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Förord  
Den initiala grundtanken bakom denna c-uppsats dök upp redan under termin fyra på det 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitet. Under långa samtal hade vi, författarna, 

diskussioner gällande vad som egentligen skulle bli av oss när vi examinerades. Utbildningen som vi 

genomförde var komplicerad och mångfacetterad, men det tänkta målet med utbildningen var för oss 

dolt i okunskap. Vad händer egentligen med beteendevetare? Under tiden vi tampades med dessa 

tankar fick vi höra från vår dåvarande programansvarig att den önskade djupare kunskap om 

beteendevetare i arbete. Våra tankar gick alltså åt samma håll som vår programansvarig. Med det satte 

vi i verket att börja utveckla det arbete som Ni nu läser. Detta arbete representerar en etapp i vår resa 

att hitta svaren på våra frågor gällande beteendevetare, deras kompetenser, intentioner och plats i 

samhället. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka våra respondenter. Deras bidrag till denna studie är av största möjliga 

betydelse. Utan dem hade vi inte haft något att presentera. Vidare önskar vi tacka våra tålmodiga lärare 

och handledare. Deras insyn, kommentarer och vägledning har varit av stor vikt. Avslutningsvis vill vi 

tacka våra familjer. Deras förståelse för många sena kvällar och översyn med stressade partners har 

varit ovärderlig. 
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Abstrakt  
Arbetet är en intervjustudie med kompletterande dokumentstudie som syftar på att utforska och belysa 

beteendevetares kompetenser och upplevelse av arbetsmarknaden. Examinerade beteendevetare från 

Mittuniversitetet Sundsvall/Härnösand, som innehar anställning, intervjuas för att skapa en bild av 

deras upplevelser av utbildning, kompetenser och arbetsmarknaden. Dokumentstudie av lärosätets 

utbildningsplaner och urval av relevanta kursplaner sker för att skapa komparativa data, samt för att 

utforska lärosätets kommunikation gällande programmet.  

Resultatet visar att de examinerade studenterna upplever en växande efterfrågan av beteendevetare 

på arbetsmarknaden. Vidare beskriver de examinerade studenterna en rad komplexa kompetenser som 

de upplever att de erhållit från utbildningen. Som avslutande belysningspunkt ifrågasätts det om det 

finns någon reell separation mellan att uppleva sig som bildad eller anställningsbar. I fallet 

beteendevetare som erhållit examen från Mittuniversitet finns det ingen upplevd skillnad mellan att 

vara bildad eller anställningsbar, då de tillfrågade individerna upplever sig själva som bildade och 

anställningsbara. 

 

Nyckelord: anställningsbar, arbetsmarknad, bildning, examinering, kompetenser, kunskaper, socialisation, 

upplevelser av anställning, upplevelser av utbildning, utbildning, validering.  

Abstract 
This paper is a study of a series of interviews complemented by studies of documents that aims to 

explore and explain behavioral scientists competences and experience on the job market. Individuals 

who have achieved a bachelor's degree in behavioral science at Mid University Sundsvall/Härnösand 

and are currently employed are interview with the aim to explore their experience of education, 

competences and the job market. Furthermore, comparative data is harvested and communication 

regarding the behavioral science programme is explored in the study of the university’s learning plan 

regarding behavioral science and selected relevant course plans.  

The results show that the bachelor students are experiencing a wave of demand on the job market. 

Furthermore they explain that they have, by the programme, been granted a set of complex 

competencies. Concluding the study, the question regarding the separation of being learned and being 

employable is raised. In the case of bachelor students from Mid University the answer is that there is no 

separation. The students feel that they are both learned and employable. 

 

Keywords: competencies, education, employable, examination, experience of education, experience of 

employment, job market, knowledge, learned, socialization, validation. 
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Introduktion  

Inledning  

Det moderna universitetet tampas med ett uråldrigt problem, skall det bilda eller validera? Ola Lindberg 

(2016) problematiserar begreppet anställningsbar genom att redogöra för hur kritiken gällande 

kursinnehåll i relation till arbetslivet är utbredd. Han menar att kritiken inte endast kommer från 

studenterna själva, utan även från forskare, arbetsmarknadsrepresentanter och politiker. Debatten 

gällande validering och bildning tycks vara dikotom, då begreppen i huvudsak ställs mot varandra. 

Skall en utbildning bilda eller validera? 

Att bli validerad är en central del i att vara anställningsbar. anställningsbar. Examen kan agera som 

garant för inlärda och inhämtade kompetenser, vilket ger arbetsmarknaden en tydlig bild av individens 

förmågor till och applicerbarhet i arbete. Under de senaste åren har begreppet blivit ytterst populärt, 

vilket har påverkat synen och styrningen av universiteten. Anställningsbarheten av en utbildning 

skapar en central koppling mellan lärosätet och yrkeslivet (Sparrhoff & Fejes, 2016). Det är däremot inte 

självklart att en utbildning gör en individ anställningsbar. Vissa studier, så som till sjuksköterska, leder 

direkt till relevanta professioner. Dessa utbildningar lever upp till en mycket hög grad av 

anställningsbarhet. Däremot går det att diskutera hur bildande dessa professionsutbildningar är, då 

utbildningens huvudsakliga fokus är att skapa god kunskap och kompetens inom specifika ämnen. I direkt 

motsats till professionsutbildningarna finner vi utbildningar med hög grad av bildning men med låg 

grad av direkt anställningsbarhet. Beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet kan ses som 

en av dessa utbildningar, då det inte är en professionsutbildning. Utbildningen ger bred kunskap inom 

pedagogik, sociologi (eller psykologi), samhällskunskap, juridik och språk, men vad blir en 

beteendevetare; och vilka anställningsbara/användningsbara kompetenser erhåller den? 

Denna uppsats ämnar utforska och belysa begreppen anställningsbarhet, validering, bildning och 

utbildning utifrån en examinerad beteendevetares perspektiv. Genom en dokumentstudie av det 

beteendevetenskapliga programmets utbildningsplaner grundas studien i intentioner, syften och mål 

med det beteendevetenskapliga programmet. Denna kunskap förs vidare i intervjuer med examinerade 

studenter. I studentintervjuer granskas materialet kritiskt mot de examinerade studenternas 

upplevelser av lärosätets utbildningsförmåga, intentioner och mål. Vidare sker ytterligare 

dokumentstudie av relevanta kursplaner. Det insamlade materialet ställs slutligen mot varandra för att 

skapa en genomgående bild av utbildningens syften, mål och intentioner samt effekt på 

arbetsmarknaden och upplevelse. 

Upplevda kompetenser 

Denna studie ämnar undersöka de upplevda kunskaper och kompetenser som examinerade studenter 

från beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitet beskriver att de erhåller. Studien väljer att 

definiera begreppen kunskap och kompetens utefter hur studiens respondenter definierar begreppen. 

Beteendevetenskapen är en disciplin som i huvudsak fokuserar på teori och analys, framför praktik och 

praktisk applikation av kunskaper. Således blir begreppen kunskap och kompetens svårdefinierade 

utifrån utbildningens/lärosätets perspektiv, då de eventuellt erhållna kunskaperna och kompetenserna 

i stora drag har individuell karaktär utefter studentens egen förmåga och förståelse av utbildningens 

innehåll. 
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Bakgrund 

Att vara anställningsbar är en av de centrala utmaningar en högre utbildad individ står inför. 

Utbildning är en kvalitet som anses vara samhälleligt- samt moraliskt gott. Däremot kräver utbildning 

en relativt stor insats av tid, energi och resurser för studenten. Därav blir valet av utbildning mycket 

viktigt, då det både behöver falla in i studentens intresse, samt ge avkastning i form av anställning och 

framtida lön. Dessa två kriterium står däremot ofta emot varandra, ska en utbildas för att en finner 

intresse, eller ska en utbildas för att få arbete? Många utbildningar, så kallade professionsutbildningar, 

erbjuder kompetenser och validering som leder direkt in i arbete, medan andra utbildningar erbjuder 

bred kunskap och långa studier, som i många fall inte leder någonstans specifikt på arbetsmarknaden.  

Denna studie kommer huvudsakligen utforska och belysa examinerade beteendevetares upplevda 

kunskaper och kompetenser utifrån begreppen anställningsbarhet, validering, bildning och utbildning. 

Studien ämnar diskutera vad det innebär att vara anställningsbar och/eller bildad. Beteendevetare på 

Mittuniversitetet är utgångspunkten för studien, då beteendevetenskapen är en utbildning som kan 

klassificeras som starkt bildande, men med svag koppling till konkreta och praktiska kunskaper 

eftersökta av arbetsmarknaden. De, och flera andra humanvetenskapliga program, kan ses som 

motpolen till professionsutbildningar såsom sjuksköterskor och läkare. Detta lämnar beteendevetarna 

relativt utblottade på arbetsmarknaden, vilket tvingar dem till att argumentera för sin anställning 

genom sina kunskaper och kompetenser. 

Huvudsakligen kommer studenternas upplevelse av examinering, arbetsmarknaden, anställning och 

kompetenser utforskas för att skapa en bild av hur de upplevt utbildningens effekt på deras anställning, 

alternativt bildning. 

Tidigare forskning  

Simon O’ Leary (2017) sammanfattar sin artikel gällande studenters erfarenheter och åsikter gällande 

anställningsbarhet med att beskriva hur begreppet anställningsbarhet har blivit aktuellt hos 

stakeholders (intressenter) inom lärosäten. Han menar att det finns en diskussion mellan lärosäten och 

arbetsmarknaden om att konkretisera begreppet anställningsbarhet genom att inkorporera det inom 

utbildningens utformning och utförande. Vidare visar O’ Leary att det finns en önskan om stöd och 

hjälp gällande anställningsbarhet från studenter. Detta problematiserar han i sin diskussion när han 

beskriver hur studentens individuella habitus samt utbildningens ämnesspecifika art påverkar behovet 

och formen av stöd eleven behöver, samt påverkar individens relativa anställningsbarhet utifrån ett 

arbetsmarknadsperspektiv. O’ Leary menar att anställningsbarhet, samt träning inom 

anställningsbarhet, är relevant för både lärosäte och student, men formen av behov, träning, stöd och 

påverkan är individuella, vilket gör inkorporation av begreppet inom lärosätet komplext. 

I sin rapport granskar forskare Mikael Gustafsson (2009) effekten av beteendevetare från 

Mälardalens Högskolas utbildning i form av anställning och kompetenser. Rapporten ämnar bland 

annat att besvara två frågeställningar som är av relevans till denna studie: Vilka kompetenser uppger 

de som effektiva i sina arbeten, samt vilka kompetenser uppger de som effektiva i sina arbeten, men 

saknade (eller svagt berörda) i sin utbildning. Enligt rapporten tillskrivs kritiskt tänkande, att förstå/se 

olika motiv/perspektiv och förmågan att hålla tidsplaner som effektiva kompetenser som studenterna har 

erhållit i sin utbildning. Av de kompetenser som studenterna uppger att de saknat (eller varit svagt 

berörda) under utbildningen finns bland annat kommunikationsförmågor och/eller 

kommunikationsstrategier, ledarskapsträning och hantering av sociala situationer. 

Caroleo och Pastore (2013) diskuterar hur frågor om kompetens inte endast behöver vara en fråga 

om utbildning. De menar att studenternas generella arbetslivserfarenhet kan påverka dess 
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arbetsmoment och förtroende på arbetsplatsen. Nyutexaminerade studenter riskerar att få uppgifter 

som befinner sig under deras kompetensnivå då de, utifrån arbetsgivaren, saknar tillräcklig 

arbetslivserfarenhet för att ges förtroende med mer komplexa arbetsmoment. 

Kort om det beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet  

Det beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet har funnits sedan 2004 och flyttade inför 

höstterminen 2016 från Härnösand till Sundsvall. Utbildningen ämnar ge en bred kunskap inom det 

beteendevetenskapliga området samt humanvetenskap. Utbildningen genomförs på distans med tre till 

fyra platsbundna campusträffar per termin. Under nuvarande utbildning (SBEVG) läser studenterna 

främst pedagogik men även sociologi, juridik, samhällskunskap och engelska. Utbildningens kursutbud 

har inte alltid varit detsamma, vissa skillnader finns mellan aktuella och inaktuella utbildningsplaner. 

Kunskapsbidrag 

Studien kommer att bidra till kunskapsskapande gällande beteendevetenskapliga studenters 

beteenden, förväntningar och plats på arbetsmarknaden. Vidare kan studien användas av 

Mittuniversitetet för att granska beteendevetenskapliga programmets tillvägagångssätt, samt dess 

upplevda anställningsbarhet. Studien ämnar belysa eventuella styrkor och svagheter inom 

programmet, utifrån den examinerade studentens perspektiv. Vidare belyser studien de examinerade 

studenternas upplevelse av anställningsbarhet respektive bildning i relation till programmet. 

Syfte & Frågeställningar 

Studiens syfte är att utforska och belysa beteendevetenskapliga studenters akademiskt producerade 

kunskaper och kompetenser i relation till deras nuvarande sysselsättning, samt jämföra studenternas 

kunskaper och kompetenser med universitetets styrdokument gällande utbildningen. Således kan 

studien utforska studenternas upplevda förutsättningar på arbetsmarknaden utifrån akademiskt 

validerade kompetenser, samt utforska och belysa de examinerade studenternas upplevelse av 

utbildningen i relation till arbete. Vidare ämnade studien att utforska beteendevetenskapliga 

programmets upplevda effekt i form av bildning alternativt validering. 

 

Frågeställningar: 

• Hur upplever examinerade studenter det beteendevetenskapliga programmets effektivitet på 

arbetsmarknaden?  

• Hur upplevs programmets relevans i relation till akademiskt producerade kompetenser, arbete 

och arbetsuppgifter? 

• På vilket sätt upplevs det beteendevetenskapliga programmet som bildande? 

• På vilket sätt upplevs det beteendevetenskapliga programmet som validerande? 

• Hur upplever de examinerade studenterna skillnaden mellan bildning och anställningsbarhet? 

Teorier 

Perspektiv på utbildning 

Ola Lindberg (2016) beskriver hur utbildning kan ses i tre perspektiv; nyttoperspektivet, 

bildningsperspektivet och konkurrensperspektivet. Utav dem är två specifikt intressanta för denna studie: 

nyttoperspektivet och bildningsperspektivet. 
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Nyttoperspektivet innebär att lärosätet och samhället håller utbildningens förmåga att producera 

nyttiga och produktiva individer som sitt huvudsakliga syfte och mål. Individer utbildas för att, med 

sina kompetenser, bidra samhället med ekonomisk tillväxt. Genom nyttoperspektivet anses generiska 

och transferable (överföringsbara) kompetenser vara de som väger tyngst. Kompetenserna skall alltså 

vara flexibla, så att de kan användas inom olika kontexter och inom olika arbetsmoment på 

arbetsmarknaden (Lindberg, 2016). Nyttoperspektivet går att knyta till anställningsbarhet, då 

utbildningens fokus är att skapa individer som enkelt kan passa arbetsmarknaden. 

Bildningsperspektivet lägger fokus på bildning och kunskap som ett moraliskt gott. Enligt 

perspektivet har validitet och anställningsbarhet ett mindre värde jämte att vara bildad och att inneha 

kunskap. Perspektivet blir således mer riktat mot individen som genomgår utbildningen, snarare än 

arbetsmarknaden som den skall agera på; till skillnad från de andra perspektiven (Lindberg, 2016). 

Konkurrensperspektivet syftar på att utbildning inte endast är kompetensskapande, utan även 

sorterande. Konkurrensen skall främja individens vilja att utbilda sig själv, samt agera som en motivator 

för goda studieresultat. Detta perspektiv ger arbetsmarknaden en tydlig bild om vem som är mest 

kompetent och passande för yrket. Inom konkurrensperspektivet finns det en tydlig gräns mellan 

duktiga studenter som klarar av utbildningen med goda resultat, mindre duktiga studenter som som 

klarar av utbildningen med godtagbara resultat och minst duktiga studenter som misslyckas med 

utbildningen (Lindberg, 2016). 

Bildning, Utbildning  

Begreppen bildning och utbildning kommer från Tyskans Bildung och Ausbildung. Inom båda 

språken görs en separation mellan begreppen. Utbildning ses som en målinriktad förberedelse för 

studenten i en bestämd verksamhet, medan bildning ses som en process utan specifik riktning eller mål 

(Liedman, 2014). 

Begreppen är centrala inom generell skolpolitik, då politiska reformprogram i stora drag följt efter 

debatter gällande bildningens och utbildningens vikt. De uppfattas som dikotoma begrepp, då det ena 

begreppet ofta utesluter det andra inom praktisk verksamhet; en utbildning är oftast antingen bildande 

eller utbildande, väldigt sällan både och (Liedman, 2014). 

Validering & Anställningsbarhet 

Begreppet validering kan delas in i två kategorier, validering och bedömning. Bedömning är begreppet 

som ofta används inom lärosätet för att bedöma studenternas kunskapsförmåga. Det är ett pedagogiskt 

verktyg som tillåter lärosätet att kvalificera om studenterna har klarat av utbildningen och ansamlat sig 

den kunskap som önskas (Lundahl, 2014). 

Validering kan ses som ett politiskt och samhälleligt verktyg som granskar lärosätets förmåga att 

producera resultat, både i form av skolutvärdering och studenter med kunskap som är anpassad till 

arbetsmarknaden (Lundahl, 2014). 

Anställningsbarhet är ett politiskt begrepp som används för att beskriva hur välanpassad en student 

är till arbetsmarknaden. På grund av den stigande globala konkurrensen, samt den växande tekniska 

komplexiteten i många yrken, har skolreformer satsat starkt på att skapa utbildningar som gör studenter 

anställningsbara (Sparrhoff & Fejes, 2016). Begreppet har, över tid, rört sig längre ner i skolåren, då i 

dagsläget även gymnasieskolan har anställningsbarhet som ett centralt mål. Den växande populariteten 

av gymnasiala yrkesutbildningar talar tydligt om anställningsbarhetens spridning i de lägre skolåren 

(Carlbaum, 2016). Begreppet anställningsbarhet befinner sig ofta nära validering när dagens 

arbetsmarknad diskuteras. Grundtanken är att validering ger anställningsbarhet, då teknisk validering 

av kunskap ger arbetsmarknaden en väldigt tydlig bild av individens kompetenser och kunskaper 
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(Sandberg, 2016). Fejes (2016) beskriver en ansvarsförskjutning där individen i allt större utsträckning 

själv ansvarar för sin anställningsbarhet, vilket tidigare var ett statligt ansvar.  

Socialisation 

Utifrån Kramer (2010) finns det två typer av anticipatory socialization (förväntad socialisation): role 

anticipatory socialization (roll-förväntad socialisation) och organizational anticipatory socialization 

(organisations-förväntad socialisation). Kramer menar att förväntad socialisation är den socialisation 

som sker hos individen när den befinner sig i förstadiet till anställning.  

Den roll-förväntade socialisationen är en livslång process där människan mentalt förbereder sig på 

att inta en tänkt roll i arbetslivet. Denna process formas av personens egen förväntan på livet, samt 

personens omvärld (Kramer, 2010). Exempelvis kan en individ som ämnar att bli brandman anpassa 

sitt liv (kost, hälsa, utbildning etc.) så att dess chanser att bli det den förväntar sig ökar. 

Den organisations-förväntade socialisationen sker oftast i det tidigare stadiet av arbetssökande. 

Processen är relativt kort och innefattar att individen anpassar sig själv mot den organisation som den 

ämnar inträda i (Kramer, 2010). Exempelvis kan en individ som ämnar att jobba på en specifik bank 

anpassa sig själv för att bli mer attraktiv för arbetsplatsen genom val av klädsel, anpassat beteende och 

kunskap om arbetsplatsen. 
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Metod 

Ansats 

Grundad teori är ett vitt begrepp som innefattar en rad olika tillvägagångssätt, där studien 

huvudsakligen förhåller sig ortodoxt och konservativt med fokus på Glasers grundade teori. Tanken 

med tillvägagångssättet är att utifrån empirisk grund framkomma till teoretiska modeller, därför 

lämpar sig grundad teori väl (Bryman, 2011). Målet är att skapa substantiell teori med en lägre grad av 

generalisering (Alvesson & Sköldberg, 2017), vilket är rimligt med tanke på tidsfrist och 

omfångsbegränsning. Bryman (2011) nämner också att vissa inslag av deduktion syns i ett induktivt 

tillvägagångssätt, detta genom att analysen av det empiriska materialet kan komma att leda till 

ytterligare informationsinsamling. Studien genomförs genom stegvis induktion ur empirin (Alvesson 

& Sköldberg, 2017), där en dokumentstudie först genomförs vilken följs upp av intervjuer och därefter 

åtföljs av ytterligare dokumentstudier.  

Den grundade teorin fokuserar på teorigenerering ur empiri, främst genom komparativ analys 

(Alvesson & Sköldberg, 2017) där information från olika källor kan jämföras. Vad som definieras som 

empirisk data är inte uttalat, av varken Strauss eller Glaser (Alvesson & Sköldberg, 2017), men i studien 

definieras det som information hämtad från författade utbildnings- och kursplaner samt intervjuer.  

Målet är att teoretiserandet når praktiskt användande och även är förståeligt för en oinsatt (Alvesson 

& Sköldberg, 2017). Det insamlade datamaterialet behöver kodas, vilket Strauss och Glaser varit 

knapphändiga i att förklara. Strauss har på egen hand utvecklat sina tankar om detta (Strauss (1987) i 

Alvesson & Sköldberg, 2017) och beskriver en ingående analys av texten/anteckningarna. Det handlar 

kortfattat om att ur det empiriska materialet skapa lättförståeliga begrepp där datan sedan kan 

kategoriseras. Den teoretiska urvalsprocessen kan benämnas som “den konstant komparativa 

metoden” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 103), vilken kortfattat går ut på att minimera skillnaden 

mellan grupperna och skapa grundläggande kategorier. Därefter maximeras skillnaden mellan 

grupperna för att undersöka dem så brett som möjligt (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Urval 

Studien hämtar data från två huvudsakliga källor: utbildningsplaner och (relevanta) kursplaner från 

det beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall, samt intervjuer från 

examinerade studenter från ovanstående program som är i arbetslivet. 

Respondenter 

Respondenter väljs efter generiskt målstyrd urvalsmodell, alltså väljs respondenter efter 

demografigruppen examinerade stundeter från beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitet med 

arbete/anställning. Bryman (2018) menar att ett demografiskt urval a priori tillåter bättre avgränsning av 

fall och kontext, vilket i sin tur leder till en mer skarp teorigenerering.  

Urvalet hämtas utifrån information från Mittuniversitetet gällande examinerade studenter. Specifikt 

så kontaktas examensenheten, vilka bifogar en lista innehållande kontaktuppgifter till examinerade 

studenter från det beteendevetenskapliga programmet mellan 2014–2018. Denna sortering tillåter 

åtkomst till relevant demografigrupp. Denna metod för att hitta demografigrupp skapar stor precision 

i stickprovsurval, men inte utan problem. Den hämtade listan gällande examinerade individer visar 

deras kontaktuppgifter vid examen, vilket inte garanterar kontakt. För att motarbeta risken med låg 

kontaktfrekvens kopplas ett snöbollsurval på vid kontakt med respondenter (Bryman, 2018). Vid 
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etablerad kontakt med respondenten ombeds den att frivilligt lämna kontaktuppgifter till 

klasskamrater de har kännedom om. 

Efter inhämtning av information gällande den aktuella demografigruppen genomförs 

stickprovsurval till intervju. Här används vad Bryman (2018) kallar bekvämlighetsurval. Alltså, 

urvalsmodellen väljer stickprovet ur populationen efter vilka som är anträffbara och enkla att kontakta 

och inkorporera i undersökningen. Denna urvalsmodell är passande till studien med tanke på storleken 

och tidsfristen, då urvalsmodellen låter författarna att välja respondenter efter de som är bosatta i relativ 

närhet till författarna. Urvalsmodellen riskerar att problematisera studiens resultat, då urvalsmodellen 

är geografiskt begränsad. Detta medför att geografiska och samhälleliga faktorer/förutsättningar måste 

beaktas noggrant, alternativt uteslutas. 

Dokumentstudie 

Inom dokumentstudien är två typer av offentliga styrdokument det huvudsakliga urvalet. Den första 

typen av dokument är Mittuniversitetets utbildningsplaner gällande beteendevetenskapliga 

programmet. Den andra typen av dokument är, för respondenterna, relevanta kursplaner inom det 

beteendevetenskapliga programmet. Kursplanerna väljs och sorteras efter eventuell relevans till 

respondenternas upplevelser. Alla dokument sorteras efter respondentens examinationsår. Denna 

sortering sker för att skapa relevans mellan dokumentens innehåll och respondentens upplevelser. 

Inhämtning av dokument sker via Mittuniversitetets egen hemsida, då utbildnings- och kursplaner är 

allmänna handlingar behöver ingen tillåtelse givas för hämtande av material.  

Urvalet av styrdokument har vad Bryman (2018) kallar hög kvalitet, då de uppfyller de fyra kriterier 

som Bryman hämtar från J. Scott 1990 i Bryman (2018, s. 657): 

1. Autencitet - Materialet har ett äkta och otvetydigt ursprung. 

2. Trovärdighet - Materialet är utan felaktigheter och förvrängningar. 

3. Representativitet - Materialet är typiskt när det gäller den kategori det tillhör 

4. Meningsfullhet - Materialet är tydligt och begripligt. 

Det är viktigt att påpeka att valet av dokument utifrån studenters examinationsår har stor relevans 

till punkterna 2, 3 och 4, då utbildningsplaner förändras över tid. Matchning mellan styrdokument och 

respondent har stor vikt inom studien, då en icke korrekt matchning kan påverka resultatet negativt. 

 

Följande utbildningsplaner berörs i studien: 

• Beteendevetenskapliga programmet med inriktning på datavetenskap/humanvetenskap, 

120/160 hp (beräknat efter utgånget räknesätt av högskolepoäng), Kurskod: SBETM 

• Beteendevetenskapligt program, 180 hp, Kurskod: SBETG 

• Beteendevetenskapligt program, 180 hp, Kurskod: SBEVG 

För lista på kursplaner som berörs inom studien, se bilaga 1. 

Instrument & Datainsamlingsmetod 

Intervju 

Intervjuer sker i en semi-strukturerad form där huvudsakliga diskussionsteman är: kompetenser, 

kunskaper, upplevelser av utbildning, upplevelser av anställning, upplevelser av arbetsmarknaden 

samt validitet. Intervjun sker med hjälp av en intervjuguide med relevanta teman och frågor som 

undersöks, men respondenten tillåts mer frihet i att svara på frågor och beskriva sin egen upplevelse. 

Semi-strukturerad intervju tillåter stort utrymme för följdfrågor och relevanta sidospår i diskussionen 
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(Bryman, 2018). Detta arbetssätt är värdefullt för datainsamlingen, då upplevelser av utbildning, arbete 

och arbetsmarknad ofta är djuprotade, komplexa och mångfacetterade, vilket skapar behov av både 

struktur och flexibilitet. 

Den strukturerade delen i de semi-strukturerade intervjuerna säkerställer jämförbarhet då 

intervjuerna genomförs på skilda håll av två intervjuare (Bryman, 2011). Studiens intervjuguide är 

skapad utifrån en önskad struktur med teman som kan beskrivas som inledande bakgrund, studier och 

arbetsliv i relation till studier. Önskar respondenten frångå ordningsföljden, alternativt självmant 

beskriver det som eftersöks, går det bra enligt intervjustruktur. Dock finns det frågor som bör besvaras, 

dessa innefattas i intervjuschemat och ställs som de är skrivna.  

Intervjuns huvudsakliga syfte är att undersöka respondentens upplevelse av utbildningens effekt, 

relevans på arbetsmarknaden och val av arbete, samt undersöka vilka relevanta och aktuella kunskaper 

och kompetenser som utbildningen bidrar studenten med. Dessa ovanstående teman agerar som 

förtydligande begrepp för studiens huvudsakliga teman: anställningsbarhet, validering, bildning och 

utbildning. 

Se bilaga 2 för intervjuschema. 

Dokumentstudie 

Dokumentstudien följer två huvudsakliga metoder: etnografisk innehållsanalys samt semiotisk analys av 

intentioner, syften och mål. Datan från den etnografiska analysen agerar grundsten i intervjun, då de 

teman och kategorier som inhämtas från de relevanta (till respondenten) dokumenten agerar som 

komparativ motpol mot respondenternas berättelser och upplevelser. Detta går i samklang med stegvis 

induktiv ansats inom grundad teori (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Den semiotiska analysen används för att utforska dokumentens syfte, mål och intentioner vid val av 

presentation av utbildningsprogram och enskilda kurser. Semiotik, som vanligtvis definieras som läran 

om tecken handlar om att systematiskt skapa förståelse för underliggande och dolda meningar inom 

kommunikation (Bryman, 2018). Utbildningsplaner och kursplaner innehåller mycket specifik och 

teknisk information för studenter. Denna data (exempelvis: val av delmoment, val av studielitteratur) 

kan demonstrera den denotativa meningen (den uppenbara meningen inom dokumentet) samtidigt som 

de kan vara signifikanter (tecken som pekar mot bakomliggande mening). Den semiotiska analysen söker 

efter både denotativa meningar och signifikanter i syfte att skapa förståelse för universitetets både 

tydliga och bakomliggande syften, mål och intentioner med utbildningen. 

Etnografisk Innehållsanalys beskriver det arbetssätt som Altheide & Schneider (2013) hävdar är 

passande till kvalitativa analyser av dokument. Analysen kan beskrivas som en utbyggnad av kvalitativ 

innehållsanalys. Skillnaden mellan arbetssätten är att den etnografiska innehållsanalysen används 

stegvis. Först formuleras forskningsfrågor, sedan analyseras dokumentet. Efter analys sker eventuella 

omformuleringar av forskningsfrågor eller utbyggnad av teori och kategorisering, sedan följer mer 

analys. Denna metod skapar, enligt Altheide & Schneider (2013) större djup och trovärdighet i analysen 

(Bryman, 2018). 

Huvudsakliga faktorer som granskas inom den etnografiska innehållsanalys som genomförs i denna 

studie är språkbruk, ordval och kommunikativ förmåga. Analys sker i form av strukturerad sökning 

efter relevanta begrepp, samt studie av språkbruk och eventuellt utstickande påståenden.  

Hur lärosätet väljer att presentera programmet, och kommunicera dess viktigaste aspekter, är av största 

vikt, då dessa dokument ofta är en av de tidigare formerna av kommunikation som sker mellan 

studenten och lärosätet. Då valet av språkbruk och struktur inom dokumentet kan påverka studentens 

förståelse av programmets syfte, intention och genomförande. 
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Gällande studie av kursplaner sker de i huvudsak efter respondenternas upplevelser. Att studera 

alla kursplaner ter sig opraktiskt i denna studie, på grund av tids- och resursbrist. De kursplaner som 

respondenterna upplever som utmärkande effektiva eller ineffektiva är mål för dokumentstudie, och 

kursplaner som inte har någon specifikt upplevd kvalitet åsidosätts. 

Dokumentstudierna, i samband med intervjuerna skapar en viss form av triangulering, då 

metoderna söker likartad data från olika fält. Först sker det en etnografisk innehållsanalys av 

utbildningsplaner. Datan från innehållsanalysen medtages till intervjutillfället som komparativa och 

kompletterande medel. Efter intervjutillfället sker den semiotiska analysen av utbildningsplaner, samt 

eventuella dokumentstudier av specifikt utmärkande kursplaner. 

Procedur 

Studiens datainsamling inleddes med att hämta in aktuell utbildningsplan för det 

beteendevetenskapliga programmet, samt tidigare aktuella utbildningsplaner. Efterforskningarna 

resulterade i tre utbildningsplaner som är/varit gällande. Utbildningsplanerna har sedan genomgått en 

etnografisk innehållsanalys, för resultat på analys se bilaga 4. 

Kort efter att innehållsanalysen initierades kontaktades examensenheten vid Mittuniversitetet 

Sundsvall, detta för att få ut information om examinerade studenter från det beteendevetenskapliga 

programmet, fr.o.m. senaste examenstillfället (2018) och fem år tillbaka i tiden. Efterforskningarna 

resulterade i kontaktuppgifter till 184 examinerade studenter. En sortering av individerna skedde för 

att skapa en demografigrupp bestående av examinerade studenter boendes i närhet till studiens 

författare. Efter den första gallringen återstod 33 individer. Individerna kontaktades genom mail med 

en inbjudan till att delta i studien, se mail i bilaga 3. Fem mail studsade då mailadress inte längre var 

giltig, alternativt var felaktigt registrerade i examensenhetens register. Av de individer som mailades 

svarade en individ på mejlet och avböjde deltagande i studien. Författarna till studien misstänkte att 

den låga svarsfrekvensen delvis kunde bero på att flertalet av mailadresserna var studentmailadresser. 

Detta resulterade i att författarna telefonledes sökte individerna i den gallrade demografigruppen, 

vilket resulterade i att tre individer tackade ja till att delta i studien. De individer som tackade ja till 

intervju blev sedan bifogade med intervjuschema, för att låta dem förbereda sig. Antalet (tre) 

respondenter ligger inom spannet två till fyra individer vilket författarna anser tillräckligt med grundad 

teori som teoretisk bas.  

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form på platser anvisade av respondenterna. Själva 

intervjuerna tog i genomsnitt en timme att genomföra. Innan intervjun började genomfördes en kortare 

genomgång av de etiska aspekter som studien och intervjuerna står inför. Respondenterna erbjöds kaffe 

och fika vid tillfället. Empirin från studien kategoriserades vid transkriptionstillfället. Se kodning & 

analys för kategorisering. 

Efter att intervjuerna genomförts påbörjades en semiotisk dokumentstudie av, för respondenterna, 

gällande utbildningsplaner. Analysen syftade på att studera om det fanns dolda meningar och/eller 

missvisande meningar inom utbildningsplanerna. Det huvudsakliga fokuset inom den semiotiska 

analysen var att granska hur lärosätet väljer att presentera det beteendevetenskapliga programmets 

syften, intentioner och mål. För etnografisk innehållsanalys, se bilaga 4; för semiotisk analys, se bilaga 

5. 

Sista steget i studiens datainsamlings- och analysprocess var ytterligare etnografisk innehållsanalys 

av de kursplaner som respondenterna uppgav som effektiva respektive ineffektiva. Författarna valde 

att fokusera i huvudsak på relevanta och/eller utstickande kursplaner. Det dök det upp problematik 
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gällande inhämtning av kursplaner. Kursplaner från utgångna kurser fanns inte att tillgå på 

Mittuniversitetets hemsida, så inhämtning av kursplaner gick genom fakultetsansvarig för 

utbildningsvetenskapen på Mittuniversitetet. 

Under hela processen genomfördes komparativ dataanalys för att jämföra datakällorna och ställa 

dessa mot varandra. Intervjuernas kategorier jämfördes med analysen från de etnografiska 

innehållsanalyserna. Vidare granskades specifika uttalanden från respondenterna gällande det 

beteendevetenskapliga programmets syften, mål och intention med den semiotiska analysen av 

utbildningsplanerna. 

Analysmetod 

Dokumentstudiens data bearbetas i två led: efter etnografisk innehållsanalys och efter semiotisk analys. 

Enligt den kvalitativa metoden undersöks dokumenten huvudsakligen efter teman och kategorier som 

i sin tur utvecklas efter analysens gång (Bryman, 2018). Teman och kategorier som eftersöks innefattar 

intentioner, mål och syften med kurser och program. Vidare studerar den etnografiska 

innehållsanalysen även språkliga faktorer inom texterna. Empiri i form av ordval och meningsskapande 

kan ha komparativt värde i analysen av respondenternas upplevelser.  

Den semiotiska analysen riktas huvudsakligen mot att granska underliggande signifikanter i 

utformningen av utbildningsplaner. Här eftersöks underliggande meningar bakom val av program, 

kurser, litteratur och uppgifter. Syftet bakom analysen är att belysa underliggande intentioner hos 

läroverket gällande genomförandet av utbildningen (Bryman, 2018). 

Intervjun behandlas genom kategorisering av respondentens svar efter studiens huvudsakliga 

teman: anställningsbarhet, validering, bildning och utbildning. Respondentens svar jämförs sedan med 

dokumentstudiens data gällande intentioner, syften och mål. Respondenternas upplevelser analyser till 

sist efter de teoretiska utgångspunkterna som är beskrivna i teoridelen av arbetet. 

Empiri analyserad genom etnografisk metod fyller två huvudsakliga syften: 1) för att skapa en stabil 

kunskapsbas inför intervjuer; och 2) för att användas i komparativ dataanalys. 

Då studien grundar sig på induktiv metod hålls analysen i det tidigare stadiet så teorineutral som 

möjligt, då teoribildningen sker efter att datan har analyserats (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Kodning 

De ursprungliga teman anställningsbarhet, validering, bildning och utbildning omformulerades till 

kategorier. Dessa kategorier utvecklades i analysen av datan från intervjuer till nya del-begrepp. De nya 

del-begreppen som genererades var följande; kompetenser, arbetsmarknad, utbildningsspecifika särdrag, 

intentioner, resultat av studier samt kritik. Begreppen som genererades, samt det ursprungliga 

kategorierna som studien innefattade skapade en mall som systematiserade respondenternas 

upplevelser samt dokumentstudiernas resultat. Del-begreppen kopplades till respektive ursprungliga 

kategori och i flera fall syns de nya begreppen under fler än en ursprunglig kategori. Viss sortering av 

kategorier och begrepp skedde vid kodningstillfället, för att lättare kunna systematisera datan. Datan 

kategoriserades med färgkoder inom analys av empirin från respondenterna, varje del-begrepp som 

kodas beskrivs under de huvudsakliga kategorierna i resultatet. 

Indelningen av kategorier och begrepp beskrivs i följande figur: 
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Validitet & Reliabilitet 

Judith Bell (2006) beskriver validitet som ett komplicerat begrepp men kan förenklat förklaras hur väl 

studien lyckas mäta/beskriva det som studien ämnar göra. I denna studies kvalitativa tillvägagångssätt 

är en av informationskällorna respondenter i egenskap av examinerade studenter från det 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Validitet gällande respondenternas 

upplevelser skapas genom god förhållning till intervjuguide vid intervjutillfälle, för att säkerställa att 

alla respondenter svara på samma frågor. Vidare skapas validitet inom studien då intervjuguiden är 

skapad i samförstånd med utbildningsplaner. Avslutningsvis sker jämförelse mellan respondenternas 

upplevelser och deras relevanta utbildnings- och kursplaner.  

Att mäta något kan ses som ett relativt kvantitativt begrepp men går att applicera i kvalitativ 

forskning. LeCompte och Goetz (1982) omnämnda i Bryman (2011) gör skillnad mellan intern validitet 

och extern validitet, där intern validitet handlar om överensstämmelsen mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som de sedan kommer fram till. I denna studie är målet att intervjuer och 

dokumentstudier har en tydlig koppling till teorin genom redskap inom grundad teori. Processen rör 

noga utarbetade mätbara frågeställningar, kodning och kontinuerlig jämförelse vilket leder till begrepp 

och kategorier (Bryman, 2011). Den externa validiteten handlar istället om i vilken utsträckning 

resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (LeCompte & Goetz, 1982 i 

Bryman, 2011). Här finns ett tydligt problem då denna studie är begränsad i både omfattning och urval, 

den grundade teorin är dock accepterande till små urval.  

I Bell (2006) kan vi även läsa om reliabilitet, vilket kan beskrivas som studiens generaliserbarhet och 

hur väl studien ger lika resultat under lika omständigheter. Att återupprepa studien kan te sig svårt, 

detta då olika utbildningsplaner och omständigheter är olika för examinerade studenter, beroende på 

tid och rum. Det kommer även att finnas en skillnad då individerna inte är en statisk faktor utan rör sig 

i utveckling och arbetsliv.  

På ett mer filosofiskt plan är det alltid problematiskt att ha människor som forskningsobjekt, då 

människors uppfattningar och sociala världar skiljer sig åt (Bryman, 2011). Att replikera studien för att 
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få svar på frågeställningarna samt bedöma det beteendevetenskapliga programmet bör gå att 

genomföra. Att göra det under samma omständigheter som denna studie är omöjligt. 

Reliabilitet i kvalitativ forskning berörs även av Bryman (2011) som i sin tur refererar till LeCompte 

och Goetz (1982). De väljer att göra skillnad mellan extern reliabilitet och intern reliabilitet, där extern 

reliabilitet rör undersökningens möjlighet att replikeras. Intern reliabilitet rör forskarnas 

överenskommelse rörande hur de ska tolka vad de ser och hör. LeCompte och Goetz påpekar det svåra 

i att frysa en social miljö (Bryman, 2011). I denna studie genomförs dokumentstudien gemensamt, men 

intervjuerna på var sitt håll. Det kräver noggrann planering och avstämning om förhållningssätt, men i 

slutändan spelas intervjuerna in för att sedan, i samråd, transkriberas. Det tillåter studien att uppnå vad 

LeCompte och Goetz benämner som intern reliabilitet.  

Frågor gällande äkthet som beskrivs av Bryman (2018) berörs endast generellt i korthet i denna studie, 

då studien har ett utforskande syfte, framför ett förändrande/förbättrande syfte. Av de kriterier som 

berör äkthet är endast diskussionen gällande rättvis bild aktuell för studien. Alltså, att studien skildrar 

de åsikter och uppfattningar som respondenterna innehar. 

Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2002) har författat en publikation vid namn Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Publikationen behandlar etiska aspekter i samband med 

genomförande av forskningsstudier och tar upp fyra grundläggande individskyddskrav; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Etiska aspekter är viktigt, 

och särskilt vid genomförandet av de intervjuer som är planerade. De fyra grundläggande kraven berörs 

nedan: 

Informationskravet handlar kortfattat om att respondenten får information rörande de villkor som 

gäller för intervjun, att syftet med intervjun enbart är för forskning, var studien publiceras samt att 

deltagandet är frivilligt och kan återtas (vetenskapsrådet, 2002). Samtliga respondenter får i information 

i god tid där det framgår vilka frågor som ställs, vilken tid och plats intervjun äger rum, var studien vid 

färdigställande publiceras samt att deras deltagande är helt frivilligt och kan återtas fram till 

examination.  

Samtyckeskravet redogör för inhämtande av respondentens samtycke till att delta i intervjun, att 

upplysa om att deltagandet är frivilligt och säkerställa att beroendeförhållanden, påtryckningar eller 

annan påverkan inte sker (vetenskapsrådet, 2002). Samtycke är något som inhämtas i god tid före 

genomförandet av intervjuer och sker företrädesvis skriftligt men kan även inhämtas muntligt. Rörande 

påverkan föreligger ingen direkt risk då det rör sig om före detta och inte aktuella studenter, samt att 

arbetet är av ytterst utforskande karaktär. Dock kan det finnas en vilja att framställa sin egen examens 

värde i bättre dager, men det får anses vara en påverkan som härstammar från individen och som är 

svår att förhindra. 

Konfidentialitetskravet berör kortfattat etiskt känsliga uppgifter, vilka kan identifiera respondenten 

eller andra individer som omnämns i intervjuerna (vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet 

förklaras att studien förhåller sig till konfidentialitet för att förhindra att någon ska kunna dra slutsatser 

om vem respondenten är. Detta görs genom att inte skriva ut varken personliga eller platsbundna namn. 

Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas och därefter användas i studien. Inspelningen raderas 

direkt efter att transkription genomförts och transkriptionen raderas först efter examen. Språkliga 

särdrag utraderas vid transkription. 
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Nyttjandekravet handlar om hur uppgifterna som insamlats får användas, att de enbart får användas 

till studien och inte till något annat (vetenskapsrådet, 2002). Detta framgår tydligt i informationsbrevet, 

och därefter används uppgifterna enbart till studien.  

Metoddiskussion 

Intervju som huvudsaklig metod för insamling av empiri är effektivt, då den huvudsakliga typen av 

empiri som eftersöks är upplevelser, uppfattningar och erfarenheter. Vidare väljs dokumentstudie av 

utbildningsplaner, både i form av etnografiska innehållsanalyser och semiotiska analyser. Detta då 

kombinationen av examinerade studenters erfarenheter och lärosätets utskrivna kommunikation av 

utbildningen skapar komparativa möjligheter och analysutrymme. 

Urval av kursplaner sker efter respondenternas upplevelser. De kurser som respondenterna uppger 

som utstickande (i både positiv och negativ mening) granskas via etnografisk innehållsanalys. Denna 

metod väljs då mängden kursplaner är opraktiskt stor, så endast de kurser som har direkt relevans till 

respondenterna granskas. 

Alla respondenter som söks innehar anställning. Detta då studien ämnar granska relationen mellan 

sysselsättning och utbildning. Respondenter utan anställning väljs bort. Detta kan implicit få studien 

att uppfattas som en enhetligt positiv tolkning av utbildningens förmåga att skapa anställningsbara 

individer. Det finns utrymme för framtida studier att granska bakomliggande faktorer varför studenter 

möjligtvis inte erhåller anställning. 

Vidare väljs urval av respondenter efter geografisk position, då arbetets storlek, tidsfrist och budget 

inte tillåter långa resor för intervjutillfällen. Den geografiska bundenheten av studien kan skapa 

problematik gällande analys av arbetslivsfaktorer, då dessa faktorer kan vara samhälleliga eller 

geografiska. Sådana faktorer kommer att räknas bort vid analys. Det finns däremot fråga gällande 

framtida studier som kan koppla utbildningens effekt till samhälleliga och geografiska faktorer. Vidare 

hålls alla intervjuer på plats, då personnära intervju minskar risken för missförstånd. 

Det föreligger en risk för bias i denna studie, då författarna själva studerar det 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Författarna har vidtagit försiktighet vid 

intervjutillfällen och tolkning av dessa. Vidare förhåller sig studien tydligt riktad mot arbetsmarknaden, 

arbete och sysselsättning, framför granskning av universitetet. Avslutningsvis har studien riktats sig 

mot respondenternas utbildningsplaner, samt upplevelser av dessa. Författarna har i största möjliga 

mån försökt vara så osynliga i studiens resultat. 
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Resultat 
Resultatet redovisas utifrån de fyra huvudsakliga kategorier som studien innefattar. Resultaten inom 

respektive huvudsakliga kategori struktureras i följande ordning: Intervju, etnografisk innehållsanalys, 

semiotisk analys och etnografisk innehållsanalys av enskild kursplan. För granskning av etnografisk 

innehållsanalys, se bilaga 4. För granskning av semiotisk analys, se bilaga 5. 

Anställningsbarhet 

“Folk vet inte riktigt vad beteendevetare gör, vad en har för typ av kompetens och hur en kan använda 

den” Respondent 1 beskriver sin situation på arbetsmarknaden som initialt utsatt. Detta menar 

respondenten är på grund av att beteendevetenskap som disciplin är relativt okänd bland arbetsgivare 

och medarbetare, samt att beteendevetenskapens upplägg saknar tydlig koppling till specifika 

kompetenser. Respondenten säger att detta fenomen var genomgående under dess examensperiod både 

på arbetsmarknaden samt inom den privata sfären. Däremot går respondenten vidare och beskriver hur 

arbetsmarknadens upplevelse av beteendevetenskap har förändrats över tid: “Men jag upplever det 

som att det är fler beteendevetare som kommer in på samma typer av anställningar som jag skulle ha 

tänkt mig vara på” (R1). Respondenten menar alltså att efterfrågan av beteendevetare på 

arbetsmarknaden har ökat under den tid som respondenten har befunnit sig i arbete. 

Respondent 1 utvecklar sina tankar gällande anställningsbarhet genom att beskriva sin relativa plats 

på arbetsmarknaden. Respondenten berättar att den upplever att sin examen kan uppfattas som svag 

på arbetsmarknaden, då den är bred i jämförelse med mer specifika humanvetenskapliga utbildningar. 

Respondenten uppger att den beteendevetenskapliga utbildningen är försvagad i jämförelse med andra 

humanvetenskapliga discipliner då den endast erbjuder den juridiska översiktskursen, och inte fler 

juridiska påbyggnadskurser. Respondenten går vidare med att beskriva att den tror att den upplevda 

okunskapen gällande beteendevetenskapen vilar i det breda utbudet av humanvetenskapliga kurser 

som erbjuds. Däremot menar respondenten att det breda utbudet, kopplat till utbildningens 

utformning, skapar eftersökta och värdefulla kompetenser. Den beskriver att en kombination av 

psykologi och HR-relaterade studier (Pedagogik B - Bedömning, rekrytering & urval) i samband med 

didaktiska kompetenser erhållna från grundläggande pedagogikkurser skapar förmågan att både 

teoretiskt och praktiskt arbeta med ledarskaps- och människorelaterade frågor. “Jag tror att det är en 

kombination av mycket, av hela utbildningen” Svarar respondent 1 vid fråga om utbildningens relation 

till sitt arbete. Ett arbete som enligt respondenten i helhet hanterar intra- och interpersonella frågor.  

Respondent 2 instämmer med påståendet när den beskriver utbildningens upplevda fokus och 

inriktning: “Det var liksom allt från rekrytering till organisationsförändring till lärande. Det var en 

väldigt bred utbildning skulle jag nog säga” (R2). Båda respondenterna menar att utbildningens 

upplägg med många olika typer av kurser inom humanvetenskap (pedagogik, psykologi, sociologi etc.) 

ger utbildningen en unik bredd som både kan vara effektiv och ineffektiv på arbetsmarknaden, 

beroende i stora drag på rekryterarens erfarenheter och den rekryterades förmåga att argumentera för 

sin examen. Respondent 3 menar att utbildningens bredd är ett enhetligt positivt drag. Den berättar:  

“Men det finns ju folk som läser till kandidat i psykologi som inte har någon Beteendevetenskaplig 

bakgrund, jag märker också att personerna som jag träffar i min arbetsroll som har kandidat i 

exempelvis psykologi, de har ju inte pedagogiken med sig. Så där missar de ju en väldigt stor 

grundläggande del till lärandet. Det handlar ju inte bara om att sitta inne på all kunskap utan det 

handlar ju också om hur du ska förmedla den, få ut den på bästa sätt” (R3) 
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Respondenten menar att de pedagogiska förmågorna som den erhöll genom deras studier bidrar till 

en starkare förmåga att förmedla sin kunskap inom psykologi, i relation till andra som endast erhöll 

psykologutbildning. 

Respondent 2 beskriver sin upplevelse av rekrytering i relation till utbildningen: “...jag använde ju 

det som ett argument när jag sökte tjänsten. Att jag hade läst till beteendevetare. Och då framförallt i 

form av att jag har kunskap om hur människor fungerar i olika situationer” (R2). Respondent 2 menar 

att sin beteendevetenskapliga examen var avgörande inom sitt rekryteringsförfarande. Respondenten 

använde sin examen som ett argument för att erhålla anställning, vilket ledde till positivt utfall. 

Respondent 2 berättar att den för närvarande inte upplever sin situation på arbetsmarknaden som 

utsatt, men den kan inte styrka varför. Vid fråga gällande hur konkurrenskraftig respondenten upplever 

att utbildningen är beskriver respondent 2 att den inte vet. Vid fråga om den skulle ha svårt att hitta ett 

nytt jobb svarar respondenten: “Nej det tror jag inte. Men jag vet inte om det är utbildningens förtjänst”.  

Respondent 3 beskriver sin examen på arbetsmarknaden på följande vis: 

“Det är väldigt positivt just det här med beteendevetenskap, det är det som efterfrågas både av 

kunder, men även konkurrenter som vill att vi ska gå över till dem. Det är väldigt många som 

säger, du har ju beteendevetenskaplig bakgrund, och det skattas ju väldigt högt att man kan 

människor” (R3) 

Respondenten berättar hur den tydligt upplever sin examen som väldigt positiv på 

arbetsmarknaden. Den beskriver hur de kunskaper och kompetenser som den erhållit via sina studier 

är eftertraktade och högt värderade.  

Den etnografiska innehållsanalysen av styrdokumenten utbildningsplaner visade en tydlig avsaknad 

av begreppet anställningsbarhet. Dokumentens syfte var i sin helhet att beskriva och vägleda genom 

utbildningens kurser, moment och innehåll. Dokument av denna art saknar beskrivning av relativa 

resultat av studier, utöver examen. Detta då utbildningen till synes inte kan garantera en profession, 

utan istället erbjuder ett validerat examensbevis. Styrdokumentet med kurskod SBETM beskriver i sin 

introduktion att det finns stor efterfråga på arbetsmarknaden av kompetenser inom beteendevetenskap. 

Detta påstående saknar adekvat referens till varken arbetsmarknadsdata eller specificering på 

anställning eller kompetenser. 

Den semiotiska analysen av styrdokumenten utbildningsplaner visar att utbildningsplanen med 

kurskod SBETM har tecken med denotativa meningar som syftar på utbildningens anställningsbarhet. 

Dessa meningar är generella beskrivningar som förklarar att det finns ett brett utbud av 

arbetsmöjligheter för individer med beteendevetenskaplig examen, samt stor efterfråga av 

beteendevetenskapliga kompetenser. Dessa meningar är däremot väldigt generella, samt utan 

referenser till någon form av adekvat data gällande arbetsmarknaden. Dessa meningar går då att 

semiotiskt tolka som marknadsföring, framför reell information gällande utbildningens relativa styrka 

på arbetsmarknaden. Övriga utbildningsplaner saknar referenser till anställningsbarhet i helhet. 

Den etnografiska innehållsanalysen av relevanta kursplaner (PS063G, AK015G, AK025G) visade en 

tydlig avsaknad av begreppet anställningsbarhet. Dokumentens syfte var i sin helhet att beskriva och 

vägleda genom kursernas moment, genomförande och innehåll. Dokumentens syften är att stötta elever 

under utbildning, framför att erbjuda någon form av anställningsbarhet. 

Validering 

Varken respondent 1 eller respondent 2 benämner validering som uttalat aktuellt inom valet av 

utbildning. Däremot nämner båda respondenterna liknande intresseområden som kan relatera till deras 
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studieval. “Då har jag framförallt svarat att jag alltid velat jobba med människor”. Så beskriver 

respondent 1 varför den just valde att studera beteendevetenskap, i dialog med sina medarbetare. 

Respondent 2 svarar följande vid fråga gällande varför de just valde beteendevetenskap som 

studieämne: “Alltså, det var något luddigt om att jag var intresserad av människor, och att få veta hur 

de fungerar i olika sammanhang” (R2). Båda respondenterna har alltså ett gemensamt intresse för 

människor. Ingen av respondenterna beskriver ett önskemål om validering av studier gällande 

människor, men båda respondenterna väljer samma studieområde utifrån samma grundintresse. 

Respondent 3 beskriver att dess intention bakom studievalet var ett intresse av mänskligt beteende och 

mänskligt agerande. Respondent 3s intention faller alltså relativt nära de övriga respondenternas 

intentioner. 

Respondent 1 problematiserar valideringsbegreppet när den återger sina dialoger med 

arbetskamrater. Respondenten berättar: “Jag har nog fått frågan så här: ”vad studierna har gett mig?”, 

eller ”varför du har läst beteendevetenskap?”” (R1). Respondentens medarbetare reser frågor om vad 

respondentens utbildning har bidragit med, vilka kompetenser de erhåller samt vilken validering den 

har. Respondenten berättar att den då har svarat med att beskriva sina kompetenser gällande sociala 

interaktioner och sin djupa förståelse för människor, vilket den klassificerar som ett utbildningsspecifikt 

särdrag av beteendevetenskapen.  

Vidare bryter respondent 1 ner valideringsbegreppet från validering av helt program till validering 

av enskilda kurser när den beskriver hur värdefulla enskilda kurser inom Beteendevetenskapen kan 

vara. Specifikt benämner respondenten Juridisk Översiktskurs och Psykologi A som viktiga validerade 

kurser. Detta faktum problematiserar respondenten vidare då den benämner hur avsaknaden av mer 

juridiska kurser begränsar utbildningens värde på arbetsmarknaden. Respondenten beskriver hur 

många arbetsplatser ger socionomer förtur framför beteendevetare då de, enligt respondentens 

upplevelse, värderar socionomernas mer utvecklade juridiska utbildning högre än 

beteendevetenskapens grundläggande juridiska utbildning. 

Respondent 3 berättar om den beteendevetenskapliga utbildningens validitet i form av jämförelse 

med andra utbildningar:  

“Om jag jämför mig med andra personer som jag känner som har pluggat exempelvis 

personalvetarprogrammet. De har inte alls fått samma gedigna utbildning, om jag jämför den 

beteendevetenskapliga utbildningen... de har inte alls fått med de mjuka värden som jag upplever 

att man har erhållit från Mittuniversitetet” (R3) 

Respondenten beskriver “mjuka värden” följande: “Jag tycker att det är fascinerande att studera 

någonting som inte bara är rätt eller fel, utan det finns mjuka värden i varenda uppgift som en gör, 

därför studerade jag beteendevetenskap” (R3). Vidare kopplar respondenten dessa “mjuka värden”, 

som andra respondenter har beskrivit som “frågor utan tydliga svar” eller “situationer där inget är svart 

eller vitt”, till det beteendevetenskapliga programmet.  

Den etnografiska innehållsanalysen av styrdokumenten utbildningsplaner visar att validering som 

utskrivet begrepp helt saknas från dokumenten. Det finns däremot ett tydligt fokus på validering i form 

av examen. Dokumenten beskriver hur godkänt genomförande av studierna leder till en 

kandidatexamen inom pedagogik. Inom utbildningsplanen med kurskod SBETM erbjuds även 

magisterexamen inom pedagogik. De övriga utbildningsplanerna beskriver att utbildningen är 

påbyggnadsbar mot en magisterexamen. 

Den semiotiska analysen av styrdokumenten utbildningsplaner visar inga specifika tecken mot 

underliggande instanser av begreppet och/eller fenomenet validering. Det förekommer däremot något 
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potentiellt missvisande information gällande utbildningens valideringsutfall. Programbeskrivningarna 

i alla utbildningsplaner saknar beskrivning som kopplar beteendevetenskapen till pedagogiken, utöver 

förtydligande om att beteendevetenskaplig utbildning leder till examen inom pedagogik. 

Den etnografiska innehållsanalysen av relevanta kursplaner (PS063G, AK015G, AK025G) visade en 

tydlig avsaknad av begreppet validering. Dokumentens syfte var i sin helhet att beskriva och vägleda 

genom kursernas moment, genomförande och innehåll. Dokumenten erbjuder dock validering i form 

av examen efter genomförd kurs.  

Bildning 

Respondent 1 nämner att den via utbildningen förvärvat vad som kan benämnas som ett kritiskt och 

ifrågasättande förhållningssätt. Enligt respondenten var syfte, fokus och inriktning med utbildningen 

att lära sig om “gruppsammansättningar, hur man möter individer och framförallt att inget är svart 

eller vitt” (R1). Vidare nämner respondenten “Att det inte fanns några rätta svar, utan att allt handlade 

om hur en lade fram dem” (R1). Respondenten uppger att detta har kommit till användning både i det 

privata och i arbetslivet och resulterat i förmågan att se saker från olika perspektiv. Respondenten anser 

att de delar av utbildningen som varit bildande varit av värde, men nämner dem inte som mest 

intressanta. Respondenten ser övergripande utbildningen som bred och nämner historiska pedagogiskt 

ämnesspecifika delar (exempelvis pedagogisk idéhistoria) som speciellt bildande. 

Respondent 2 uppger att den sökte det beteendevetenskapliga programmet främst i ett bildande 

syfte. “Jag hade inte riktigt någon plan med utbildningen, eller vad jag ville jobba med. Det lät som ett 

intressant område” (R2). Respondenten uppger vidare att anledningen till detta kan bero på att den inte 

hade någon direkt erfarenhet från arbetslivet, vilket påverkade valet. Respondenten uppger dock att 

“utbildningen var väldigt teoretisk och väldigt abstrakt” (R2). Vilket respondenten menar 

problematiserade kopplingen mellan studier och arbetsliv. Respondent 2 går däremot vidare med att 

beskriva hur denna teoretiska och abstrakta utbildning har bidragit till dess personliga utveckling: “Jag 

tror återigen det här om skrivandet. Att lära sig skriva vetenskapliga texter och så, det var väldigt 

nyttigt. Och just att fylla i alla luckor” (R2). Respondenten menar att utbildningens upplägg utvecklade 

dess förmåga att producera, enligt respondenten “vattentäta texter” (R2). Vidare diskussion kring 

ämnet visade att respondenten menade att studierna hade gjort den mer organiserad överlag, vilket 

tillät den att hantera det teoretiska och abstrakta inom utbildningen mer effektivt. 

Respondent 3 kopplar inte sina studier vid det beteendevetenskapliga programmet till bildande 

kunskaper/kompetenser i någon större utsträckning. Respondenten uttrycker dock att det inom 

exempelvis pedagogiken ges en historisk och kronologisk beskrivning av hur olika tankar, idéer och 

teorier växt fram. “Jag tyckte att det var så himla bra för de knöts ju tillbaka historiskt sett till de 

bakomliggande förklaringarna. Till varför man använde ett lärosätt eller varför man använde ett annat 

lärosätt” (R3). Detta gjorde enligt respondenten att det ständigt gavs förklaringar till varför det ser ut 

som det gör idag, samt hur förändringen har skett under tidens gång. Respondenten beskriver även hur 

den fått vissa grundläggande pedagogiska kunskaper/kompetenser från utbildningen och att dessa 

sedan utvecklats inom professionen. 

Att utbildningen innefattade så pass mycket pedagogik som den gör var något som varken 

respondent 1 eller 2 hade förväntat sig. Delar av pedagogiken uppfattar alla tre respondenterna som 

bildande samt att utbildningen överlag har en stor akademisk bredd.  

Den etnografiska innehållsanalysen av styrdokumenten utbildningsplaner visade en tydlig avsaknad 

av begreppet bildning. I styrdokumentet med kurskod SBETM anges inom mål och syfte att studenten 

kan tillgodogöra sig breda och djupa kunskaper inom beteendevetenskap samt grundläggande 
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kunskaper inom humanvetenskap eller datavetenskap. Styrdokumentet med kurskod SBEVG utesluter 

datavetenskap, utöver det har SBEVG likadan syftning. Huruvida detta kan ses som bildande eller 

utbildande kunskaper går bara att spekulera i.  

Den semiotiska analysen av styrdokumenten utbildningsplaner visar att utbildningsplanen med 

kurskod SBETM har denotativa tecken vilka kan syfta på bildning. Tecknen rör begreppet 

beteendevetenskap samt möjligheten att välja valbara relevanta inriktningsämnen. I den semiotiska analysen 

är den denotativa meningen för begreppet beteendevetenskap lära om människan och beteende vilket är 

ett mycket brett begrepp som innefattar bildande delar. Att välja valbara relevanta inriktningsämnen 

får den denotativa meningen att utbildningen erbjuder frihet inom studierna. Det kan leda studenten till att 

påverka studierna i en riktning som är antingen både utbildande eller bildande. Övriga 

utbildningsplaner erbjuder inte lika stor frihet i val av bildning/utbildning, då de saknar instanser av 

valbara kurser inom programmet. 

Den etnografiska innehållsanalysen av relevanta kursplaner (PS063G, AK015G, AK025G) visade en 

tydlig avsaknad av begreppet bildning. Dokumentens syfte var i sin helhet att beskriva och vägleda 

genom kursernas moment, genomförande och innehåll. Dokumenten beskriver vad som förväntas av 

studenten och vad studenten kan förvänta sig av kurserna. Begrepp som redogöra, genomföra, upprätta 

och värdera förekommer i AK025G och i PS063G förekommer begrepp som kunskaper, förståelse, 

färdigheter och förmågor. Kunskaper och kompetenser som erhålls genom deltagande i någon av kurserna 

kan ses som både bildande och utbildande. Relevansen av kunskaperna och kompetenserna står i 

relation till studentens framtida användning av dem.  

Utbildning 

Ett genomgående utbildningsspecifikt särdrag som det beteendevetenskapliga programmet har, enligt 

samtliga respondenter, är att erhålla kompetensen att se saker genom olika infallsvinklar/perspektiv 

och att erhålla en problemlösande förmåga. Respondent 1 och 2 blev initialt förvånade över hur mycket 

pedagogik som utbildningen innefattade medan respondent 3 initialt hade svårt att förstå varför det 

ingick så mycket pedagogik i utbildningen. Varför pedagogiken tog så stor plats på utbildningen var 

något som respondent 3 senare kom att förstå. Enligt respondenten krävs pedagogiken för att förstå hur 

lärande går till, hur kunskap på bästa sätt kan förmedlas och inte minst för egen räkning när ny kunskap 

ska införlivas.  

Respondent 1 och 2 beskriver utbildningen med ett stort fokus på pedagogik, medan respondent 3 

beskriver ett mer specifikt fokus:  

“Jag anser att den skulle tillgodose att man hade fullständig kunskap inom human resources. 

Alltså att exempelvis kunna ta hand om hela personalansvaret på både ett större och ett mindre 

bolag. Så att man har förståelsen och framförallt att man har fokus på beteende hos människor 

och att det inte bara handlar om rätt eller fel” (R3) 

Respondenten nämner även ett fokus på verksamhetsutveckling och organisationsutveckling. 

Respondentens svar är en djupare specificering på de övriga respondenternas svar, då human resources 

är en del inom den pedagogiska disciplinen. 

Psykologi anser samtliga respondenter är ett av det mest intressanta och användningsbara ämnen 

som de studerade. Samtliga respondenter erhåller psykologi som utmärkande inom programmet. 

Vidare beskriver respondent 1 att den initialt trodde att psykologi var det huvudsakliga fokuset för 

utbildningen. Respondent 2 erhåller att psykologin, framför pedagogiken, var dess huvudsakliga 

intresseområde under studierna. 
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Däremot berättar respondent 1 att det grundläggande skälet bakom dess val av utbildning ligger i 

den privata-sociala sfären:  

“Jag har nog lyssnat väldigt mycket på min mamma, eller velat behaga min mamma, kan man 

nog säga. Alltså leva upp till hennes förväntningar och så vidare. Så att, min mamma sa: ”Hade 

jag studerat idag hade jag läst beteendevetenskap”. Och då kollade jag på beteendevetenskap och 

vilka städer det gick, eller likvärdig utbildning...” (R1) 

Respondenten menar att valet bakom utbildningen finns i dess socialisation, framför någon tanke 

gällande utbildning, bildning eller anställningsbarhet. 

Respondent 1 och 2 benämner kursen “arkiv- och informationsvetenskap” som utmärkande 

ointressant/ineffektiv. Båda respondenterna valde bort kursen till fördel för andra studier. Intressant 

nog valde båda respondenterna att studera sociologi istället. Det är viktigt att poängtera att 

respondenterna inte kände eller kunde påverka varandra under studierna, då de studerade under olika 

tider, samt inte finns inom samma sociala nätverk. Respondent 1 berättar om vad den kände när den 

läste om arkiv- och informationsvetenskap: “Jag förstod inte alls syftet med det. Hade jag varit 

bibliotekarie eller om jag kanske skulle bli kanslist en dag i mitt liv, då hade jag förstått att jag skulle ha 

nytta av den”. Det är värt att poängtera att respondenten ser användningsområden för kursen, men 

fortfarande valde att frångå den. Vidare berättar respondent 2 om varför den valde att frångå 

arkivkunskap:  

“För att den lät så fruktansvärt tråkigt. Jag ser framför mig en mossig källare och arkivskåp, och 

typ bomullshandskar och allt det där. Det var det säkert inte, men det var det jag såg framför 

mig. Så det valde jag bort” (R2) 

Båda respondenterna valde alltså bort arkiv- och informationsvetenskapen baserat på perceptionen 

av utbildningen som förlegad och opassande till tänkt arbetsliv.  

Respondent 3 förstod initialt inte varför de skulle läsa arkiv- och informationsvetenskap “det förstod 

man inte riktigt där och då, varför man skulle ha det” (R3). Men respondenten uttrycker att det under 

studiernas gång visade sig kunna komma till användning, exempelvis; “samtidigt har man ju haft 

ganska mycket användning för det. Just att man vet hur saker och ting ska sparas och vad man får 

spara” (R3). Det är värt att poängtera att samtliga respondenter gick utbildningen med utbildningsplan 

SBETG. I den nuvarande utbildningsplanen, SBEVG, har arkivkunskap utgått. 

Respondent 1 och 3 nämner även Pedagogik B - Bedömning, rekrytering & urval som en utmärkande 

intressant kurs. Respondent 1 beskriver att den har ett stort intresse för rekrytering och HR, samt hade 

en önskan om att arbeta med just HR. Således blev inte fallet, då respondent 1 för närvarande arbetar 

inom kriminalvården. Däremot benämner respondent 1 just den kursen som effektiv inom sitt 

nuvarande arbete. Respondent 3 hävdar att pedagogik B - bedömning, rekrytering & urval var väldigt 

bra. Den beskriver pedagogik B - bedömning, rekrytering & urval följande: “Jag tycker verkligen att den 

har varit relevant till mina arbetsuppgifter” (R3). 

Den etnografiska innehållsanalysen av utbildningsplanerna visar ett mycket tydligt fokus på 

begreppet utbildning. Begreppet förekommer återkommande i den löpande texten. Vidare syns det ett 

tydligt fokus på utbildning, genomförande av utbildning, resultat av utbildning samt syften av 

utbildning i texten. Gällande ämnesspecifika begrepp så förekommer begreppet pedagogik 

överhängande i varje utbildningsplan. Detta visar, tillsammans med utbildningens tänkta resultat, ett 

tydligt fokus på utbildning inom pedagogik. Värt att nämna gällande den ämnesspecifika utbildningen 
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så saknas begreppet pedagogik i den tidiga introducerande delen av utbildningen. Där förekommer 

istället begreppet beteendevetenskap som huvudsakligt fokus för texten. 

Genom den semiotiska analysen av utbildningsplanerna går det att tolka begreppet beteendevetenskap 

som något missvisande. Utbildningens tydliga fokus, i form av val av kurser och examinering, är 

pedagogik. Men i text som är riktad mot studenter med intention att introducera och beskriva 

utbildning utgår begreppet pedagogik. 

Den etnografiska innehållsanalysen av relevanta kursplaner (PS063G, AK015G, AK025G) visade en 

tydlig avsaknad av begreppet utbildning. Även om utbildning förekommer så används inte begreppet 

för att klargöra att kurserna är utbildande. Dokumentens syfte var i sin helhet att beskriva och vägleda 

genom kursernas moment, genomförande och innehåll. Dokumenten beskriver vad som förväntas av 

studenten och vad studenten kan förvänta sig av kurserna. Begrepp som redogöra, genomföra, upprätta 

och värdera förekommer i AK025G och i PS063G förekommer begrepp som kunskaper, förståelse, 

färdigheter och förmågor. Validering och examen inom någon av kurserna kan ses som utbildande, då 

validering/examen möjliggör praktiskt användande av kursen som konkurrerande medel på 

arbetsmarknaden. Kunskaper och kompetenser erhållna genom deltagande i någon av kurserna kan ses 

som utbildande i form av fullgörande av kurs och verifierande av kunskaper.  
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Diskussion 

Perspektiv på utbildningen 

Intervjuerna visar att majoriteten av intervjuade examinerade studenter från Beteendevetenskapliga 

programmet på Mittuniversitet har ett bildningsperspektiv (Lindberg, 2016) på sin utbildning. De 

beskriver att utbildningen tillgodoser ett intresse för och en djupare förståelse av människor, mänskliga 

frågor och mänskliga problem. Respondent 1 och 2 berättar att de hade ett önskemål att jobba med 

människor, och valde utbildning efter en vag uppfattning om utbildningens förmåga att tillgodose 

deras önskemål. Endast respondent 3 kunde svara med någon form av säkerhet att det fanns ett 

nyttoperspektiv med deras studieval, då respondenten tycktes tämligen säker på kopplingen mellan 

studierna och framtida arbetsplatser. 

Lindbergs (2016) beskrivning av nyttoperspektivet beskriver relativt väl respondentens upplevelse. 

Alltså att respondenten, via studier, erhöll kompetenser som dess framtida arbetsplats anser är 

värdefulla och önskvärda. Utifrån Lindberg (2016) är det däremot svårt att anpassa ett nyttoperspektiv 

på en enskild individ, då nyttoperspektivet i stora drag syftar mot en kommunikation mellan 

arbetsmarknaden och lärosätet för att skapa nyttiga individer i samhället. 

De övriga respondenterna erhöll ett tydligt bildningsperspektiv gällande deras studieval. Lindberg 

(2016) beskriver bildningsperspektivet via Liedman (2001). Att kunskap, i enlighet med 

bildningsperspektivet, är mer än bara information, det är ett ideal som de studerade önskar att uppnå 

med deras egen fria vilja och energi. Bildningsperspektivet är således något friskrivet från utbildningens 

examinering och valideringsprocess. Lindberg (2016) menar att examineringen inte är den huvudsakliga 

delen av utbildningen, endast en positiv sidoeffekt av utbildningen. Denna syn på utbildning visar 

respondent 1 och 2. Deras avsaknad av intresse för examinering, och önskemål om att fördjupa sina 

tankar gällande deras intresseområden, talar för att de ser på utbildning utifrån ett bildningsperspektiv. 

Respondenternas svar problematiserar däremot perspektiven på utbildning något. Då deras svar är 

relativt närliggande, med endast specifika detaljer i beskrivning av deras intressen och intentioner som 

skiljande områden. Det går även att granska resultatet av deras studier, nämligen att alla jobbar med 

deras gemensamma intresse: människor.  

Alla respondenter uppvisar även ett ointresse för examinering, då ingen av respondenterna uppgav 

att de hade granskat examineringsstycket i deras utbildningsplaner innan de startade sin utbildning. 

Detta ledde till att alla respondenter beskrev hur de blev något förvånade när de insåg hur mycket 

pedagogik som ingick i programmet. Detta tycks vara problematiskt, då kursens slutmål är att ge en 

kandidatexamen inom pedagogik. Däremot går det att tolka att respondenterna helt enkelt frångick att 

titta på vad programmet bidrog med för examen, och istället fokuserade på vad programmet bidrog 

med för kunskaper.  

Den etnografiska innehållsanalysen, i samband med den semiotiska analysen, av 

utbildningsplanerna visar däremot att de kan skapa missförstånd gällande utbildningens intentioner 

och mål. Utbildningsplanerna beskriver mycket väl de kunskaper och kompetenser som utbildningen 

ämnar att bidra studenterna med. Men de förhåller sig relativt blygsamt beskrivande av vilken typ av 

examen som studenterna kommer att erhålla. I de beskrivande delarna av texterna förekommer inte 

begreppen pedagogik eller pedagog. Istället används begreppen beteendevetenskap och beteendevetare. Detta 

kan skapa missförstånd för läsare som inte redan är beresta inom ämnesspecifik hierarki eller 

akademiskt språk. 
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Även om det går att ifrågasätta om det är respondenterna som ska hållas ansvariga för att ta till sig 

informationen i utbildningsplanen eller ej så kvarstår faktumet att samtliga respondenter inte var 

förberedda på mängden pedagogik som innefattas i utbildningen. Då individen i större utsträckning 

ansvarar för sin egen anställningsbarhet idag, åtminstone om vi får tro Fejes (2016), så ter det sig 

problematiskt att samtliga respondenter missförstår det stora fokuset på pedagogik. Utbildningsplanen 

innehåller istället begrepp som beteendevetenskap vilket uppenbarligen är vad respondenterna fastnar 

för.  

Utifrån Lundahls (2014) perspektiv, att validering kan ses som ett samhälleligt mätinstrument av 

utbildningen utifrån anställning och anställningsbarhet, går det endast att säga att utifrån 

respondenternas upplevelser så är det beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet 

validerande, då utbildningen tydligt lett till passande arbetsplatser. Däremot så uppfattas det inte så 

utifrån respondenternas individuella perspektiv. 

Bildning & Utbildning 

Liedman (2014) hävdar att begreppet bildning innefattar en viss mån av frihet inom studier för studenter. 

Frihet i val av studier, samt en frihet i form av frikoppling från validering. Kunskapen är syftet och 

målet med utbildningen. Detta ideal kan däremot ses som svårförståeligt för individer som genomgår 

en utbildningsprocess. Respondent 2 beskriver hur dess upplevelse av studier kan tolkas som bildande. 

Den beskriver att den valde utbildning utifrån intresse, utan en stark tanke på resultat eller validering. 

Även respondent 1 beskriver att intresset för studierna var ett av skälen bakom studievalet. Det som 

problematiserar bildningsbegreppet är däremot att ingen av studenterna beskriver intresse som något 

ideal. När Liedman (2014) beskriver bildning som begrepp lägger han stort fokus på just tanken på 

kunskap som ett reflekterat och internaliserat ideal. Denna reflektion och internalisering saknas i 

respondenternas beskrivning av studieval, vilket möjliggör frågan om bildningsperspektiv som ett 

applicerbart begrepp vid diskussion av enskilda studier. Bildningsperspektivet tycks i stora delar finnas 

i mer övergripande diskussioner gällande hur pedagoger, ledare och politiska faktorer ser på 

utbildning, framför studenter och elever. Detta trots att begreppet i stora drag relaterar främst till 

individer som skall befinna eller befinner sig inom utbildningsprocessen. 

Gustafsson (2009) beskriver att de mest effektiva kompetenser som beteendevetare från Mälardalen 

har erhållit är kritiskt tänkande, se/förstå olika motiv/perspektiv och hålla tidsplaner. Dessa perspektiv 

återfinns till viss del i respondenternas svar gällande effektiva kompetenser. Framförallt beskriver 

respondenterna att kunna se saker utifrån olika perspektiv och att inget är svart eller vitt som huvudsakliga 

effektiva kompetenser. Dessa beskrivningar av kompetenser går att tolka som kritiskt tänkande och att 

se/förstå olika motiv/perspektiv. En av respondenterna (respondent 2) utvecklar Gustafssons hålla 

tidsplaner-kompetens när den beskriver att utbildningens teoretiska och abstrakta upplägg hade 

påverkat hela dess arbetssätt. Respondenten menar att utbildningens karaktär, inte specifika kurser, 

bistod den med förmågorna att hålla sig mer organiserad och producera mer professionella resultat.  

Validering & Anställningsbarhet 

Respondent 3 beskriver utbildningen genom att ställa sin beteendevetenskapliga utbildning mot andra. 

Respondenten påpekar att utbildningens bredd, i form av utbildning inom både psykologi och 

pedagogik, skapar säreget passande kompetenser för just människorelaterade arbeten. Respondenten 

menar att den pedagogiska grund som utbildningen står på ger den möjligheten att bättre förmedla sina 

kunskaper till kunder/klienter. Detta, säger respondenten, är en mycket värdefull kompetens som 

särskiljer det beteendevetenskapliga programmet från andra humanvetenskapliga och serviceinriktade 
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program, vilket i sin tur skapar en värdefull validering på arbetsmarknaden. Denna validering går att 

tolka som att det beteendevetenskapliga programmet är väl utbildade och genererar anställningsbarhet. 

Konkurrensen på arbetsmarknaden upplevs, av respondenterna, olika beroende valt arbetsområde 

då respondent 1 ser sina främsta konkurrenter som socionomer medan respondent 3 nämner 

personalvetare. Även konkurrenskraften upplevs annorlunda, detta då respondent 2 nämner att den 

initialt fick argumentera för sin examen medan respondent 3 genomgående upplevt sin examen som 

mycket konkurrenskraftig. Respondent 1 uppger att den beteendevetenskapliga examens 

konkurrenskraft har ökat.  

Utifrån både respondenternas upplevelser och dokumentstudier går det däremot inte att styrka att 

utbildningen har ett tydligt fokus på anställningsbarhet. Respondenterna beskriver hur de blir 

tillgodosedda med värdefulla kompetenser som gör dem anställningsbara, men utbildningen i sig 

saknar fokus mot anställningsbarhet. Ingen profession erbjuds, utan de examinerade studenterna får på 

eget bevåg söka sig till arbetsplatser. Vidare beskriver endast en utbildningsplan hur utbildning leder 

till anställning. Detta är den tidigaste utbildningsplanen för det beteendevetenskapliga programmet, 

som byttes ut redan 2008. Fenomenet som Carlbaum (2016) beskriver, att anställningsbarheten av 

utbildningar har fått större vikt inom lärosäten syns inte inom det beteendevetenskapliga programmet. 

Denna avsaknad av anställningsbarhet som fokus inom utbildningen problematiseras av Sandbergs 

(2016) perspektiv på anställningsbarhet och arbetsmarknaden. Sandberg menar att teknisk validitet 

skapar en tydligare bild av individens kompetenser för arbetsmarknaden. Denna form av teknisk 

validitet går det att argumentera för att det beteendevetenskapliga saknar, då utbildningen saknar 

motsvarande profession. Vidare beskriver Sandberg hur arbetsmarknaden, genom ett instrumentellt 

rationellt perspektiv, kan beskrivas som Darwinistisk. Arbetsmarknaden är en plats där de med tydlig 

och stark validering frodas och de med svag validering går under. Detta är, paradoxalt nog, inte fallet 

för respondenterna. Tvärtom beskriver respondent 3 hur dess validering har varit värdefull och 

konkurrenskraftig. Respondent 1 instämmer med att den ser hur arbetsmarknaden, över tid, har 

utvecklat en större hunger efter beteendevetare. 

Socialisation 

Kramer (2010) menar att role anticipatory socialisation sker när en individ antar karaktärsdrag av en 

önskad arbetslivsrelaterad roll. Denna form av socialisation sker i stora drag i hemmet och inom skolan. 

Respondenterna uppvisar tydligt hur deras utbildning är en stor del av deras socialisationsprocess. 

Varje respondent uppger ett intresse för människor, och varje respondent söker sig till samma 

utbildning. Respondent 1 menar även att dess socialisationsprocess började redan i hemmet. Detta är i 

enlighet med Kramers teorier, då han menar att socialisationen inför arbete i många fall börjar just i 

hemmet. 

Individens socialisation till arbete, enligt Kramer (2010), är avgörande för hur meningsfullt individen 

ser sitt yrke. En individ som är socialiserad till det arbete den utövar ser generellt sitt arbete som mer 

meningsfullt. Detta syns enhetligt hos alla respondenter, då de alla socialiserade sig likartat via 

utbildning, anskaffade sig likartade, människorelaterade, yrken samt ser sina arbeten som mycket 

meningsfulla. Utifrån Kramers teorier går det alltså att argumentera för att det beteendevetenskapliga 

programmet är socialiserande mot människorelaterade yrken. Detta syns även i utbildningsplanen 

SBETM som kommunicerar till läsaren att utbildningen ger goda möjligheter till anställning inom både 

människorelaterade yrken och arbetspositioner som fokuserar mot människor inom andra yrken. 

Denna socialisation problematiseras däremot genom respondenternas upplevelse av utbildningen. 

Respondent 1 och 2 beskriver hur de uppfattade utbildningen som luddig och bred, utan tydlig koppling 
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till arbetsmarknaden. De menar att bredden på utbildningen, i koppling till det djupt teoretiska utbudet 

av kunskap, skapade ovisshet i utbildningens förmåga att producera en examen som leder till tänkta 

arbeten. 

Sammanfattande diskussion 

Studiens respondenter utgör en liten del av den totala populationen av examinerade studenter från det 

beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet. Men deras berättelser om utbildning, 

anställning och förväntan på studier är väldigt lika. Alla respondenter uppger ett intresse för människor 

som leder dem till beteendevetenskapen. En utbildning som de alla uppger som bred och/eller “luddig”, 

med viss avsaknad av tydliga mål och syften. En utbildning som, i sina utbildningsplaner, frångår från 

att tidigt och tydligt beskriva utbildningens validerande effekt. De klarar alla av denna utbildning och 

rör sig ut på arbetsmarknaden där de alla hittar människorelaterade yrken. Denna, av alla respondenter, 

genomgående berättelse beskriver hur individer med begränsade förkunskaper ger sig i kast med en 

utbildning som de möjligtvis inte fullständigt förstår, men trots det kommer ut med en gedigen examen 

som leder dem till vart de vill befinner sig på arbetsmarknaden. 

Caroleo och Pastore (2013) skriver att det finns risk att examinerade studenter som tar sig in på 

arbetsmarknaden blir tilldelade mindre krävande arbetsuppgifter än vad de klarar av. Utifrån 

studentens perspektiv skapas en syn på att de är överutbildade. Ingen respondent upplevde detta 

fenomen. Däremot går det inte att styrka att det är kopplat till varken utbildning eller arbete, då alla 

respondenter redan hade arbete under utbildningen som de gick till direkt efter examen. Endast 

respondent 2 hade ett arbete där dess examen hade relevans, då respondenten erhöll arbete under sin 

verksamhetsförlagda utbildning (praktik). Övriga respondenter erhöll arbeten där det inte fanns 

examenskrav. De sökte sig först till arbeten där deras examen hade vikt efter en viss tid på 

arbetsmarknaden. 

Det finns många motsägelser gällande det beteendevetenskapliga programmet, varav de flesta är 

beroende på vilket perspektiv en väljer att se på utbildningen från. Om en tittar ur en students 

perspektiv ser en utbildning som i mångt och mycket tycks svårförstådd. En bred kunskapsbas erbjuds, 

men vad kunskapsbasen skall användas till saknas. Men om en tittar från arbetsmarknadens perspektiv 

syns en värdefull och åtråvärd mix av kompetenser och kunskaper som är väl passande till 

människorelaterade yrken. Studenter som genomgår utbildningen uppger att de anser att utbildningen 

är bildande framför att den erbjuder anställningsbarhet. Men trots det berättar respondenterna om 

arbetsmarknadens ökande efterfråga på beteendevetare. Begreppet anställningsbarhet är högst aktuellt 

hos flertalet intressenter såsom studenter och arbetsmarknadsrepresentanter (O’ Leary, 2017). Då 

ansvaret för att göra sig anställningsbar i allt större utsträckning förskjuts från stat till individ (Fejes, 

2016) bör begreppet konkretiseras och framgå från universitetets sida. O’ Learys (2017) studie visar 

dessutom att studenter önskar mer stöd och hjälp med anställningsbarhet från lärosäten. O’ Leary 

problematiserar dock behovet av stöd, då detta är individuellt.  

Vidare i enlighet med O’ Learys (2017) teori gällande individualiseringen av anställningsbarhet 

måste diskussion gällande universitetets utbildningsplaner resas. De utbildningsplaner som innefattas 

i studien har alla framkommit som, vid första ögonkast, frånskjutande av utbildningens slutgiltiga mål: 

ämnesdisciplinär examination. Begrepp som beteendevetare och beteendevetenskap används i 

beskrivande delar av dokumenten. Begrepp som relaterar till pedagogik är uteslutna ur stycken i 

dokumenten som beskriver syften och lärandemål. Detta är till synes inte ett problem, men det ter sig 

problematiskt när alla respondenter svarar att mängden pedagogik innefattande i programmet i olika 
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grad överraskade dem. Detta kan tyda på att dokumenten kan vara i behov av att förtydligas, för att 

underlätta individens egen förmåga att göra sig anställningsbar efter dess egna intresse. 

Huruvida det finns en skillnad mellan bildning och anställningsbarhet syns inte inom det 

beteendevetenskapliga programmet. Vidare har respondenter svårt att hitta tekniska kunskaper och 

kompetenser som de medvetet erhållit utifrån utbildningen. Men de kan beskriva en uppsjö av “mjuka 

värden” som de beskriver som mycket effektiva kompetenser. Den stora frågan gällande dessa värden 

blir då självklar: Är de säregna beteendevetenskapen, eller är de produkter av ett arbetssätt inom 

lärosätet? Oavsett svar på frågan är beteendevetare från Mittuniverstetets plats på arbetsmarknaden 

tydlig. Efterfrågan på beteendevetare är växande, och deras kompetenser är värdefulla. 

I enhetlighet med grundad teori behövs en substantiell teori genereras. Utifrån den rön som gjorts 

under denna studie väljer författarna att presentera följande som sin teori: Beteendevetare från 

Mittuniversitet är individer med multidisciplinära kunskaper och kompetenser. Där kombinationen av olika 

humanvetenskapliga discipliner skapar komplexa förmågor, vilket för närvarande är högt eftertraktade på 

arbetsmarknaden. 

Framtida studier 

Det beteendevetenskapliga programmet är något av ett mysterium både på arbetsmarknaden och hos 

studenter. Respondenter uppger att de inte riktigt förstår sig på programmet i det initiala skedet, samt 

att de uppger att de inte riktigt förstår sig på vad programmet ger. Vidare uppger respondenterna att 

efterfrågan av beteendevetare stiger på arbetsmarknaden. Det finns mycket utrymme för framtida 

forskning gällande beteendevetenskapen som disciplin. Både från perspektivet av studenter samt från 

perspektivet av arbetsmarknaden. Viktiga frågor dök upp under studiens gång, som bland annat Varför 

lockas studenter till en utbildning de inte helt förstår? samt Vad berättar den breda mixen av kurser för en 

rekryterare? 
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Bilaga 1 

 

Utvalda kursplaner 
Följande bilaga innehåller lista på de kurser som har granskats inom studien. Dessa kurser representerar 

de kurser som enligt våra respondenter är utmärkande i både positiv och negativ mening. 

 

Beteendevetenskapligt program – SBETG 

 

Termin 3 - Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp 

• Introduktion till psykologi, PS020G 

• Personlighetspsykologi, PS036G 

• Socialpsykologi, PS024G 

• Inlärningspsykologi  

• Biologisk psykologi 

 

Termin 4A - Arkiv- och informationsvetenskap GR (A) 

• Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1 7,5 hp  

• Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap 

7,5 hp 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
Inledande bakgrund 

1. Beskriv kort när du tog examen, tiden därefter, första anställningen och nuvarande anställning. 

2. Varför valde du att studera just beteendevetenskap? 

Studier 

3. Vad anser du utbildningen hade för fokus/inriktning/syfte? 

4. Vilka kunskaper/kompetenser har du erhållit från din utbildning? (Visa ett utdrag från aktuell 

utbildningsplan så att respondenten lättare kan minnas vilka ämnen han/hon läst). 

5. Vilka kunskaper/kompetenser, som du erhållit från din utbildning, har du användning för i ditt 

arbete? (Visa ett utdrag från aktuell utbildningsplan så att respondenten lättare kan minnas 

vilka ämnen han/hon läst). 

6. Vad upplevde du som mest intressant under din utbildning? 

7. Vad i din utbildning, som inte direkt kan kopplas till ämnesinnehåll, som du upplever som 

användningsbart i ditt arbetsliv? (Tänk: didaktik, övningar, arbeten, arbetsuppgifter) 

8. Finns det något i din utbildning som du anser varit överflödigt eller som du inte har 

användning av i arbetslivet? 

9. Finns det kunskaper/kompetenser som du upplever ett behov av i ditt arbetsliv som du inte 

blev tilldelad under utbildningen? 

10. Finns det kunskaper/kompetenser som du önskar att utbildningen bidrog med? (Fritt val) 

Arbetsliv i relation till studier 

11. Hur ser dina nuvarande arbetsuppgifter ut? Kan du relatera dem till dina studier? 

12. Hur konkurrenskraftig upplever du att din utbildning är? 

13. Har du argumenterat för din utbildning i rekryteringsförfaranden? 

14. Vilken uppfattning, av din utbildning, har rekryteringsansvariga givit dig? 

15. Vilken uppfattning, av din utbildning, har personer i din omgivning givit dig? 

16. Konkurrerar din examenskategori med andra examen? I så fall vilka, och i vilken utsträckning? 

 

Bonusfråga 

• Utifrån ett ämnesspecifikt perspektiv, vad betyder beteendevetenskap för dig? 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev 
Hej! 

Jag heter Rikard Wahlgren. Jag och min skrivpartner, Kristoffer Bäckman, studerar 

Beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet Sundsvall. Vi skriver för närvarande 

vår c-uppsats inom Pedagogik. Som ämne har vi valt att studera de kompetenser som en 

beteendevetare erhåller inom sina studier, vilka kompetenser som de finner 

nyttiga/nödvändiga i utövande av arbete samt vilka kompetenser de önskade att utbildningen 

hade bidragit dem med. I sin filosofiska korthet önskar vi att kartlägga den 

beteendevetenskapliga utbildningens karaktär, och vilken nisch den fyller i samhället. 
 

Vi har valt att samla vår data från två källor: intervjuer med examinerade beteendevetare, 

samt kurs- och utbildningsplaner från beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitet. 

Vi kontaktar dig för att erbjuda deltagande i vårt arbete. Vi önskar intervjua Er gällande Er 

upplevelse av utbildningen, vilka kompetenser den har bidragit med på arbetsmarknaden, 

samt vilka kompetenser Ni anser att utbildningen bör ha bidragit med. 
 

Arbetet kommer att följa de forskningsetiska grundprinciperna som erhålls av 

Vetenskapsrådet (https://bit.ly/2ieU9aY). Arbetet vilar på erfarenheter av utbildning, 

anställningsbarhet och kompetenser, således så kommer Ert antagningsår vara relevant för 

forskningen (utbildningens karaktär har förändrats över tid, och Ert antagningsår låter oss 

studera Er specifika utbildningsplan). Således kommer Ert antagningsår vara med i 

slutprodukten, utöver det kommer Er konfidentialitet säkerställas. 
 

Vi skulle djupt uppskatta Ert deltagande i våran undersökning. Om ni önskar delta, hör gärna 

av er till oss. Vi skulle verkligen uppskatta om Ni kunde meddela Ert antagningsår om Ni 

önskar delta. På så sätt kan vi lättare och snabbare ta fram Era specifika utbildnings- och 

kursplaner. 
 

Vi ämnar att genomföra intervjuer mellan 8/4 och 10/5. Så om Ni har tid och lust att delta, 

hör gärna av Er så snart som möjligt! Gällande tid och plats för intervju är vi mycket flexibla. 
 

För kontakt i Sundsvall, kontakta Rikard. För kontakt i Göteborg, kontakta Kristoffer. 
 

Mvh 

Rikard Wahlgren 

riwa1600@student.miun.se 

073-7889461 

Beteendevetenskapliga programmet  

Mittuniversitetet 
 

Kristoffer Bäckman 

krpa1600@student.miun.se 

070-2602417 

Beteendevetenskapliga programmet  

Mittuniversitetet 
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Bilaga 4 

 

Etnografiska innehållsanalyser 

Dokumentstudie 1 - SBETM 

Basinformation: 

Namn: Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program med inriktning mot 

datavetenskap/humanvetenskap, 120/160 hp (Study Programme of Behavioural) 

Kurskod: SBETM 

Fastställd: 2006-05-19 

Senast reviderad: -- 

Giltig fr.o.m.: 2004-09-10 

 

Generella kategorier: 

Lärande: 0 

Bildning: 0 

Beteende*: 15 (Trunkeringar: Beteendevetenskap (1), Beteendevetenskapen (1), 

Beteendevetenskaplig (4), Beteendevetenskapliga (4), Beteendevetenskapligt (2), Beteendevetare (2)) 

Utbildning*: 14 (Trunkeringar: Utbildningsplan (1), Utbildningen(s) (7), Utbildningsvetenskap (2), 

Utbildningsplanering (1), Högskoleutbildning (1), Högskoleutbildningen (1)) 

Kompetens*: 5 (Trunkeringar: Kompetensområde (1)) 

Anställningsbarhet: 0 

Validering: 0 

  

Ämnesspecifika kategorier: 

Samhäll*: 1 (Trunkeringar: Samhälle (1)) 

Pedagogik*: 9 (Trunkeringar: Socialpedagogik (1)) 

Sociologi: 1 

Psykologi*: 7 (Trunkeringar: Psykologiämnet (1), Personlighetspsykologi (1), Socialpsykologi (1)) 

Juridik: 0 

Engelska: 0 

Datavetenskap*: 11 (Trunkeringar: Datavetenskaplig (3)) 

Humanvetenskap*: 9 (Trunkeringar: Humanvetenskaplig (2), Humanvetenskapligt (3)) 

  

Tema: 

Dokumentet beskriver utbildningens (Beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet) 

innehåll i form av lärandemål, programbeskrivning, kursinnehåll och tillvägagångssätt. Dokumentet 

beskriver även behörighetskrav, urvalsregler, spärrar i utbildningen samt utvärdering och examination. 

Utmärkande i detta dokument är att utbildningen erbjuder valbara kurser inom datavetenskap eller 

humanvetenskap. En annan utmärkande faktor är att utbildningsplanen innefattar både 

kandidatexamen och magisterexamen, vilket efterföljande utbildningsplaner inom det 

beteendevetenskapliga programmet inte gör. Det ska dock påpekas att det nämns att programmet är 

påbyggnadsbart till magisterexamen i övriga utbildningsplaner.  
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Språk: 

Språkbruket i dokumentet är utvecklat för saklighet och tydlighet. Dokumentet strävar efter enkelhet i 

tolkning. 

  

Analys: 

I dokumentet syns ett tydligt fokus på kunskaper inom det beteendevetenskapliga området och främst 

humanvetenskap alternativt datavetenskap som ämnesinriktning. Intressant nog nämns begreppet 

pedagogik inte i delarna “mål och syfte”. Inom mål och syfte benämns istället breda och djupa 

kunskaper inom “beteendevetenskap” samt grundläggande kunskaper inom humanvetenskap eller 

datavetenskap. Detta är av intresse då beteendevetenskap är en doktrin inom pedagogik, men det 

framkommer inte tydligt i texten. Vidare är det svårt att säkerställa att läsaren av dokumentet, vilket 

inom dokumentets kontext ofta är en ny student som önskar antagning (eller nyligen blivit antagen) till 

utbildningen, innehar denna kunskap om doktrinens hierarki inom akademin. 

I övrigt nämns begreppen anställning och bildning inte i text. Avsaknaden av begreppen i text kan 

vara beroende på lärosätets fokus på framförallt utbildning, framför bildning och anställningsbarhet. 

En kan även tolka det som att det enda som kan garanteras genom utbildningen är en examen, 

frikopplat från eventuell anställningsbarhet eller bildning.  

Dokumentstudie 2 - SBETG 

Basinformation: 

Namn: Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt Program, 180 hp (Bachelor Programme in 

Behavioural Science) 

Kurskod: SBETG 

Fastställd: 2008-04-21 

Senast reviderad: 2014-11-05 

Giltig fr.o.m: 2015-01-01 

 

Generella kategorier: 

Lärande: 3 

Bildning: 0 

Beteende*: 11 (Trunkeringar: Beteendevetenskap (1), Beteendevetenskaplig, (1) 

Beteendevetenskapliga (9)) 

Utbildning*: 11 (Trunkeringar: Utbildningsplan (1), Utbildningen(s) (6), utbildningsvetenskap (2)) 

Kompetens: 1 

Anställningsbarhet: 0  

Validering: 0 

 

Ämnesspecifika kategorier: 

Samhäll*: 7 (Trunkeringar: Samhälleliga (1), Samhällskunskap (4), Samhället (1), Samhälle (1)) 

Pedagogik*: 22 (Trunkeringar: Vuxenpedagogik (1), Pedagogikämnet (1), Socialpedagogik (1)) 

Sociologi: 0 

Psykologi: 7 

Juridik: 2 

Engelska: 4 

Datavetenskap*: 19 (Trunkeringar: Datavetenskaplig (2), Datavetenskapliga (1)) 
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Humanvetenskap*: 9 (Trunkeringar: Humanvetenskaplig (2), Humanvetenskaplig (3)) 

 

Tema: 

Dokumentet beskriver utbildningens (Beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet) 

innehåll i form av lärandemål, programbeskrivning, kursinnehåll och tillvägagångssätt. Dokumentet 

beskriver även behörighetskrav, urvalsregler, spärrar i utbildningen samt utvärdering och examination. 

Utmärkande i detta dokument är att utbildningen erbjuder två riktlinjer. En mot humanvetenskap 

och en mot datavetenskap. De separata inriktningarna innehåller olika delkurser, där 

humanvetenskapliga inriktningen fokuserar på arkivvetenskap och juridik; och datavetenskapliga 

inriktningen fokuserar på verksamhetsutveckling, IT-rätt och datasäkerhet. 

 

Språk: 

Språkbruket i dokumentet är utvecklat för saklighet och tydlighet. Dokumentet strävar efter enkelhet i 

tolkning. 

 

Analys: 

Det syns ett tydligt fokus på pedagogik som ämnesinriktning inom dokumentet. Intressant nog nämns 

begreppet pedagogik inte i delarna “syfte” eller “lärandemål”. Inom syftet benämns istället begreppet 

“beteendevetenskap”. Detta är av intresse då beteendevetenskap är en doktrin inom pedagogik, men 

det framkommer inte tydligt i texten. Vidare är det svårt att säkerställa att läsaren av dokumentet, vilket 

inom dokumentets kontext ofta är en ny student som önskar antagning (eller nyligen blivit antagen) till 

utbildningen, innehar denna kunskap om doktrinens hierarki inom akademin. 

Det finns en utmärkande mängd begrepp som innefattar “datavetenskap” inom dokumentet. Dock 

är det svårt att styrka att utbildningsplanen har något specifikt fokus på datavetenskap framför andra 

kurser, då den stora förekomsten av begreppet kan tillskrivas att delkurser inom datavetenskap i text 

formaterats på ett sätt som gör att begreppet förekommer i större mängd än andra kurser. 

I övrigt nämns begreppen anställning och bildning inte i text. Avsaknaden av begreppen i text kan 

vara beroende på lärosätets fokus på framförallt utbildning, framför bildning och anställningsbarhet. 

En kan även tolka det som att det enda som kan garanteras genom utbildningen är en examen, 

frikopplat från eventuell anställningsbarhet eller bildning. 

Dokumentstudie 3 - SBEVG 

Basinformation: 

Namn: Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt Program, 180 hp (Bachelor Programme in 

Behavioural Science) 

Kurskod: SBEVG 

Fastställd: 2015-09-07 

Senast reviderad: 2016-03-31 

Giltig fr.o.m.: 2016-08-10 

  

Generella kategorier: 

Lärande*: 3 (Trunkeringar: Lärandemål (1), E-lärandeprocesser (1)) 

Bildning: 0 

Beteende*: 11 (Trunkeringar: Beteendevetenskap (1), Beteendevetenskapliga (9), 

Beteendevetenskapligt (1)) 
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Utbildning*: 12 (Trunkeringar: Utbildningsplan (1), Utbildningen(s) (6), utbildningsvetenskap (2)) 

Kompetens: 1 

Anställningsbarhet: 0 

Validering: 0 

  

Ämnesspecifika kategorier: 

Samhäll*: 7 (Trunkeringar: Samhälleliga (1), Samhällskunskap (4), Samhället (1), Samhälle (1)) 

Pedagogik*: 21 (Trunkeringar: Vuxenpedagogik (1), Pedagogikämnet (1)) 

Sociologi*: 5 (Trunkeringar: Sociologisk (2), Sociologins (1)) 

Psykologi: 0 

Juridik: 2 

Engelska: 4 

Datavetenskap*: 0 

Humanvetenskap*: 0 

  

Tema: 

Dokumentet beskriver utbildningens (Beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet) 

innehåll i form av lärandemål, programbeskrivning, kursinnehåll och tillvägagångssätt. Dokumentet 

beskriver även behörighetskrav, urvalsregler, spärrar i utbildningen samt utvärdering och examination. 

Utmärkande i detta dokument är att utbildningen inte längre erbjuder humanvetenskap eller 

datavetenskap, samt att utbildningen nu innefattas av sociologi A istället för psykologi A.  

  

Språk: 

Språkbruket i dokumentet är utvecklat för saklighet och tydlighet. Dokumentet strävar efter enkelhet i 

tolkning. 

  

Analys: 

Det syns ett tydligt fokus på pedagogik som ämnesinriktning inom dokumentet. Intressant nog nämns 

begreppet pedagogik inte i delarna “syfte” eller “lärandemål”. Inom syftet benämns istället breda 

kunskaper inom “beteendevetenskap” samt grundläggande kunskaper inom humanvetenskap. Detta 

är av intresse då beteendevetenskap är en doktrin inom pedagogik, men det framkommer inte tydligt i 

texten. Vidare är det svårt att säkerställa att läsaren av dokumentet, vilket inom dokumentets kontext 

ofta är en ny student som önskar antagning (eller nyligen blivit antagen) till utbildningen, innehar 

denna kunskap om doktrinens hierarki inom akademin. 

I jämförelse med tidigare utbildningsplaner syns en stor skillnad på kursupplägg. 

Utbildningsplanen saknar kurser inom Psykologi, Datavetenskap och Humanvetenskap. Istället har 

större fokus lagts på Sociologi, Samhällskunskap och språk. 

I övrigt nämns begreppen anställning och bildning inte i text. Avsaknaden av begreppen i text kan 

vara beroende på lärosätets fokus på framförallt utbildning, framför bildning och anställningsbarhet. 

En kan även tolka det som att det enda som kan garanteras genom utbildningen är en examen, 

frikopplat från eventuell anställningsbarhet eller bildning. 

Dokumentstudie 4 - PS063G 

Basinformation: 

Namn: Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp (Psychology Ba (A), Basic Course, 30 Credits) 
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Kurskod: PS063G 

Fastställd: 2009-10-31  

Senast reviderad: 2014-09-22 

Giltig fr.o.m.: 2015-01-15 

  

Generella kategorier: 

Kunskap*: 7 (Trunkeringar: Förkunskapskrav (1), Kunskaper (1), Kunskapsläget (1)) 

Förståelse: 4 

Färdighet: 4  

Förmåga*: 6 (Trunkeringar: Värderingsförmåga (1)) 

Beteende*: 3 (Trunkeringar: Beteendets (1), Beteenden (1), Beteendeanalysen (1)) 

Vetenskap*: 10 (Trunkeringar: Vetenskapliga (4), Vetenskapligt (1), Samhällsvetenskap (1)) 

Biologiska: 6  

Vardagsliv*: 3 (Trunkeringar: Vardagslivet (2), Vardagslivets (1)) 

Ämnesspecifika kategorier: 

Personlighet*: 11 (Trunkeringar: Personlighetspsykologi (2), Personlighetspsykologisk/a (2), 

Personlighetsmätning (1), Personlighetsteorierna (1)) 

Personlighetspsykologi*: 4 (Trunkeringar: Personlighetspsykologisk (1), Personlighetspsykologiska 

(1)) 

Socialpsykologi*: 7 (Trunkeringar: Socialpsykologiska (3), Socialpsykologisk (1), Socialpsykologiskt 

(1)) 

Kogniti*: 9 (Trunkeringar: Kognition (2), Kognitionspsykologi (4), Kognitivteoretiska (2), Kognitiva 

(1)) 

Inlärning*: 9 (Trunkeringar: Inlärningspsykologi (3), Inlärningsteoretiska (4), Inlärningsprinciper 

(1)) 

  

Tema: 

Dokumentet beskriver kursens (Psykologi GR (A)) innehåll i form av syfte, lärandemål, 

kursbeskrivning, kursinnehåll och tillvägagångssätt. Dokumentet beskriver även behörighetskrav, 

urvalsregler, examination, begränsning av examination, betygsskala och litteraturlista. Kursen 

innehåller momenten; Psykologins grundläggande funktioner och dess biologiska bas, 7,5 hp, 

Personlighetspsykologi, 7,5 hp, Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp och Socialpsykologi, 7,5 hp. 

Utmärkande i detta dokument är att “lärandemål” upptar en stor del av dokumentet och varje 

moments lärandemål finns angivna i dokumentet. 

  

Språk: 

Språkbruket i dokumentet är utvecklat för saklighet och tydlighet. Dokumentet strävar efter enkelhet i 

tolkning. 

  

Analys: 

I dokumentet syns ett tydligt fokus på att studenten ska tillförskansa sig kunskaper, förståelse, färdigheter 

och förmågor inom det grundläggande området inom psykologin. Under syfte nämns grundläggande 

kunskaper inom psykologiämnet med en rad exempel. Inom lärandemål specificeras detta tydligare och 

för basblockets fyra moment specificeras vad studenten efter genomgången kurs ska kunna. Vetenskap* 

är ett frekvent förekommande ord vilket tyder på att kursens innehåll ska stå på vetenskaplig grund 
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och genomföras med vetenskaplig ansats. Ämnesspecifikt dominerar ord som personlighet*, 

socialpsykologi*, kogniti* och inlärning* vilket faller sig naturligt då ämnena faller under 

grundläggande psykologi och vad som förekommer i kursen.  

Dokumentets information bör säkerställa att läsaren av dokumentet, vilket inom dokumentets 

kontext ofta är en ny student som önskar antagning (eller nyligen blivit antagen) till utbildningen, 

begriper vad kursen har för innehåll. Studenten får genom att delta i examinationer möjligheten att 

tillgodogöra sig grundläggande kunskaper inom psykologins område samt 30 högskolepoäng. 

Dokumentstudie 5 - AK015G 

Basinformation: 

Namn: Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 

7,5 hp (Archival and Information Science BA (A), Introduction to Archives and Information Science, 7.5 

Credits) 

Kurskod: AK015G 

Fastställd: 2012-04-10  

Senast reviderad: - 

Giltig fr.o.m.: 2012-07-01 

  

Generella kategorier: 

Kunskap*: (Trunkeringar: Kunskaper (1), Förkunskapskrav (1)) 

Ämnesspecifika kategorier: 

Arkiv*: 13 exkl. litteraturlista (Trunkeringar: Arkivvetenskap (5), Arkivinformationens (1), 

Arkivverksamhetens (3), Arkivverksamheten (1), Arkivteori (1), Arkivväsendets (2)) 

Information*: 8 exkl. litteraturlista (Trunkeringar: Informationsvetenskap (5), Informationsteknologi 

(1), Arkivinformationens (1), Informationsteori (1)) 

Dokument*: (Trunkeringar: Dokumenthanterings (3)) 

  

Tema: 

Dokumentet beskriver kursens (Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap) innehåll i form av 

syfte, lärandemål, kursbeskrivning, kursinnehåll och tillvägagångssätt. Dokumentet beskriver även 

behörighetskrav, urvalsregler samt utvärdering och examination. 

Utmärkande i detta dokument är att “lärandemålen” endast kräver att studenten ska kunna 

redogöra för de nya kunskaperna.  

  

Språk: 

Språkbruket i dokumentet är utvecklat för saklighet och tydlighet. Dokumentet strävar efter enkelhet i 

tolkning. 

  

Analys: 

I dokumentet syns ett tydligt fokus på att studenten ska kunna redogöra för sina nyvunna kunskaper inom 

ämnet på en grundläggande nivå. Kursen bör ses som en introduktion till vidare studier i ämnet och 

går igenom dokumenthanteringens och arkivhanteringens historiska bakgrund, begrepp och 

definitioner mm. Ämnesspecifikt dominerar ord som arkiv* och information*.  

Dokumentets information bör säkerställa att läsaren av dokumentet, vilket inom dokumentets 

kontext ofta är en ny student som önskar antagning (eller nyligen blivit antagen) till utbildningen, 
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begriper vad kursen har för innehåll. Studenten får genom att delta i examinationer möjligheten att 

tillgodogöra sig grundläggande kunskaper inom Arkiv- och informationsvetenskap samt 7,5 

högskolepoäng. 

Dokumentstudie 6 - AK025G 

Basinformation: 

Namn: Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1, 7,5 hp (Archives and 

Information Science BA (A), Document Management, 7.5 Credits) 

Kurskod: AK025G 

Fastställd: 2012-04-10  

Senast reviderad: 2017-09-25 

Giltig fr.o.m.: 2017-08-01 

  

Generella kategorier: 

Kunskap*: (Trunkeringar: Kunskaper (1), Förkunskapskrav (1)) 

Ämnesspecifika kategorier: 

Arkiv*: 4 exkl. litteraturlista (Trunkeringar: Arkivvetenskap (3), Arkivhantering (1)) 

Information*: 3 exkl. litteraturlista (Trunkeringar: Informationsvetenskap (3), Information (1), 

Informationssystem (1)) 

Dokument*: 9 (Trunkeringar: Dokumentstyrning (2), Dokumenthantering (1), Dokument (1), 

Dokumentflödesanalys (2), Dokumentplaner (2), Dokumenthanteringssystem (1)) 

 

Tema: 

Dokumentet beskriver kursens (Dokumentstyrning 1) innehåll i form av syfte, lärandemål, 

kursbeskrivning, kursinnehåll och tillvägagångssätt. Dokumentet beskriver även behörighetskrav, 

urvalsregler samt utvärdering och examination. 

Utmärkande i detta dokument är “lärandemålen” endast kräver att studenten ska kunna redogöra 

för de nya kunskaperna.  

  

Språk: 

Språkbruket i dokumentet är utvecklat för saklighet och tydlighet. Dokumentet strävar efter enkelhet i 

tolkning. 

  

Analys: 

I dokumentet syns ett tydligt fokus på att studenten ska kunna redogöra, genomföra, upprätta och värdera 

sina nyvunna kunskaper inom ämnet. Kursen är en vidareutbildning inom arkiv- och 

informationsvetenskap och ämnad att fördjupa studentens kunskaper inom ämnet. Ämnesspecifikt 

dominerar framförallt dokument* vilket är naturligt då kursen berör dokumentstyrning. Andra ord som 

arkiv* och information* förekommer, men inte alls i samma utsträckning som inom dokumentet “Arkiv- 

och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap”.  

Dokumentets information bör säkerställa att läsaren av dokumentet, vilket inom dokumentets 

kontext är en student som läst grundläggande Arkiv- och informationsvetenskap, begriper vad kursen 

har för innehåll. Innehållsbeskrivningen innehåller delvis fackspråk men detta bör inte vara 

problematiskt då dessa kunskaper bör införlivats genom tidigare kurs. Studenten får genom att delta i 



 

 

39 

examinationer möjligheten att tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom Arkiv- och 

informationsvetenskap samt 7,5 högskolepoäng. 
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Bilaga 5 

 

Semiotisk analys 

Dokumentstudie 7 - SBETM 

Basinformation: 

Namn: Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt Program, 180 hp (Bachelor Programme in 

Behavioural Science) 

Kurskod: SBETM 

Fastställd: 2006-05-19 

Senast reviderad: -- 

Giltig fr.o.m: 2004-09-10 

 

Tecken & Signifikanter: 

Tecken Denotativ mening Signifikant Signifierade 

Beteendevetenskapligt 

program med inriktning mot 

datavetenskap/humanvetensk

ap 

Studieprogram som relaterar 

till beteendevetenskap med 

inriktning mot 

datavetenskap/humanvetensk

ap 

Kandidat-

/Magisterexame

n inom ämnet 

Pedagogik 

Program som 

examinerar 

inom och 

relaterar till 

pedagogik. 

Beteendevetenskap Lära om människan och 

beteende 

Pedagogik Läran om 

inlärning, 

didaktik etc. 

“Under terminerna 4, 5 och 7 

läses valbara relevanta 

inriktningsämnen.” 

Utbildningen erbjuder frihet 

inom studierna 

...valbara 

relevanta... 

Frihet erbjuds 

inom otydliga 

ramar. 

Beteendevetare Individ med examen inom 

beteendevetenskap. 

Kandidat-

/Magisterexame

n inom ämnet 

Pedagogik 

Person med 

kandidat- 

och/eller 

magisterexame

n inom 

pedagogik 

Beteendevetenskap som 

fristående begrepp 

Utbildning inom 

beteendevetenskap 

Stort antal 

pedagogiska 

kurser 

Utbildning 

inom 

pedagogik 
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Värderade tecken: 

Polysemi Värdering Tolkning 

Växande efterfråga Utbildning leder till 

anställning 

Kan användas för att “sälja” utbildningen. 

Meningen saknar referens till adekvat 

data. 

Praktiskt taget alla 

yrkesområden 

Utbildning leder till 

anställning med breda 

valmöjligheter 

Kan användas för att “sälja” utbildningen. 

“Praktiskt taget alla yrkesområden” är ett 

opraktiskt stort/starkt påstående. 

Dokumentstudie 8 - SBETG 

Basinformation: 

Namn: Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt Program, 180 hp (Bachelor Programme in 

Behavioural Science) 

Kurskod: SBETG 

Fastställd: 2008-04-21 

Senast reviderad: 2014-11-05 

Giltig fr.o.m: 2015-01-01 

 

Tecken & Signifikanter: 

Tecken Denotativ mening Signifikant Signifierade 

Beteendevetenskapliga 

programmet 

Program som 

relaterar till 

beteendevetenskap 

Filosofie 

kandidatexamen 

med huvudområdet 

pedagogik 

Program som ger 

kandidatexamen inom 

pedagogik 

beteendevetenskapliga 

området 

Avgränsat 

studieområde 

Filosofie 

kandidatexamen 

med huvudområdet 

pedagogik 

Beteendevetenskapliga 

området är en deldoktrin 

inom pedagogik 

Beteendevetenskap som 

fristående begrepp 

Utbildning inom 

beteendevetenskap 

Stort antal 

pedagogiska kurser 

Utbildning inom 

pedagogik 

 

Värderade tecken: 

Polysemi Värdering Tolkning 

-- 
  

 

 



 

 

42 

Dokumentstudie 9 - SBEVG 

Basinformation: 

Namn: Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt Program, 180 hp (Bachelor Programme in 

Behavioural Science) 

Kurskod: SBEVG 

Fastställd: 2015-09-07 

Senast reviderad: 2016-03-31 

Giltig fr.o.m: 2016-08-10 

 

Tecken & Signifikanter: 

Tecken Denotativ mening Signifikant Signifierade 

Beteendevetenskapliga 

programmet 

Program som 

relaterar till 

beteendevetenskap 

Filosofie 

kandidatexamen 

med huvudområdet 

pedagogik 

Program som ger 

kandidatexamen inom 

pedagogik 

beteendevetenskapliga 

området 

Avgränsat 

studieområde 

Filosofie 

kandidatexamen 

med huvudområdet 

pedagogik 

Beteendevetenskapliga 

området är en deldoktrin 

inom pedagogik 

Beteendevetenskap som 

fristående begrepp 

Utbildning inom 

beteendevetenskap 

Stort antal 

pedagogiska kurser 

Utbildning inom 

pedagogik 

 

Värderade tecken: 

Polysemi Värdering Tolkning 

-- 
  

 


