra sidan kan nyutexaminerade studenter, i jämförelse med individer som 
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har arbetslivserfarenhet, bedömas som icke anställningsbara utifrån en uppsättning av 
färdigheter. Det finns således en skillnad i hur begreppet anställningsbarhet tolkas och 
tillämpas. 

Implikationer  
Denna studie har samlat kvalitativa åsikter från arbetsgivare kring betydelsefulla kun-
skaper och färdigheter vilket kan vara av intresse för studenter såväl som utbildnings-
samordnare. Resultatet tyder på att det på arbetsmarknaden just nu finns ett stort utbud 
av kandidater, med en utbildning inom personal och arbetsliv, som konkurrerar om 
samma jobb. Arbetslivserfarenhet beskrivs i denna studie som en värdefull merit för att 
erhålla ett arbete inom HR. En praktisk implikation för att stärka och att påverka an-
ställningsbarheten hos nyutexaminerade studenter, som läst en utbildning inom personal 
och arbetsliv, är att införa ett krav på arbetslivserfarenhet för att söka till en sådan ut-
bildning. Detta kan således dels reglera utbudet av arbetskraft men också säkerställa att 
studenter, inom en utbildning för personal och arbetsliv, har arbetslivserfarenheter att 
koppla utbildningens teorier till.  

Förslag  till  vidare  forskning  
Löfgren Martinsson (2008) menar att det är väsentligt att studera vari skillnaderna an-
gående matchning av kompetens ligger för att medvetandegöra alla inblandade och 
minska missuppfattningar och felaktiga förväntningar. I denna småskaliga studie har det 
skrapats på ytan beträffande arbetsgivares förväntningar på studenter i termer av formell 
och reell kompetens. Arbetsgivare i denna studie värdesätter den formella kompetensen 
och kunskaperna den medför. Däremot påverkar den rådande arbetsmarknads-
konkurrensen, för individer med en utbildning inom personal och arbetsliv, huruvida 
nyutexaminerades kompetens tas tillvara på. I denna studie besvaras inte frågan i vilka 
företag som nyutexaminerade, med en utbildning inom personal och arbetsliv, hamnar 
på efter sina studier. Det hade varit intressant att undersöka vilka dessa företag är och 
huruvida arbetsgivares förväntningar, på de nyutexaminerade studenterna, skiljer sig 
från denna studies resultat. Den internationella forskningen kring förväntningar och 
anställningsbarhet är bred. I Sverige är forskningen inte lika utbredd varpå ett förslag 
till vidare forskning är att genomföra liknande storskaliga studier inom detta och andra 
specifika utbildningsområden. Detta på grund av att uppfattningarna kring väsentliga 
kompetenser samt förutsättningar kan skilja sig mellan olika utbildningsområden samt 
arbetsgivare. Större studier kan även bidra med en generalisering av resultatet. För vi-
dare forskning kan det även vara av intresse att undersöka högskolans perspektiv på 
anställningsbarhet och studenters förväntningar på arbetslivet.  
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Missiv  
Hej, 

Våra namn är Hannah Wagner och Christian Areschoug och vi läser sista året på 
Personal- och Arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller just nu på 
att skriva vår kandidatuppsats med syftet att undersöka de förväntningar, i termer av 
formell och reell kompetens, som arbetsgivare har på en nyutexaminerad student från 
personal- och arbetslivsprogrammet. Vi skulle därför vilja komma i kontakt med någon 
som kan tänka sig att ställa upp på en intervju för denna undersökning. Till vår studie 
ser vi gärna att personen har en bakgrund med studier och arbete inom PA och 
erfarenhet av att rekrytera till HR - relaterade tjänster. Deltagandet är givetvis helt 
frivilligt och deltagaren har också rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vi 
kommer endast att använda informationen vi får till denna studie, och alla deltagare 
samt företag kommer också att avidentifieras genom fingerade namn.  

Uppsatsen kommer slutligen att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och 
kan sökas upp genom http://lnu.diva-portal.org/  

Vi hade varit väldigt tacksamma om vi hade kunnat få låna en timme av Er tid till denna 
studie! 

Tack på förhand! 

MVH 

Hannah Wagner 

0733-xxxxx 

Christian Areschoug 

0702-xxxx 
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Intervjuguide  
 

Informera om studien och forskningsetik 

•   Studien 
•   Konfidentialitet 
•   Samtycke 
•   Nyttjande 

Respondenten 

•   Vad är din roll på den här arbetsplatsen? 
•   Berätta gärna lite om den här arbetsplatsen 

YRKESFÄRDIGHETER 

•   Vilka HR-relaterade tjänster rekryterar du till? 
•   Vilka yrkesfärdigheter behövs som personalvetare? 
•   Varför?  
•   Vilka yrkesfärdigheter förväntar du dig att en nyutexaminerad student inom PA 

har? 
•   Hur bedömer ni dessa yrkesfärdigheter i en rekryteringsprocess? 
•   När ni utformar platsannonser för en HR-tjänst, vilka kvalifikationer brukar ni 

ha med som krav? 
•   Anser du att studenter inom PA under sin utbildningstid utvecklar tillräckliga 

yrkesfärdigheter för ett HR-jobb? 
•   Varför? 

FORMELL KOMPETENS 

•   Hur viktigt tycker du det är att en kandidat har en utbildning inom PA i relation 
till en HR-relaterad tjänst? 

•   Varför är det viktigt att ha en examen från Personal- och arbetslivsprogrammet 
om man vill söka HR-relaterade tjänster? 

•   Finns det någon skillnad i hur ni bedömer den formella kompetensen hos en 
nyutexaminerad och en som har arbetat ett tag? 

•   Vems ansvar anser du det är att PA-studenter är anställningsbara?(Studenter, 
skolan eller arbetsgivare) 

•   Brukar ni begära in studieintyg? Varför/Varför inte? 

KUNSKAPSKRAV 

•   Vilka kunskaper anser du är viktiga att ha med sig från utbildningen för Perso-
nal- och arbetsliv? (Teorier, ett förhållningssätt etc.)  

•   Anser du att studenter utvecklar tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna 
hantera ett arbete inom HR som nyutexamenierade? (Upplever respondenten ett 
kompetensgap) 

•   Hur bedömer ni att en nyutexaminerad student från personal- och arbetslivspro-
grammet besitter den kunskap som krävs för arbetet?
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•   Upplever du att nyutexaminerade PA-studenter har en förmåga att omvandla 

sina teoretiska kunskaper i praktiken 

  


