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Arbetsgivares och studenters uppfattning om betydelsen av ”generic skills” –
en studie om självuppskattad anställningsbarhet bland studenterna vid
Högskolan Väst

Studier har visat att det finns ett gap mellan de egenskaper som arbetsgivare
eftersöker och de personliga attribut som studenter besitter. Generic skills är
personliga förmågor hos en individ som är användbara inom alla yrkesroller och
nivåer i karriären och det är en mycket relevant aspekt av begreppet
anställningsbarhet. Anställningsbarhet definierades ursprungligen som förmågan att
få ett arbete, behålla detta arbete, samt att kunna finna ett nytt arbete om det skulle
krävas. Studier har visat att generic skills utvecklas via kontakt med arbetslivet, till
exempel i form av deltids- och säsongsanställningar, men en annan viktig metod för
att utveckla studenters generic skills är arbetsintegrerade insatser under
utbildningen. Syftet med studien var att undersöka huruvida arbetsgivares syn på
vilka egenskaper som är viktiga i rekryteringssammanhang stämmer överens med de
egenskaper som studenterna tror sig besitta, samt om studenternas uppfattning
överensstämmer med de egenskaper som arbetsgivare faktiskt värdesätter. Studien
bestod av två datainsamlingar. I den ena datainsamlingen deltog 74 företag inom
Trestadsområdet och i den andra undersökningen deltog 466 studenter vid
Högskolan Väst. Det huvudsakliga resultatet visade att studenterna tror sig besitta
två av de tre, av arbetsgivarna, högst skattade egenskaperna, nämligen
ansvarstagande och arbetsmoral. Dessa två egenskaper var även de som studenterna
antog att arbetsgivare skulle värdesätta. Resultatet från studien stämmer inte överens
med tidigare forskning. Slutsatsen blev att generic skills värdesätts i olika mån
beroende på sammanhanget. Avslutningsvis diskuteras det huruvida Högskolan
Västs arbetsintegrerade insatser har lett till att studenterna tror sig besitta ett flertal
av de egenskaper som arbetsgivare faktiskt eftersöker.
Nyckelord: Anställningsbarhet, generic skills, arbetsintegrerat lärande.

Employers’ and students’ perceptions of the importance of generic skills – a
study about self-perceived employability among the students at University
West

Research has indicated that there is a gap between which skills employer’s seek and
what attributes student’s actually possess. Generic skills are defined as personal
attributes, which are useful in all kinds of professions, at all levels in the career.
Generic skills is an inherent part of any discussion about employability.
Employability was originally defined as the ability to gain, maintain and regain
employment. Studies have shown that generic skills are developed by real world
experience, and due to this, work-integration during the education is crucial in order
to develop generic skills. The aim of the present study was to compare whether
employer’s perception of generic skills are consistent with the skills that students
actually possess and if the students perceptions are the same as the one’s that
employers value the most. The present study consisted of two surveys. In the first
study 74 employers participated, and in the second survey 466 students at the
University West participated. The main result showed that students believed they
possessed two out of three, by the employers, top-rated skills (responsibility and
work ethic) and these two skills where consistent with the student’s perceptions of
which skills employers would value. This was not consistent with previous research.
The conclusion was that generic skills may be valued differently due to the context.
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Finally, it was debated if the high level of work-integration at University West could
have led to the fact that the students possess several skills that employers value.
Keywords: Employability, generic skills, work-integration.
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Antalet individer som ansöker till högskola- och universitet ökar ständigt i Sverige och nya
anmälningsrekord har uppnåtts flera år i rad. År 2014 slogs rekordet återigen med över 390 000
ansökningar (Universitets- och högskolerådet, 2014). Antalet högutbildade individer ökar
därmed, men det finns forskning som visar att det finns ett gap mellan det som arbetsgivare
eftersöker och de kunskaper de arbetssökande, nyexaminerade studenterna besitter (Rao et al.,
2011). I linje med detta finns det ett flertal utländska studier som indikerar på att det finns ett
gap mellan de kunskaper och förmågor som studenter förväntas ha och vad arbetsgivarna
faktiskt noterat att studenterna innehar (Edvardsson-Stiwne & Jungert, 2010; Finch, Hamilton,
Baldwin, & Zehner, 2013; Rao et al., 2011; Rosenberg, Heimler, & Morote, 2012; Wellman,
2010; Wickramasinghe & Perera, 2010). Det finns dessutom en svensk studie som visar på att
detta gap även existerar i Sverige (Nilsson, 2010). Wickramasinghe och Perera menar att,
baserat på litteratur inom området, är det tydligt att studenterna inte klarar av att uppnå kraven
som ställs på de arbeten som studenter ofta söker efter examen. Nilsson hävdar dock att
problemet är betydligt mer utbrett, då det påstås finnas ett gap mellan arbetslivet och hela den
akademiska världen. Rosenberg et al. hävdar att det finns litteratur som indikerar på att gapet
fortsätter att växa och Rao et al. menar att i takt med att gapet växer blir studenters
anställningsbarhet lägre.
Cassidy (2006) menar att bland arbetsgivarna i Storbritannien finns det ett missnöje över
universitetens utformning av utbildningsplanerna, trots att målet med utbildning är
anställningsbarhet. En orsak till missnöjet över utbildningsplanerna skulle kunna vara att
dagens universitet är processorienterade, vilket innebär att det främst fokuseras på teoretisk,
ämnesbaserad kunskap. Arbetslivet är å andra sidan resultatorienterat, vilket innebär att det
fokuseras på förmågan att prestera med hjälp av praktiska kunskaper (Nilsson, 2010).
Skillnaden är, enligt detta resonemang, att akademin värdesätter teori, medan det i arbetslivet
fokuseras på praktik.
Anställningsbarhet är idag ett så viktigt begrepp att det ingår som ett av tre mål i
Bolognadeklarationen, som är ett gemensamt samarbete inom Europa, gällande högre
utbildning (Regeringen, 2014). A. Rothwell, Herbert, och Rothwell (2008) menar att
anställningsbarhet handlar om att få ett arbete som är lämpligt i förhållande till studentens
kvalifikationsnivå, men även om utbildningsnivån ökar visar statistik att det finns många
studenter som inte får ett arbete som motsvarar deras utbildningsgrad (Finch et al., 2013).
Högskoleverkets (numera ”Universitetskanslersämbetets”) rapport från år 2011 visar att så
mycket som var femte student som tagit examen från ett svenskt universitet mellan år 20062007 inte har lyckats få en anställning inom ett till ett och ett halvt år efter examen
(Högskoleverket, 2011). En av orsakerna till detta skulle kunna vara det faktum att högre
utbildning har förlorat sin exklusivitet. Det har under senare år skett en massutbildning i
samhället och därmed har vikten av formell utbildning minskat (Nilsson, 2010). Tomlinson
(2008) menar att studenterna själva är medvetna om den massutbildning som pågår och väger
därför in denna aspekt när de bedömer sina möjligheter att få ett arbete. Konkurrensen på
arbetsmarknaden har ökat kraftigt, då de arbetssökande kandidaterna ofta har liknande
utbildningsbakgrunder. I och med att högre utbildning är så vanligt förekommande menar
Nilsson att utbildning numera har fått ett mer symboliskt värde och det är istället andra
förmågor som särskiljer studenterna ifrån varandra. I linje med detta menar Wickramasinghe
och Perera (2010) att de personliga egenskaperna har blivit mer betydelsefulla på grund av att
arbetsmarknaden har förändrats i en sådan snabb takt.
Anställningsbarhet är ett mångfacetterat begrepp och det finns en mängd olika
definitioner. Begreppet anställningsbarhet har fått stor uppmärksamhet inom arbetslivet, men
på senare tid även i mediala sammanhang (Van der Heijden, 2002). En av de första
definitionerna av begreppet formulerades av Hillage och Pollard (1998). De valde att definiera
anställningsbarhet som förmågan att få en anställning, behålla denna anställning, samt att kunna
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få nya anställningar om det skulle krävas. Wickramasinghe och Perera (2010) har presenterat
en definition där den individuella anställningsbarheten är beroende av personliga tillgångar i
form av kunskaper, förmågor och attityder och det är mycket väsentligt att dessa tillgångar
används och presenteras för arbetsgivare på ett lämpligt sätt. Begreppet anställningsbarhet kan
dessutom betraktas ur två olika perspektiv. Det första är det organisatoriska perspektivet, som
handlar om att anställningsbara individer bidrar till organisationens konkurrensmässiga fördel
(De Vos, De Hauw, & Van der Heijden, 2011). Den andra aspekten handlar om individens
perspektiv. Det innebär att individen ska besitta de egenskaper som krävs för att lyckas på
arbetsmarknaden (Van der Heijden, de Lange, Demerouti, & Van der Heijde, 2009).
Nilsson (2010) menar att Hillage och Pollards (1998) definition av begreppet är
betydelsefull, men när det handlar om just studenter är det endast den första aspekten i
definitionen som är relevant, nämligen att finna ett arbete och bli anställd, då det är det primära
målet för studenter. I Sverige baserar man ofta definitionen av anställningsbarhet på inom
vilken tidsram den nyexaminerade studenten får ett arbete (Edvardsson-Stiwne & Jungert,
2010). Anställningsbarhet skulle därmed delvis kunna baseras på personliga egenskaper, men
även på inom vilken tidsram en individ får ett arbete.

Vikten av generic skills
Enligt Wickramasinghe och Perera (2010) genomgår arbetsmarknaden en betydande förändring
i stora delar av världen, vilket bland annat innebär att de traditionella karriärvägarna håller på
att försvinna, anställningstryggheten minskar och mer tillfälliga anställningar blir allt vanligare.
I och med den höga förändringstakten måste individer ständigt kunna anpassa sig till dessa
omställningar. För att kunna anpassa sig till förändringarna betonas det att det är mycket
väsentligt att inneha så kallade generic skills (Bridgstock, 2009). Wickramasinghe och Perera
väljer att definiera generic skills som personliga förmågor hos en individ som är viktiga inom
alla yrkesroller och på alla nivåer i karriären. McQuaid och Lindsay (2005) hävdar att generic
skills är de förmågor som är direkt relaterade till att individen ska kunna få ett arbete, samt att
kunna behålla detta. Finch et al. (2013) menar att för att studenter ska kunna lyckas på
arbetsmarknaden krävs det att de besitter generic skills. Generic skills är allmänna egenskaper
som generellt sett antas vara användbara i de allra flesta arbetsmiljöer, men inom forskningen
råder det dock delade meningar gällande kontextens betydelse för generic skills (Jones, 2010;
Tempone et al., 2012; Wellman, 2010). Jones hävdar, i motsats till den allmänt vedertagna
bilden om att generic skills är generella egenskaper, att dessa måste sättas i relation till ett
sammanhang.
Ur ett arbetsgivarperspektiv är det avgörande att ha en arbetsstyrka som är utbildad och
har de egenskaper som krävs för att organisationen ska kunna erhålla konkurrensmässiga
fördelar på arbetsmarknaden (Lin, Tsai, Joe, & Shiu, 2012). Det är mycket viktigt för
arbetsgivare att kunna rekrytera studenter som besitter de egenskaper som organisationen är i
behov av för att kunna lyckas i den kunskaps- och resultatorienterade ekonomi som råder. Om
studenter ska kunna möta arbetsgivares krav på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad så
räcker det inte med att inneha endast yrkesspecifika kunskaper och Wickramasinghe och Perera
(2010) hävdar att det därför är nödvändigt för studenter att utveckla generic skills, då det är
dessa egenskaper som förbättrar deras möjligheter att få ett arbete. Dacre-Pool och Sewell
(2007) menar att arbetsgivare givetvis värdesätter de relevanta, yrkesspecifika kunskaperna,
men utöver detta är det mycket viktigt att studenter besitter generic skills.
Nilsson (2010) hävdar att utbildning primärt är en meriterande erfarenhet idag, då det
bevisar för arbetsgivare att studenter är villiga och kapabla att arbeta hårt. Kunskapssamhället
förändras dessutom i en sådan snabb takt att studenters kunskaper lätt blir föråldrade och därför

5

är det viktigt att betona att utbildning inte längre är den enda faktorn som kan avgöra en individs
anställningsbarhet, enligt Nilsson. Det är nämligen, enligt detta resonemang, viktigt att den
arbetssökande studenten innehar en kombination av både akademisk utbildning och en
uppsättning av relevanta generic skills. I en undersökning som Tomlinson (2008) genomförde
i Storbritannien visade det sig att studenterna upplevde att utbildningen var en relevant del av
deras anställningsbarhet, men de upplevde också att det inte räcker med att vara utbildad för att
kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Studenterna hade nämligen en uppfattning om att
arbetsgivare värdesätter personliga förmågor och attribut mycket högt. Davis, Misra, och Van
Auken (2002) menar att studenter oftast besitter yrkesspecifika kunskaper i den grad det krävs,
men utan generic skills kan de ändå inte vara effektiva på arbetsplatsen. Generic skills utgör
således skillnaden mellan att vara kunnig inom ett ämne och att vara skicklig på att utföra ett
arbete (Wellman, 2010). Att studenter ska besitta generic skills är således inte bara en önskan
från arbetsgivares sida, utan det är snarare ett krav att inneha dessa egenskaper i en
tillfredställande grad för att överhuvudtaget kunna vara aktuell för en anställning
(Wickramasinghe & Perera, 2010).
Det finns en stor mängd, både svensk och utländsk, forskning som lyfter fram de generic
skills som arbetsgivare vanligtvis eftersöker (Dacre-Pool & Sewell, 2007; Ehiyazaryan &
Barraclough, 2009; Nilsson, 2010; Rao et al., 2011; Rosenberg et al., 2012; Tempone et al.,
2012; Tomlinson, 2008; Wellman, 2010; Wickramasinghe & Perera, 2010). Exempel på
generic skills som ofta nämns i sammanhanget är kommunikationsförmåga,
problemlösningsförmåga, kreativitet, beslutsfattningsförmåga, självförtroende och flexibilitet.
Det är dock viktigt att lyfta fram att det finns vissa skillnader i hur arbetsgivare värdesätter
dessa generic skills och det kan bland annat bero på organisationens storlek, sektor och
geografiska läge, enligt Tempone et al. Endast ett fåtal studier har gjorts där både arbetsgivare
och studenter har ombetts att skatta generic skills, men resultaten har ofta visat att arbetsgivares
och studenters uppfattningar om vilka egenskaper som är relevanta skiljer sig åt i hög grad,
enligt Rosenberg et al.

Arbetsintegrerat lärande
Arbetsintegrering innebär att studenter får möta arbetslivet i olika former och sammanhang.
Det är således en utbildningsmodell där akademin och arbetslivet möts och det är just vid detta
möte som det arbetsintegrerade lärandet äger rum (Löfvendahl, 2013). Det är viktigt att
undersöka hur studenter kan utveckla generic skills. Rao et al. (2011) menar att dessa förmågor
utvecklas och stärks genom, exempelvis, arbetsintegrerade utbildningsprogram. Exempel på
sådana arbetsintegrerade insatser skulle kunna vara praktik och co-op. Praktik och co-op
innebär att studenter varvar studier med arbetsperioder inom olika företag.
Relationen mellan studenters tidigare arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet har
studerats i stor utsträckning. Studenters arbetslivserfarenhet kan, till exempel, utgöras av
arbetsintegrerade insatser, såsom ovan nämnda, eller genom tidigare arbeten, såsom deltidseller säsongsanställningar (Finch et al., 2013). En studie av Gault, Redington, och Schlager
(2000) har visat att studenter som har haft praktik under sin utbildning, till exempel, hade mer
utvecklade förmågor att söka arbete och därför hävdar de att involveringen av arbetsintegrerade
moment under studietiden har en viktig roll när det gäller att förbättra förberedelsen inför
inträdet på arbetsmarknaden. En annan studie har visat att arbetsgivare i Storbritannien anser
att studenters arbetslivserfarenhet är en slags indikator på hur redo de är för att prestera på en
arbetsplats och det har även visat sig att studenter som har genomgått en utbildning som präglats
av arbetsintegrering är mer engagerade och motiverade, vilket i sin tur leder till bättre resultat
(Ehiyazaryan & Barraclough, 2009). Därför värdesätter arbetsgivare studenters
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arbetslivserfarenhet väldigt högt (Finch et al., 2013). I linje med detta har det visat sig att
brittiska studenter som har arbetslivserfarenhet med högre sannolikhet kommer att få en
anställning, jämfört med de studenter som saknar erfarenhet (Dacre-Pool & Sewel, 2007).
Arbetslivserfarenhet kan, enligt Gabris och Mitchells (1989) resonemang, möjliggöra att
studenter kan utveckla generic skills genom att få erfara den verkliga arbetsmarknaden.
Tomlinson (2008) hävdar att studenter har förstått värdet av arbetslivserfarenhet, då det kan ge
dem konkurrensmässiga fördelar när det gäller att få ett arbete.

Självuppskattad anställningsbarhet
Rothwell et al. (2008) har utvecklat ett mätinstrument som ger en översikt av den
självuppskattade anställningsbarheten hos studenter. Studenters självuppskattade
anställningsbarhet består av fyra komponenter, nämligen ”mitt universitet” (my university),
”arbetsmarknadsläget” (the state of the external labour market), ”självförtroende” (self-belief)
och ”mitt utbildningsområde” (my field of study), enligt Rothwell et al. Dessa komponenter
utgör tillsammans en modell som syftar till att ge en överblick av studenters självuppskattade
anställningsbarhet (se Figur 1). Modellen utgör även en grund för mätinstrumentet.

Min uppfattning om universitetets
anseende och rykte

Min uppfattning om
arbetsmarknadsläget

Självuppskattad anställningsbarhet
Trovärdigheten hos mitt
utbildningsområde

Jag är säker på mina förmågor och
egenskaper

Figur 1. Modell för självuppskattad anställningsbarhet hos studenter, med de fyra komponenterna
”mitt universitet”, ”arbetsmarknadsläget”, ”självförtroende” och ”mitt utbildningsområde”.
Inspirerad av Rothwell et al. (2008, s. 3.) Fritt översatt av författarna.

Komponenten mitt universitet handlar om universitetets anseende och rykte och Rothwell
et al. (2008) menar att detta påverkar studenters syn på sin egen anställningsbarhet. Det har
dessutom visat sig att arbetsgivare i vissa fall föredrar att rekrytera studenter ifrån specifika,
högt rankade universitet (Murray & Robinson, 2001). Höga värden på skalan för komponenten
”mitt universitet” innebär att studenter anser att universitetets anseende och rykte bidrar positivt
till att få ett arbete och låga värden innebär att studenter inte upplever att universitetets anseende
och rykte främjar deras möjligheter att få ett arbete.
När det gäller komponenten arbetsmarknadsläget så menar Rothwell et al. (2008) att
eftersom studenter inte befinner sig i arbetslivet så handlar denna komponent istället om deras
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uppfattning om möjligheterna på arbetsmarknaden, då detta är en betydelsefull aspekt i
sammanhanget. Höga värden på de items som mäter ”arbetsmarknadsläget” innebär att
studenter anser att finns goda möjligheter på arbetsmarknaden och låga värden på dessa items
innebär att möjligheterna inte anses vara goda.
Komponenten självförtroende handlar om tilltron till den egna förmågan, till exempel att
söka arbete. Det kan dessutom exempelvis handla om huruvida studenter tror att de kommer att
vara framgångsrika i rekryterings- och anställningssammanhang. Tilltro till den egna förmågan
karaktäriseras av höga värden på de items som avser att mäta självförtroende och låga värden
innebär att studenter inte har hög tilltro till sin egen förmåga.
Den fjärde och sista komponenten, mitt utbildningsområde handlar om studenters
engagemang och ambition gällande studierna. Höga värden på de items som mäter ”mitt
utbildningsområde” innebär att studenter upplever att de är engagerade och ambitiösa och låga
värden innebär en uppfattning om lågt engagemang och låg ambition. Två av matrisens
komponenter (”mitt universitet” och ”arbetsmarknadsläget”) handlar om externa faktorer, som
ligger utanför studentens kontroll. De två resterande faktorerna (”självförtroende” och ”mitt
utbildningsområde”) handlar om den interna anställningsbarheten, enligt Rothwell et al. (2008).

Syfte och undersökningsfrågor
Syftet med denna undersökning var att studera huruvida arbetsgivares uppfattning om vilka
egenskaper som är viktiga vid rekrytering av nyexaminerade högskole- och
universitetsstudenter stämmer överens med de egenskaper som studenterna vid Högskolan Väst
uppskattar att de besitter, samt vilka egenskaper studenterna antar att arbetsgivarna värdesätter
i rekryteringssammanhang. Avsikten var även att undersöka studenternas självuppskattade
anställningsbarhet, samt vilken betydelse arbetsintegrerat lärande har haft under utbildningen.
Baserat på detta formulerades följande frågeställningar:
1. I vilken grad besitter studenterna de egenskaper som arbetsgivare värdesätter vid
rekrytering?
2. I vilken grad stämmer arbetsgivarnas uppfattning om vilka egenskaper som är viktiga
överens med det som studenter antar att arbetsgivare värdesätter vid rekrytering?
3. I vilken grad besitter studenterna de egenskaper som de själva antar att arbetsgivare
värdesätter vid rekrytering?
4. I vilken grad upplever studenterna på de olika programmen att de är anställningsbara,
enligt Rothwell et al. (2008) skala om självuppskattad anställningsbarhet och baserat på
detta, hur optimistiska är de till att få ett arbete efter examen?
5. Hur betydelsefullt anser studenterna att arbetsintegrerade insatser under utbildningen
är, i förhållande till vad arbetsgivare anser?

Metod
Urval och deltagare
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av två enkätundersökningar. Den första
enkätundersökningen genomfördes bland företag i Trestadsområdet, där Trollhättan,
Vänersborg och Uddevalla ingår. Kriteriet för att få delta i datainsamlingen var att företagen
hade tjänstemannapositioner som stämde överens med framtida, troliga arbetsuppgifter hos de
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studenter som också deltog i undersökningen. För att komma i kontakt med företagen användes
ett internetbaserat register över organisationer i regionen. De företag som stämde överens med
det uppsatta kriteriet fick, via e-post, en förfrågan om att delta i undersökningen. Förfrågan
sändes till de personer inom företagen som arbetade med rekrytering. Totalt blev 140 företag
tillfrågade om att delta i studien. Det var 78 företag som tackade ja, 17 företag tackade nej och
45 företag besvarade inte den förfrågan som sändes ut och klassificerades därför som bortfall.
Av de 78 företagen som tackade ja till att delta i undersökningen valde 74 organisationer att
besvara frågeformuläret. Av de företag som tillfrågades var det således 53% som slutligen
deltog. Av de företag som medverkade hade 12 stycken färre än 10 anställda, 19 företag hade
10-15 anställda, 23 företag hade 50-150 anställda, 12 företag hade 150-500 anställda och 8
företag hade mer än 500 anställda. Företagens bransch undersöktes genom en fritextfråga (se
Appendix 1), men denna exkluderades, då företagen tenderade att ange sin verksamhet istället
för sin bransch.
Den andra enkätundersökningen riktade sig till studenter vid Högskolan Väst. Kriterierna
för att få delta i datainsamlingen var att personerna var programstudenter, att de läste det andra
eller det tredje året på sin utbildning, samt att de troligtvis skulle komma att arbeta inom ett
tjänstemannayrke. Det var 549 studenter som blev tillfrågade om att delta i studien, varav två
av dessa avböjde att delta. Av de 547 personer som tackade ja var det 481 personer som
återlämnade ett besvarat frågeformulär. I efterhand visade det sig dock att 15 av dessa formulär
var obesvarade och därför klassificerades dessa som bortfall. Det var således 66 personer som
inte lämnade in något besvarat frågeformulär och därför utgjordes bortfallet av totalt 81
personer. Av de personer som tillfrågades att delta i studien var det således 85% som
medverkade i undersökningen. Köns- och åldersfördelningen i undersökningen var ojämn (se
Tabell 1), då deltagandet på högskoleutbildningarna är högst för åldersgruppen 21-23 år och
majoriteten inom denna åldersgrupp är kvinnor, enligt Universitetskanslersämbetets årsrapport
(2013). Studenternas etnicitet undersöktes med hjälp av item 4a och 4b, men denna
exkluderades då frågan ofta missuppfattades.

Tabell 1
Antal studenter inom varje bakgrundsvariabel
___________________________________________________________________________
Bakgrunds
Antal
variabel
___________________________________________________________________________
Kön
Ålder

Män
18-24
35-44

174
320
23

Kvinnor
25-34
45 och äldre

Program

291
117
6

Personalvetarprog.
50
Socialpedagogiska prog. 25
Ekonomprog.
109
Industriell ekonomi
46
Mäklareekonomprog.
51
IPPE
38
Maskiningenjörsprog.
48
Elektroingenjörsprog.
16
Digitala medier
26
Systemutvecklingsprog. 28
3D-animation
12
Human factors
15
___________________________________________________________________________
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Frågeformulär
Frågeformuläret som sändes ut till arbetsgivare var i huvudsak egenkonstruerat, men de
egenskaper (skills) som listades i formuläret har valts ut från tidigare forskning (Rosenberg et
al., 2011; Wellman, 2010; Wickramasinghe & Perera, 2010). Frågeformuläret bestod av två
delar (se Appendix 1). Den första delen bestod av fyra frågor (items). Dessa items mätte ett
antal bakgrundsvariabler, såsom företagets bransch, antalet anställda, hur ofta företaget
anställer studenter, samt i vilken grad arbetsgivare uppfattar arbetsintegrerat lärande som
viktigt. Frågeformulärets andra del bestod av 20 stycken skills (items) där arbetsgivarna skulle
uppskatta hur viktig varje egenskap var vid rekrytering av studenter. Arbetsgivarna skattade
dessa skills med hjälp av en femgradig skala, där svarsalternativen var från 1 (inte viktigt) till 5
(utomordentligt viktigt).
Frågeformuläret som delades ut till studenterna bestod delvis av egenkonstruerade delar
och delvis av en befintlig skala. Frågeformuläret bestod av fem delar (se Appendix 2).
Inledningsvis fanns det ett antal bakgrundsvariabler i form av sex items, rörande exempelvis
frågor om kön, ålder och program. Del 1 bestod av samma lista av skills som fanns i det
frågeformulär som sändes ut till arbetsgivarna, men studenterna skulle istället uppskatta i vilken
grad de upplevde att de själva besitter egenskapen i fråga. Studenterna skulle uppskatta dessa
skills med hjälp av en femgradig skala, 1 (inte alls), 5 (helt och hållet). Del 2 bestod även den
av samma lista med skills, fast studenterna skulle istället bedöma i vilken grad de tror att
arbetsgivare värdesätter egenskapen i fråga när de rekryterar nyexaminerade högskole- och
universitetsstudenter till tjänstemannayrken. Studenterna skulle uppskatta dessa skills med
hjälp av en femgradig skala, där svarsalternativen var från 1 (inte viktigt) till 5 (utomordentligt
viktigt). Del 3 bestod av delar av ett etablerat mätinstrument av Rothwell et al. (2008) som sägs
mäta studenters självuppskattade anställningsbarhet utifrån fyra aspekter, nämligen ”mitt
universitet”, ”arbetsmarknadsläget”, ”självförtroende” och ”mitt utbildningsområde”.
Frågeformulärets tredje del har författarna översatt till svenska, då originalet var på engelska.
Det är dock viktigt att betona att det inte har gjorts en ordagrann översättning, utan målet var
istället att försöka fånga andemeningen i frågan. Studenterna skulle bedöma de fyra aspekterna
i Rothwell et al. (2008) skala genom 16 items, med hjälp av en sexgradig skala, där
svarsalternativen var från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt och hållet). Del 4 bestod
av i sin tur av 14 items. De två första items mätte någon slags optimism till att få ett arbete efter
examen. Den första frågan gick ut på att studenterna fick uppskatta möjligheten att få ett arbete
efter avslutad utbildning och svarsalternativen var från 1 (inte så goda) till 4 (mycket goda).
Den andra frågan handlade om inom vilket tidsspann studenterna uppskattade att de skulle få
ett arbete efter examen, detta bedömdes med hjälp av fyra olika tidsangivelser. De resterande
12 items är indelade i 3 olika huvudfrågor, bestående av 4 items vardera, där samtliga handlade
om arbetsintegrerat lärande. I den första frågan skulle studenterna uppskatta hur viktigt det är
att utbildningen omfattar arbetsintegrerade insatser, i form av praktik, projektarbete,
studiebesök och konkreta case och svarsalternativen var från 1 (inte viktigt) till 5
(utomordentligt viktigt). I den andra frågan fick studenterna bedöma i vilken grad utbildningen
faktiskt innehållit arbetsintegrerat lärande och svarsalternativen var från 1 (inte alls) till 5 (helt
och hållet). Den tredje och sista frågan handlade om studenternas uppfattning om hur viktigt
arbetsgivare tycker att det är med arbetsintegrerade insatser och svarsalternativen var från 1
(inte viktigt) till 5 (utomordentligt viktigt).
Cronbachs alfa beräknades för den skala som ämnades att slås ihop genom att det bildades
en ny variabel som var medelvärdet över de tidigare variablerna, nämligen de 16 items som
mätte de fyra aspekterna av studenters självuppskattade anställningsbarhet, enligt Rothwell et
al. (2008), i frågeformulärets tredje del. Cronbachs alfa för skalan blev .80. I ett senare skede
genomfördes en faktoranalys som resulterade i två olika faktorer inom skalan och vardera

10

faktorn fick då .84 (den faktor som benämndes som ”studenters tro på sin framtida
anställningsbarhet”) och .85 (den faktor som benämndes som ”universitetets anseende”). Båda
dessa värden är enligt Howitt och Cramer (2011) mycket goda. De fyra items som inte
korrelerade högt med de resterande items uteslöts. De items som uteslöts var frågor som
studenterna generellt sett hade svårt att ta ställning till.
Vidare undersöktes möjligheterna att slå ihop item 9 (”hur upplever du dina möjligheter
att få ett arbete inom ditt utbildningsområde efter examen”) och item 10 (”inom vilket tidsspann,
efter examen, uppskattar du att du kommer att få ett arbete inom ditt utbildningsområde”) i
frågeformulärets fjärde del, då båda dessa items kan tänkas mäta någon slags optimism till att
få ett arbete (se Appendix 2). För att undersöka möjligheterna för detta genomfördes en
Pearsons korrelationsanalys, vilket visade ett starkt negativt samband (r = -.51, p < .01). Höga
värden innebär att studenterna är optimistiska till att få ett arbete efter examen och låga värden
innebär att de inte är optimistiska till att få ett arbete. På grund av detta resultat slogs dessa
items ihop och bildade tillsammans en ny variabel vid namn ”optimism till att få ett arbete efter
examen”.

Tillvägagångssätt
För att kunna nå ut till ett stort antal arbetsgivare beslutades det att en webbenkät var ett lämpligt
verktyg (Webbenkäter, 2014). Genom det webbaserade företagsregistret erhölls företagens
kontaktuppgifter. En förfrågan skickades sedan ut till företagens HR-avdelning eller ansvariga
chef, med hjälp av en för ändamålet upprättad e-postadress. En vecka efter att förfrågan hade
sänts ut skickades en påminnelse till de företag som ännu inte hade besvarat förfrågningen.
Tre veckor efter att medgivande från företagen erhållits sändes frågeformuläret ut via epost. Företagen fick tillsammans med frågeformuläret ett missivbrev (se Appendix 1), där de
fick ta del av information kring studien, samt kontaktuppgifter vid vidare intresse. I
missivbrevet angavs det dessutom att deltagandet var frivilligt och att svaren kommer att
behandlas konfidentiellt och anonymt.
Genom Högskolan Västs utbildningskatalog valdes de program som var lämpliga för
undersökningen ut (Högskolan Väst, 2014). Ansvarig lärare för den pågående kursen för
vardera program kontaktades med en förfrågan om att få dela ut frågeformuläret till studenterna
under ett föreläsningstillfälle. Varje insamlingstillfälle började med att båda författarna gav en
kort presentation av syftet med undersökningen och det frågeformulär som skulle lämnas ut.
Respondenterna fick tillsammans med frågeformuläret ett missivbrev (se Appendix 2) där de
fick ta del av information kring studien, samt kontaktuppgifter vid vidare intresse. I
missivbrevet angavs det dessutom att deltagandet var frivilligt och att svaren kommer att
behandlas konfidentiellt och anonymt. För att ytterligare garantera anonymiteten fick
respondenterna möjligheten att själva lägga frågeformuläret i en box efter att de hade besvarat
formuläret.

Databearbetning och statistiska analyser
För att analysera data från de båda datainsamlingarna användes programmet SPSS statistics,
version 21. Analysprocessen inleddes med att kontrollera Cronbachs alfa för del 3 i formuläret
för studenterna. Därefter kontrollerades normalfördelningen för samma del, främst genom
histogram och beräkning av z. Även outliers kontrollerades, men författarna valde att inte
manipulera data. Förutsättningarna för att kunna genomföra en faktoranalys på enkätens tredje
del kontrollerades. Syftet med faktoranalysen var att undersöka huruvida mätinstrumentet
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lämpade sig för svenska förhållanden, då detta var en översättning. Omständigheterna var
tillfredställande, enligt Normans (2010) resonemang och därför genomfördes en faktoranalys
som mynnade ut i två stycken faktorer. Medelvärden, standardavvikelser och Cohens d
beräknades för båda formulärens listor med skills för att undersöka betydelsen av de olika
egenskaperna, enligt arbetsgivarna och studenterna. Detta är dessutom ett vanligt
tillvägagångssätt bland liknande studier (Nilsson, 2010; Rosenberg et al., 2012;
Wickramasinghe & Perera, 2010). En oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken oberoende
grupper utfördes för att kunna se eventuella programskillnader gällande de två faktorerna
(”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” och ”universitetets anseende”), samt
variabeln ”optimism till att få ett arbete efter examen”. Vidare genomfördes ett post hoc-test
(Bonferroni) för att undersöka om skillnaderna var signifikanta. Detta test valdes på grund av
att det är en konservativ metod som i lägre grad ger signifikanta resultat (Howitt & Cramer,
2011). Dessutom genomfördes ytterligare en oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken
oberoende grupper som syftade till att undersöka programskillnader gällande upplevelsen kring
praktik. Utöver detta har det genomförts Pearsons korrelationer för att undersöka samband
mellan olika variabler, såsom arbetslivserfarenhet och ”optimism till att få ett arbete efter
examen”. En multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka huruvida ”studenters
tro på sin framtida anställningsbarhet” och ”universitetets anseende” kunde predicera hur
optimistiska studenterna var till att få ett arbete efter examen.

Etiska överväganden
De forskningsetiska principerna som utfärdats av Vetenskapsrådet (2002) har noga övervägts
under studiens gång. Deltagarna i studierna informerades om undersökningens syfte, i enlighet
med informationskravet. Informanterna informerades även om att deltagande var frivilligt, samt
att de kunde avbryta sin medverkan närhelst de önskade. Enligt samtyckeskravet inhämtades
samtycke dels genom att arbetsgivarna besvarade den förfrågan som sändes ut, samt genom att
studenterna fick räcka upp sin hand om de ville delta. I enlighet med konfidentialitetskravet
informerades samtliga deltagare om att besvarandet av frågeformuläret var konfidentiellt och
anonymt. När det gällde det frågeformulär som sändes ut till arbetsgivare så fick dessa
möjligheten att, i en fritextfråga, specificera vilken bransch företaget verkar inom. Detta ledde
till att anonymiteten blev svår att vidhålla, dels på grund av att vissa respondenter valde att
skriva ut företagets namn och dels på grund av att det var få företag inom vissa sektorer och
därmed skulle det kunna vara möjligt för författarna att urskilja företagen. Problem med
anonymiteten uppstod också vid insamlingen av frågeformuläret för studenterna. Inom vissa
grupper kunde det exempelvis vara endast en eller ett fåtal personer av ett visst kön eller etniskt
ursprung.
Då datainsamlingen skedde i klassrummen och det fanns avsatt tid för detta, kan
respondenterna ha upplevt att datainsamlingen inte var helt frivillig, trots att det gavs både
muntlig och skriftlig information om att deltagandet naturligtvis var frivilligt. För att säkerställa
känslan av anonymitet fanns det en box placerad längst fram i klassrummet, där respondenterna
anonymt kunde lämna det besvarade frågeformuläret. Frågeformuläret kunde även lämnas till
författarna personligen.
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Resultat
Generic skills
Generic skills undersöktes utifrån frågeställning 1, 2 och 3. I Tabell 2 och 3 återfinns
medelvärden (M), standardavvikelser (s) och Cohens d (d) för samtliga skills. Här fokuseras det
dock endast på de tre högst skattade egenskaperna, utifrån arbetsgivarnas perspektiv (se Tabell
2 och 3), då en begränsning var nödvändig. Resultatet visade att gruppen av arbetsgivare i
genomsnitt angav högst värde, det vill säga värdesatte mest, egenskapen engagemang och den
egenskap som skattades som näst viktigast var ansvarstagande. Arbetsgivarna skattade
arbetsmoral som den tredje viktigaste egenskapen (se Tabell 2 och 3).
Studenterna fick bedöma i vilken grad de uppskattar att de själva besitter egenskapen i
fråga (se Tabell 2 och 3). Arbetsmoral visade sig vara den egenskap som studenterna
uppskattade att de själva besitter i högst grad. Den egenskap som studenterna skattade näst
högst var ansvarstagande och efter denna egenskap skattades social kompetens.
Avslutningsvis undersöktes studenters uppfattning om vilka egenskaper som arbetsgivare
värdesätter vid rekrytering av studenter (se Tabell 2 och 3). Arbetsmoral, följt av
ansvarstagande, var de egenskaper som fick högst medelvärde när studenterna skattade vad de
antog att arbetsgivare värdesätter. Studenterna antog avslutningsvis att teamwork var den tredje
viktigaste egenskapen, enligt arbetsgivarna.
Ledarskapsförmåga var den egenskap som fick lägst medelvärde när arbetsgivarna
skattade vilka egenskaper de värdesätter och detta var i linje med det som studenterna antog att
arbetsgivare värdesätter minst. Den egenskap som studenterna uppskattade att de besitter i lägst
grad var yrkesspecifika kunskaper (se Tabell 2 och 3).
Skillnader mellan perspektiven undersöktes genom att d beräknades för varje egenskap.
Den största skillnaden (d = .78) var mellan arbetsgivares uppfattning och studenters
självskattning, gällande egenskapen engagemang och detta var dessutom signifikant (p < .01).
Arbetsgivare skattade således engagemang högre än vad studenterna gjorde. Studenternas
uppfattning om engagemang skiljde sig signifikant (p < .01) ifrån arbetsgivares uppskattning
av samma egenskap (d = .41). Det fanns även en signifikant skillnad (p < .01) mellan
arbetsgivares uppskattning och studenters självskattning gällande egenskapen ansvarstagande
(d = .40). Arbetsgivare skattade således ansvarstagande högre än vad studenterna gjorde.
Samtliga signifikansnivåer och d återfinns i Tabell 2 och 3.
Baserat på analysen kunde frågeställningarna 1, 2 och 3 besvaras. Sammanfattningsvis
visade resultatet att studenterna tror sig besitta två av de tre, av arbetsgivarna, högst skattade
egenskaperna (ansvarstagande och arbetsmoral), i enlighet med frågeställning 1. Resultatet
visade även, i enhetlighet med frågeställning 2, att ansvarstagande och arbetsmoral var två, av
de tre, egenskaperna som arbetsgivarna skattade högst och det var även dessa egenskaper som
studenterna antog att arbetsgivarna skulle värdesätta. Frågeställning 3 syftade till att undersöka
i vilken grad studenterna tror sig besitta de egenskaper som de själva antog att arbetsgivarna
skulle värdesätta och resultatet visade att det var just ansvarstagande och arbetsmoral som
studenter upplevde att de besitter i högst grad och det var även dessa egenskaper som
studenterna antog att arbetsgivare skulle värdesätta. Sammanfattningsvis kan det konstateras
att det fanns en relativt god överensstämmelse mellan de olika perspektiven.
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Självuppskattad anställningsbarhet
En faktoranalys genomfördes på frågeformulärets tredje del, då Rothwell et al. (2008) ansåg
detta vara relevant i sin egen studie. Det ansågs dessutom vara nödvändigt på grund av att skalan
är en svensk översättning. Förutsättningarna för att kunna genomföra en faktoranalys
undersöktes genom att kontrollera normalfördelningen baserat skevhet på 0.30 (SE = 0.12) och
kurtosis på 0.41 (SE = 0.24). Vidare beräknades z för skevhet (z = 2.50) och kurtosis (z = 1.70).
Därefter kontrollerades outliers och det visade sig att det fanns två stycken inom skalan. Då
skalan i stort sett var normalfördelad och på grund av samplets stora storlek beslutades det att
inte manipulera data. Norman (2010) hävdar dessutom att parametriska tester är tillräckligt
robusta för att klara av något skeva värden och därför beslutades det att en faktoranalys skulle

15

genomföras. Med hjälp av SPSS Statistics 21 utfördes en faktoranalys på frågeformulärets tredje
del, nämligen den skala som mätte självuppskattad anställningsbarhet. Inledningsvis
kontrollerades tabellen Correlation Matrix, där det säkerställdes att det fanns ett flertal
korrelationer som var > .30. Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling visade ett värde på .86,
vilket översteg kravet på .60 (Howitt & Cramer, 2011). Bartlett’s Test of Sphericity visade ett
signifikant resultat (p < .01). I tabellen Total Variance Explained visades fyra stycken faktorer
med ett egenvärde större än ett, men Scree Plot visade en tydlig brytpunkt efter den andra
faktorn. I analysens nästa steg visade det sig att det endast fanns två faktorer med ett egenvärde
större än ett (se Tabell 4). I Rotated Component Matrix kunde det utläsas vilka items som ingick
i vardera faktorn. Den första faktorn kommer fortsättningsvis att benämnas som ”studenters tro
på sin framtida anställningsbarhet” och den andra faktorn kommer att benämnas som
”universitetets anseende”. Höga värden på den första faktorn innebär att studenterna har en
stark tro på sin framtida anställningsbarhet, medan låga värden innebär att studenterna inte har
en särskilt stark tro den framtida anställningsbarheten. Höga värden på den andra faktorn
innebär, som tidigare nämnts, att studenterna anser att universitetets anseende och rykte främjar
deras möjligheter att få ett arbete, medan låga värden innebär att studenterna inte upplever att
detta är en bidragande aspekt när de söker arbete.

Tabell 4
Faktorladdningar och kommunaliteter (h2), item-total korrelationer och Cronbachs alfa om
item tas bort för faktoranalys med Varimax rotation för skalan om självuppskattad
anställningsbarhet
___________________________________________________________________________
Items
Faktor
Faktor
h2
ItemAlfa
laddning (1) laddning (2)
total
om item
korrelation tas bort
___________________________________________________________________________
Item 14
.68
.15
.49
.57
.78
Item 15
.67
.08
.45
.49
.78
Item 9
.61
.31
.47
.60
.78
Item 12
.58
.28
.42
.54
.78
Item 10
.58
.25
.40
.58
.78
Item 11
.58
.42
.51
.61
.78
Item 16
.55
.12
.32
.41
.79
Item 13
.55
.18
.34
.47
.79
Item 8
.25
.11
.08
.26
.81
Item 7
.19
.13
.05
.24
.80
Item 1
.07
.03
.01
.10
.83
Item 5
.23
.80
.70
.55
.78
Item 4
.18
.77
.63
.53
.78
Item 3
.20
.70
.53
.52
.78
Item 6
.23
.69
.53
.52
.78
Item 2
.08
.14
.03
.19
.80
___________________________________________________________________________
Noter: Faktor 1: Studenters tro på sin framtida anställningsbarhet. Faktor 2: Universitetets anseende, (N
= 466), se Appendix 2.
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Vidare genomfördes det en oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken oberoende
grupper för att undersöka eventuella programskillnader i ”studenters tro på sin framtida
anställningsbarhet” (F(11, 452) = 9.46, p < .001), ”universitetets anseende” (F(11, 447) = 6.23,
p < .001) och ”optimism till att få ett arbete efter examen” (F(11, 449) = 1.66, p =.08). Då
”optimism till att få ett arbete efter examen” inte var signifikant uteslöts denna ur analysen.
Resultatet visade att elektroingenjörsprogrammet hade högre medelvärde än de resterande
programmen, gällande båda faktorerna (se Tabell 5) och därmed har studenterna på
elektroingenjörsprogrammet högst tilltro till sin framtida anställningsbarhet och de hade också
högst tro på att universitetets anseende bidrar till deras framgång när de söker arbete. Baserat
på detta kunde frågeställning 4 delvis besvaras (se Tabell 5). Studenters optimism till att få ett
arbete efter examen kunde inte undersökas då det inte var signifikant.
För att undersöka om det förelåg signifikanta skillnader mellan programmen genomfördes
ett post-hoc test (Bonferroni). Signifikansnivån (p < .05) justerades med Bonferroni-korrektion
(p < .004). Testet visade att när det gäller ”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” så
fanns det inga signifikanta skillnader (p < .004) mellan elektroingenjörsprogrammet och
resterande program, med undantag av det socialpedagogiska programmet,
systemutvecklingsprogrammet och industriell ekonomi. När det gällde ”universitetets
anseende” var elektroingenjörsprogrammet det enda programmet som signifikant (p < .004)
skiljde sig ifrån resterande program, med undantag av det socialpedagogiska programmet. Det
program som marginellt fick lägst värde gällande ”studenters tro på sin framtida
anställningsbarhet” var personalvetarprogrammet. De skiljde sig också signifikant (p < .004) åt
ifrån elektroingenjörsprogrammet. Programmet för 3D-animation fick lägst värde gällande
faktorn ”universitetets anseende” och även detta skiljde sig signifikant (p < .004) ifrån
elektroingenjörsprogrammet.
Vidare tycktes det intressant att testa huruvida det fanns ett samband mellan ”studenters
tro på sin framtida anställningsbarhet” och hur optimistiska studenterna var till att få ett arbete
efter examen. Pearsons korrelationsanalys genomfördes och denna visade ett starkt samband (r
= .62) och detta var statistiskt signifikant (p < .01), enligt Cohens riktlinjer (Howitt & Cramer,
2011). Det finns således ett samband mellan studenters tro på sin framtida anställningsbarhet
och hur optimistiska de var till att få ett arbete efter examen.
Det tycktes även intressant att undersöka huruvida studenternas tidigare
arbetslivserfarenhet hade något samband med ”studenters tro på sin framtida
anställningsbarhet”. Pearsons korrelationsanalys visade ett medelstarkt samband (r = .34) och
detta var statistiskt signifikant (p < .01). Detta innebär således att de studenter som har längre
arbetslivserfarenhet även har en högre tilltro till sin framtida anställningsbarhet. Det visade sig
också genom Pearsons korrelationsanalys (r = .45, p < .01) att det fanns ett samband mellan
graden av arbetslivserfarenhet och hur optimistiska studenterna var till att få ett arbete efter
examen.
För att besvara frågeställning 4 ansågs det betydelsefullt att testa vilken av de två
faktorerna som bidrog till att förklara hur optimistiska studenterna var till att få ett arbete och
därför genomfördes en multipel regressionsanalys med metoden ”enter”, där optimism var
beroende variabel och ”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” (M = 4.01, s = 0.94)
och ”universitetets anseende” (M = 2.97, s = 0.92) var oberoende variabler. Resultatet visade
ett starkt samband (R = .61), då R2 = .37, F(2, 434) = 128, p < .01, vilket innebär att 37 % av
variansen i variabeln ”optimism till att få ett arbete” förklaras av variablerna. Enligt Tabell 6
visade det sig att det var ”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” som bidrog till att
förklara beroende variabeln och det var även signifikant (p = < .01).
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Tabell 5
Resultatet från en oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken oberoende grupper (program),
med M och s, för faktor 1 (”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet”) och faktor 2
(”universitetets anseende”), samt för ”optimism till att få ett arbete efter examen”
_________________________________________________________________________
Program
M (1)
M (2)
M (3)
n
(s)
(s)
(s)
_________________________________________________________________________
Personalvetarpr.
Socialpedagogiskapr.
Ekonompr.
Industriell ekonomi
Mäklarekonompr.
IPPE
Maskiningenjörspr.
Elektroingenjörspr.
Digital media
Systemutvecklingspr.
3D-animation
Human factors

3.06

2.60

2.27

(0.74)

(0.95)

(0.47)

3.90

3.34

2.52

(0.81)

(0.78)

(0.43)

3.57

2.93

2.46

(0.71)

(0.91)

(0.40)

3.83

3.20

2.43

(0.73)

(0.89)

(0.30)

3.65

2.86

2.40

(1.01)

(1.00)

(0.35)

3.09

2.71

2.45

(0.77)

(0.69)

(0.60)

3.80

3.15

2.49

(0.68)

(0.92)

(0.41)

4.71

4.41

2.47

(0.72)

(0.63)

(0.39)

3.55

3.03

2.50

(0.74)

(0.69)

(0.40)

3.95

2.86

2.52

(0.71)

(1.02)

(0.40)

3.20

2.58

2.70

(0.63)

(0.73)

(0.33)

3.16

2.77

2.33

(0.60)

(0.68)

(0.45)

50/49/50
23/23/24
103/102/108
46/46/46
50/49/50
36/38/38
47/48/48
16/16/16
25/24/26
28/28/28
11/12/12
14/12/15

Noter: M(1): Höga värden innebär att studenterna har en hög tro på sin framtida anställningsbarhet och
låga värden innebär att studenterna saknar, alternativt har låg tro på den framtida anställningsbarheten.
M(2): Höga värden innebär att studenterna anser att universitetets anseende bidrar positivt när de ska
söka arbete och låga värden innebär att studenterna inte upplever att universitetets anseende inte främjar
deras möjligheter att få ett arbete. M(3): Höga värden innebär att studenterna är optimistiska till att få
ett arbete efter examen och låga värden innebär att de inte är optimistiska till att få ett arbete.

Tabell 6
Standardiserade regressionskoefficienter för oberoende variabler i modellen med ”optimism
till att få ett arbete efter examen” som beroendevariabel, samt mått på multikollinearitet
___________________________________________________________________________
Beta
p
Tolerans
VIF
___________________________________________________________________________
Studenters tro på sin
framtida anställningsbarhet
Universitetets anseende

.58

.00

.76

1.31

.05

.21

.76

1.31
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Arbetsintegrerat lärande
Med hjälp av M och s undersöktes det vilka arbetsintegrerade moment som arbetsgivarna tyckte
var viktigast. Resultatet visade att gruppen av arbetsgivare i genomsnitt angav högst värde, det
vill säga värdesatte mest, praktik och därför är det just det momentet som det fortsättningsvis
fokuseras på (M = 2.99, s = 1.19). För att undersöka skillnader i uppfattningen av praktik mellan
de olika programmen genomfördes en oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken oberoende
grupper mellan studenternas uppfattning om huruvida programmet innehållit praktik (F(11,
447) = 19.20, p < .001), samt hur viktigt det är med praktik (F(11, 449) = 4.66, p < .001).
Baserat på den oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken oberoende grupper som utfördes
går det att utläsa att socialpedagogerna är de studenter som upplever att de har haft mest praktik.
Det var även det socialpedagogiska programmet som ansåg att praktik var viktigast för deras
utbildning. Hela gruppen av studenter antog vidare att arbetsgivarna skulle tycka att praktik var
viktigare (M = 3.71, s = 1.17), än vad arbetsgivarna själva faktiskt bedömde det som (M = 2.99,
s = 1.19). Genom d kunde skillnader mellan grupperna beräknas och detta visade en medelstor
skillnad (d = .61) och denna skillnad var även signifikant (p = < .01). Genom Tabell 7 kunde
frågeställning 5 besvaras.

Tabell 7
Resultatet från en oberoende envägs-ANOVA med 12 stycken oberoende grupper (program),
med M och s, för om programmet innehållit praktik (1), samt hur viktigt det är med praktik (2).
_________________________________________________________________________
Program
M (1)
s (1)
M (2)
s (2)
n
_________________________________________________________________________
Personalvetarpr.
3.92
1.12
4.12
1.12
50/50
Socialpedagogiskapr.
4.54
0.72
4.71
0.46
24/24
Ekonompr.
2.17
1.24
3.40
1.15
108/108
Industriell ekonomi
3.56
1.06
3.63
1.08
45/46
Mäklarekonompr.
2.10
1.34
3.84
1.18
50/50
IPPE
2.46
1.26
3.26
1.20
37/38
Maskiningenjörspr.
3.27
1.40
3.73
1.18
48/48
Elektroingenjörspr.
3.94
1.48
4.25
0.78
16/16
Digital media
3.92
0.85
4.00
1.06
26/26
Systemutvecklingspr.
2.89
1.23
3.46
1.14
28/28
3D-animation
2.50
0.91
4.00
1.21
12/12
Human factors
1.87
0.92
3.27
1.34
15/15
___________________________________________________________________________
Noter: M(1): Höga värden innebär att utbildningen har innehållit praktik i tillräckligt hög grad och låga
värden innebär att utbildningen inte har innehållit någon praktik, alternativt gjort detta i låg grad. M(2):
Höga värden innebär att studenterna tycker att praktik är viktigt och låga värden innebär att studenterna
inte tycker att praktik är viktigt.

19

Diskussion
Studiens syfte var att undersöka i vilken grad studenter och arbetsgivare hade en gemensam
uppfattning om vilka egenskaper som är viktiga i rekryteringssammanhang. Huvudresultatet
visade en relativt god överensstämmelse mellan undersökningsgrupperna, då två av de tre högst
skattade egenskaperna, enligt arbetsgivarna, även var de egenskaper som studenterna upplever
att de besitter, men det var också de egenskaper studenterna antog att arbetsgivare värdesätter.
Detta medförde dock att resultatet i stor i grad skiljde sig ifrån tidigare forskning inom området.
Ansvarstagande och arbetsmoral listades som två av de tre högst, av arbetsgivarna, skattade
egenskaperna och det visade sig att just dessa egenskaper även var de som studenterna faktiskt
besitter i högst grad, enligt studenternas självskattning. Den egenskap som arbetsgivarna
faktiskt värdesatte allra högst (engagemang), skattades inte som en av de tre egenskaperna med
högst värden, varken när det gällde studenternas självskattning eller vad de antog att
arbetsgivare värdesätter (se Tabell 2 och 3). Rosenberg et al. (2012) har genomfört en liknande
studie i USA, där studenter och HR-ansvariga inom ett antal företag fick skatta vilka generic
skills som värdesätts i rekryteringssammanhang och studien visade att det fanns skillnader
mellan vilka skills de båda grupperna värdesatte. Detta stämmer delvis överens med denna
studies resultat, då en skillnad mellan grupperna var att den allra viktigaste egenskapen (enligt
arbetsgivarna) inte skattades på ett likartat sätt av studenterna.
Det huvudsakliga resultatet visade att arbetsgivarna skattade ansvarstagande och
arbetsmoral som bland de tre viktigaste egenskaperna och studenterna uppskattade även att de
själva besitter dessa egenskaper, men viktigt att betona är att studenterna även trodde att det var
just dessa egenskaper som arbetsgivarna skulle värdesätta i rekryteringssammanhang, vilket på
visar en relativt god överensstämmelse.
Bland de studier som tidigare genomförts har ofta kommunikationsförmåga varit listad
som en av de egenskaper som arbetsgivare värdesätter högst (Nilsson, 2010; Rosenberg et al.,
2012; Tempone et al., 2012). Även ledarskapsförmåga nämns ofta som en viktig egenskap,
enligt arbetsgivare (Nilsson, 2010; Rao et al., 2011; Rosenberg et al., 2012:). Detta går dock
stick i stäv med denna studie, då kommunikationsförmåga inte fanns bland de tre högst skattade
egenskaperna och ledarskapsförmåga var till och den egenskap som skattades allra lägst av
arbetsgivarna. I den studie som Rosenberg et al. har genomfört visade det sig faktiskt att
studenterna ansåg att ledarskapsförmåga var den allra viktigaste egenskapen för att kunna
prestera på en arbetsplats. I motsats till detta antog studenterna i denna studie att
ledarskapsförmåga var den egenskap som arbetsgivare värdesätter minst. Resultatet går således,
i det stora hela, stick i stäv med tidigare studier.
Det kan diskuteras varför arbetsgivarna och studenterna hade en så enad bild av vilka
egenskaper som är viktiga i rekryteringssammanhang, särskilt då detta vanligtvis inte visat sig
i tidigare studier och det stämde inte heller överens med de förväntningar som fanns kring
resultatet. En tänkbar anledning skulle kunna vara det faktum att de flesta fleråriga
utbildningarna vid Högskolan Väst faktiskt har någon form av arbetsintegrering (Högskolan
Väst, 2014). Den arbetsintegrering som studenterna har haft under sin utbildning kan ha bidragit
till att studenterna har kunnat skapa sig en uppfattning om vilka egenskaper som arbetsgivare
faktiskt värdesätter, i enlighet med Gabris och Mitchells (1989) resonemang om att studenter
som har fått erfara den verkliga arbetsmarknaden har större förmåga att utveckla generic skills.
Då studenterna har varit i kontakt med arbetslivet i någon form så har de möjligtvis haft tillfälle
att utveckla rätt generic skills. Högskolan Väst verkar ha således kommit en bra bit på vägen
genom att ha förstått vikten av arbetsintegrering och det kan vara på grund av detta som
studenterna faktiskt besitter flera av de egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare.

20

Davis et al. (2002) menar att studenter i de allra flesta fall besitter yrkesspecifika
kunskaper i den grad det krävs, problemet handlar snarare om generic skills. Ett intressant
resultat från denna studie visade att yrkesspecifika kunskaper var den egenskap som studenterna
besitter i allra lägst grad. Detta är främst intressant på grund av att det är just de generella
yrkesspecifika kunskaperna som studenter förväntas få genom sin utbildning (Nilsson, 2010).
I dagens samhälle finns det en större rörlighet på arbetsmarknaden än vad det funnits
tidigare och i och med detta är inte arbetsgivare alltid villiga att investera i personer som
förmodligen inte kommer att stanna kvar inom organisationen särskilt länge. Lösningen på detta
kan vara arbetsintegrerat lärande (Rao et al., 2011). Resultatet från denna studie visade att
arbetsgivare ansåg att praktik var det viktigaste arbetsintegrerade momentet, jämfört med
projektarbete, studiebesök och konkreta case. Det visade sig även att studenterna trodde att
arbetsgivarna skulle värdesätta praktik i högre grad än vad de faktiskt gjorde. Rao et al. hävdar
att arbetsintegrerat lärande kan vara en av universitetens viktigaste metoder för att öka
studenters anställningsbarhet och arbetsintegrerat lärande kan även bidra till att utveckla
studenters arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet lyfts ofta fram som en viktig faktor, men
Wellman (2010) menar att detta är något som kommer med tiden och därför kan inte
arbetsgivare förvänta sig att studenter ska ha denna erfarenhet i särskilt hög grad, då studenter
vanligtvis är relativt unga. Denna studie visar, i linje med tidigare forskning, vikten av
arbetslivserfarenhet. Resultatet visade ju att det fanns ett samband mellan graden av
arbetslivserfarenhet och studenternas tilltro till sin framtida anställningsbarhet. Resultatet
betonar vikten av att studenterna har arbetslivserfarenhet, då det verkar ha en påverkan på
studenternas tilltro till sin egen anställningsbarhet, men i denna studie var 78 % av deltagarna
mellan 18-24 år, vilket innebär att informanterna är så pass unga att det förmodligen inte är
rimligt för arbetsgivare att begära att studenterna ska ha särskilt lång arbetslivserfarenhet, i linje
med Wellmans resonemang. Av denna anledning är det desto viktigare att utbildningen
innehåller arbetsintegrerade moment, främst för att kunna säkerställa att studenter får denna
viktiga erfarenhet av arbetslivet.
Den tredje delen i frågeformuläret bestod av en skala som mätte självuppskattad
anställningsbarhet utifrån två faktorer (”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” och
”universitetets anseende”). I studien genomfördes en multipel regressionsanalys mellan de två
faktorerna (som oberoende variabler) och optimism till att få ett arbete efter examen (som
beroende variabel). Analysen visade att ”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet”
bidrog till att förklara hur optimistiska studenterna var till att få ett arbete. En tänkbar orsak till
detta skulle kunna vara det faktum att ”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” och
”optimism till att få ett arbete efter examen” eventuellt kan tänkas mäta ungefär samma sak.
Båda variablerna handlar nämligen om studenternas tilltro till deras framtida möjligheter.
Regressionen visade att ”universitetets anseende” inte bidrog till att förklara hur optimistiska
studenterna var till att få arbete efter examen. ”Universitetets anseende” härleder från det
engelska begreppet university brand, som handlar om styrkan i universitetets varumärke (Finch
et al., 2013). Detta resultat är intressant att diskutera, då Högskolan Västs anseende inte verkar
ha något samband med hur optimistiska studenterna var till att få ett arbete. Tidigare studier har
visat att en examen från specifika universitet kan förbättra en students anställningsbarhet
(Rothwell et al., 2008; Chevalier & Conlon, 2003). De studier som visat att universitetets
anseende och rykte bidrar till studenters anställningsbarhet har oftast genomförts på mycket
anrika universitet runt om i världen och detta skulle kunna förklara varför denna faktor inte fick
något samband med en optimistisk syn, i denna studie. Det skulle kunna tänkas att då Högskolan
Väst är en relativt nyetablerad institution så har varumärket ännu inte hunnit etableras och
därmed har det inte lika stor relevans som äldre, mer etablerade universitet eventuellt skulle
kunna ha. Vikten av universitetets anseende bör ändå betonas, då det i många sammanhang har
visat sig vara betydelsefullt. Av de program som deltog i undersökningen var det endast ett som
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skiljde signifikant ifrån de andra gällande ”universitetets anseende”, nämligen
elektroingenjörsprogrammet. Tomlinson (2008) menar att universitetets anseende kan vara
mycket viktigt för att kunna förutse individers framgång på arbetsmarknaden, speciellt när det
gäller studenter som det finns hög efterfrågan på, vilket stämmer överens med
elektroingenjörerna. Elektroingenjörsprogrammet hade även ett avsevärt högre medelvärde än
de andra programmen gällande faktorn ”studenters tro på sin framtida anställningsbarhet” och
det är intressant att diskutera varför just detta program ligger avsevärt mycket högre än de andra
programmen. Förutom att det är hög efterfrågan på elektroingenjörer, så präglas programmet
dessutom av arbetsintegrering i hög grad, till exempel genom co-op på närmare ett år,
studiebesök, projektarbete och konkreta case från arbetslivet (Högskolan Väst, 2014).
Ur validitetssynpunkt är det viktigt att diskutera de frågeformulär som använts vid
datainsamlingarna. Instrumentet visade sig, i det stora hela, fungera väl. Det kan dock påpekas
att enstaka frågor i vissa fall missuppfattades av respondenterna. I frågeformuläret som riktades
till företagen fanns det en fritextfråga som syftade till att undersöka företagets bransch, men då
företagen inte alltid angav just detta så förlorades en viktig aspekt i undersökningen. Företagets
bransch hade varit intressant att undersöka, då det kan tänkas ha en betydelse för vilka generic
skills som värdesätts. I frågeformuläret som riktades till studenter fanns det en fritextfråga som
syftade till att undersöka etnisk bakgrund. På grund av bristfällig formulering missuppfattades
ofta denna fråga och den var även frivillig att besvara, vilket ledde till att 53 respondenter inte
valde att besvara frågan.
Studiens begränsningar är viktiga att belysa. Frågeformulärets tredje del avsåg att mäta
studenters självuppskattade anställningsbarhet och därför kan det inte talas om
anställningsbarhet i någon objektiv mening. På grund av detta går det egentligen inte att
diskutera huruvida studenterna var anställningsbara eller inte. På grund av att det handlar om
självuppskattad anställningsbarhet, så rör det ju sig om studenternas subjektiva uppfattning. För
att eventuellt kunna uttala sig om någon objektiv anställningsbarhet måste det undersökas om
de personer som har hög självuppskattad anställningsbarhet faktiskt får ett arbete i högre
utsträckning än de studenter som har låg självuppskattad anställningsbarhet. Dessutom är det
viktigt att vidare undersöka betydelsen av generic skills. Garcia-Aracil, Mora, och Vila (2004)
menar till exempel att det finns väldigt få studier som har undersökt huruvida välutvecklade
generic skills faktiskt bidrar till att studenter får ett arbete efter examen. Ytterligare en
begräsning inom området kan vara att det är problematiskt att mäta och avgöra huruvida en
person faktiskt besitter generic skills eller inte. I och med att generic skills kan vara svåra att
mäta så är det ju även svårt för arbetsgivare att avgöra vilka individer som faktiskt besitter dessa
egenskaper.
När det gäller generaliserbarhet så är Högskolan Väst förmodligen inte alltför olik andra
universitet och därför kan resultatet från denna studie rimligtvis även antas gälla för andra
högskolor och universitet i Sverige. Ytterligare studier är dock nödvändiga för att kunna utreda
detta.
Studiens huvudresultat är viktigt att diskutera. En tänkbar anledning till att egenskaperna
ofta skattats väldigt olika i tidigare studier kan vara på grund av kontexten inte har vägts in.
Wellman (2010) hävdar i linje med detta att generic skills kan vara mycket kontextberoende.
De egenskaper som krävs inom exempelvis sjukvården är inte nödvändigtvis detsamma som
värdesätts inom till exempel bilindustrin. Kontexten handlar inte endast bransch, utan även om
andra faktorer så som organisationens storlek och geografiska läge. Wellman belyser detta med
ett exempel. Beslutsfattningsförmåga är en egenskap som kan ha väldigt olika innebörder
beroende på organisationens typ. I en organisation kan god beslutsfattningsförmåga exempelvis
innebära att man vågar fatta riskfyllda beslut, men inom ett annat företag kan samma förmåga
istället handla om att besluten inte bör fattas förrän tillräckligt underlag finns. Wickramasinghe
och Perera (2010) menar också att det geografiska läget har stor betydelse för vilka skills som
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anses vara viktiga, då denna typ av studier vanligtvis genomförs på ett visst universitet och
därför kan det vara svårt att generalisera dessa resultat till universitet i andra delar av världen.
Jones (2010) hävdar till och med att generic skills inte alls är transdisciplinära. Generic skills
är enligt Jones kontextberoende i allra högsta grad, de påverkas nämligen av bland annat sociala
och kulturella aspekter i det sammanhang de existerar inom. Tempone et al. (2012) menar att
på grund av avsaknaden av forskning kring kontextens betydelse för generic skills så är det
alldeles för tidigt för att kunna uttala sig om vilka skills som faktiskt är allmängiltiga. Det är
intressant att vissa studier lyfter fram betydelsen av kontext i sammanhanget, då generic skills
generellt sett definieras som egenskaper som är värdefulla inom alla arbetsrelaterade
situationer. I de studier som tidigare har genomförts med ett liknande syfte kan slutsatsen dras
att det inte finns något enhetligt svar på vilka egenskaper som faktiskt är de mest väsentliga i
alla arbetsrelaterade sammanhang. Detta kan belysas med ett exempel.
Kommunikationsförmåga är en egenskap som förmodligen är viktig inom alla yrkesområden,
men inom yrken som rör exempelvis kundkontakt kan denna egenskap vara helt avgörande,
medan det inom andra yrken endast anses vara en viktig egenskap. En slutsats skulle kunna
vara att generic skills är egenskaper som är viktiga inom alla yrkesområden och som
förmodligen värdesätts i någon mån av de flesta arbetsgivare, men vissa egenskaper är givetvis
viktigare än andra beroende på det specifika yrkets natur och det är här kontexten eventuellt
bör vägas in.
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