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Abstrakt. 

Denna studies syfte var att följa upp examinerade beteendevetare från 

Mittuniversitetet med fokus på vilka arbetsmöjligheter utbildningen 

hade gett dessa. Avgränsning gjordes till områdena etableringsgrad, 

lönenivå, andel med kvalificerad befattning (till utbildningsnivå och 

arbetsområde) samt tillfredställelse i förvärvsarbetet. I studien ingick 

samtliga vilka hade tagit ut sin examen från utbildningen. I dessa 

ingick båda examensformerna – kandidatexamen och magisterexamen. 

Till respondenterna skickades en enkät med frågor av kvantitativ art. 

Data från dessa analyserades deskriptivt och ställdes mot 

beteendevetare i liknande studier. Även signifikanstester användes för 

att analysera orsaker till tillfredställelse. Resultatet visade att 

respondenterna har en hög etableringsgrad. Andelen med kvalificerade 

yrken är dock inte jämförelsevis hög. Likaså är respondenternas lön 

något lägre än för övriga beteendevetares. Respondenternas 

tillfredställelse i arbetet var relativt låg vilket kan antas ha påverkats 

av användningen av utbildningen i arbetet, om arbetet motsvarade 

utbildningen samt lönenivån.      
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1 Introduktion 
Kvaliteten i den högre utbildningen har på senaste tiden blivit framlyft av olika anledningar. 

Först och främst har Bolognaprocessen gett en inriktning på kvaliteten i utbildningen. I 

Bolognadeklarationen står grundläggande riktlinjer för projektet, där det bland annat nämns 

att projektet syftar till ”Promotion of European co-operation in quality assurance with a view 

to developing comparable criteria and methodologies” (Bolognadeklarationen, 1999). Utöver 

Bolognaprocessens inriktning på kvaliteten i den högre utbildningen finns också andra 

initiativ som även de har till syfte att förbättra kvalitén i utbildningen. Ett av dessa initiativ är 

Resursutredningen som i sitt slutbetänkande (Sveriges Offentliga Utredningar [SOU], 

2007:81) föreslår att resurser skall tilldelas till högskolor och universitetet utifrån prestation 

och kvalitén i utbildningen. Detta förslag är förmodligen också påverkat av 

Bolognaprocessen, då detta förslag är uppkommet efter Bolognaprocessens start och inverkan 

på Sverige, men är ändå ytterligare ett talande exempel för hur kvalitén i den högre 

utbildningen anses vara viktig. Detta har även utbildningsminister Leijonborg (SOU, 2007:81, 

s. 11) påpekat i riksdagen genom att säga: 

Regeringens övergripande politik för högskoleområdet syftar till att åstadkomma högsta 

möjliga kvalitet i forskning och utbildning. Lärosätena måste kunna erbjuda forskning och 

utbildning som står sig väl i den internationella konkurrensen. Det är en förutsättning för 

Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. För att uppnå detta är det nödvändigt med såväl 

resurstillskott som förändringar. 

En god kvalité för högre utbildning kan dock vara riktad åt flera olika håll och därmed 

fokusera på olika ändamål. Bolognadeklarationen (1999) fokuserar kvalitén för högre 

utbildning på Europas totala utveckling samt individens rörlighet (mellan länder) men även 

individens anställningsbarhet (eng., employability). Dessa mål är väldigt övergripande men 

påverkar förmodligen, till viss del, inriktningen för kvalitén i den högre utbildningen. Utöver 

dessa mål, har också Bolognaprocessens ministrar antagit ”Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area” som normerande dokument för 

hur kvalitetsarbetet för den högre utbildningen bör se ut inom Europa (Bergenkommunikén, 

2005). Riktlinjerna är grundläggande men inriktar sig en del på utvärderingsinstitutionens 

utvärderingsarbete. I Sveriges fall är denna institution Högskoleverket. Högskoleverket i sin 

tur har fastställt ett antal punkter som skall utvärderas i cykler av sex år. Punkterna fokuserar 

till att utvärdera utbildningar, skolornas egna utvärderingar, examensrätten, olika teman (t.ex. 

jämställdhet) och utbildningsmiljö (Högskoleverket [HSV], 2007:59). Vidare fastställer 

Högskoleverket en aning mer specifika utvärderingsmål för de olika punkterna. Dessa har 

sedan Mittuniversitetet tagit åt sig för sin egen del i sin interna utvärdering (Mittuniversitetet, 

2009-04-13). Mittuniversitetet har utifrån dessa punkter och specificeringar tillsammans med 

sin egen utvärderingsfilosofi utformat ett ramverk för utvärdering inom universitetet (a.a.). 

Ramverket (Mittuniversitetet, 2007) fastställer tre huvudpunkter för kvalitet i utbildningen: 

1. Utbildningens kvalitet som den upplevs av studenterna och de forskarstuderande; 

2. Utbildningens kvalitet i förhållande till lärandemål i kurs- och utbildningsplaner och i 

examensbeskrivningar; 

3. Utbildningens relevans för arbetslivet och samhället i vid mening. 

Den tredje punkten går att relatera till Bolognadeklarationens (1999) syfte att höja 

anställningsbarhet. Likaså går den att relatera till syftet att utveckla EU som samhälle. Den 

första punkten i relation till den tredje, är av stort intresse för denna undersökning. Studentens 

perspektiv är tänkt att forma denna studie eftersom detta perspektiv ofta utvärderas på kort 
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sikt, det vill säga, efter genomgången kurs. Litteratursökningar (med sökord som 

arbetsmöjligheter, utbildning, utvärdering samt anställningsbarhet) visar att det inte finns 

många undersökningar angående utbildningens relevans för arbetslivet utifrån hur detta 

upplevs av studenterna. Detta är det mer övergripande syftet med denna studie, där dock en 

viss avgränsning kommer att göras. En avgränsning har med studentens perspektiv att göra. I 

studentspegeln som utförs av Högskoleverket (2007:20R) redovisas resultatet från en 

enkätundersökning med 11 119 studenter i urvalet, där 57 % svarade på enkäten, som har till 

syfte att fungera som en kvalitetskontroll av grundutbildningarna och belysa vissa aspekter av 

studenternas studiesituation. Urvalet gjordes utifrån flera olika stratum: vilken högskola, 

universitet och vilket kön och utbildningsområde. Samtliga högskolor/universitet i Sverige 

ingick i urvalet. En svarsfrekvens på 57 % med så många respondenter bedöms av 

Högskoleverket, säkerställa den statistiska tillförlitligheten hos resultatet (a.a.). Rapporten 

(a.a., s. 60) sammanfattar resultatet av studiemotiv, där en fyrgradig skala har använts: ”Drygt 

fyra av fem studenter instämmer i hög eller mycket hög grad i påståendet att de började 

studera för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.” Ungefär 80 % av samtliga 

studenter har därmed valt att studera med syfte att förbättra sina möjligheter på 

arbetsmarknaden. För vetenskapsområdet samhällsvetenskap och juridik, där 

beteendevetenskap innefattas, är det ännu kraftigare procentsats för hur många som till hög 

grad eller mycket hög grad valt att studera på grund av att förbättra sina möjligheter på 

arbetsmarknaden. Inom dessa ämnen är det ca 85-87 % som studerar av denna anledning. 

Liknande resultat har andra studier också fått. En studie fokuserar på geografistudenter 

(Gedye, Fender & Chalkley, 2004) och har utfört en enkätundersökning över dessa. Denna 

studie visar att 84 % av de studerande (ca 150 respondenter) och 74 % av de examinerade 

(105 respondenter) har studerat för att ha bättre möjlighet för jobb och karriär.  Det finns 

därmed belägg för att studenter vill utvärdera högskole-/universitetsprogram utifrån 

möjligheterna dessa program ger på arbetsmarknaden, för att kunna använda denna 

information innan val av utbildning. 

 

I en rapport från Sveriges Offentliga Utredningar [SOU] (2008:69) behandlas 

arbetsmarknadsmöjligheterna i form av vilken monetär avkastning utbildningen kommer att 

ge. Rapporten visar med statistisk signifikans att studenten väljer utbildning till både 

inriktning och längd utifrån vilken ekonomiskt vinst som förväntas i framtiden. Detta är också 

en del av de möjligheter som eftersöks på arbetsmarknaden. 

 

För att genomföra en undersökning angående arbetsmarknadens möjligheter med fokus på 

studentens perspektiv och utifrån en viss utbildning krävs vidare information inom ett antal 

områden. Först och främst krävs information angående utbildningen, det vill säga, 

beteendevetenskapsprogrammet, då det är till denna utbildning som den mest betydande 

avgränsningen gjordes. Efter detta krävs också verktyg för att genomföra undersökningen. 

Informationen angående detta fås från litteratur angående utvärdering då det är en utvärdering 

av programmet som skall göras. Mer information angående liknande metoder och verktyg och 

dess resultat krävs också för att jämföra resultat och få en ingång till verktygets form. Utöver 

detta krävs även information angående vilket resultat liknande studier har fått, bland annat för 

att kunna jämföra resultat och utifrån detta dra slutsatser. Själva värderingen i studien av 

programmet kommer att begränsas till att jämföra examinerade studenter från det undersökta 

programmet med beteendevetare från andra högskolor/universitet i Sverige. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mittuniversitetet strävar efter att alla deras utbildningar skall ha en relevans till arbetslivet 

samt samhället i vid mening (Mittuniversitetet, 2007). Med denna anledning försöker 
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Mittuniversitetet att hålla en hög kvalitet på utbildningarnas olika områden. Det 

beteendevetenskapliga programmets innehåll har reviderats tre gånger på nio år (se 

Mitthögskolan, 2000; Mittuniversitetet, 2004; Mittuniversitetet, 2006). Detta kan tolkas som 

en vilja från Mittuniversitetet att utveckla organisationens olika program för att ge större 

möjligheter till arbete efter att studenterna tagit ut sin examen. Beteendevetenskap är en av de 

snabbast växande utbildningarna i Sverige idag (Akademikerförbundet SSR, 2007). Inom 

arbetsområdena där beteendevetare är verksamma gör även andra utbildningar anspråk på de 

befattningar, vilka beteendevetare kan ha. Detta ger upphov till konkurrens för dessa 

befattningar som relaterar till den beteendevetenskapliga utbildningen. Kan den 

beteendevetenskapliga utbildningen ge de examinerade studenterna arbetsmöjligheter som 

relaterar till utbildningen? Vilka möjligheter får den examinerade beteendevetaren i form av 

lön, anställningsgrad och tillfredställelse? 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetsmöjligheter för de examinerade studenter från 

det beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. 

1.1.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet har frågeställningar utformats för att ytterligare avgränsa området och göra 

syftet mätbart via besvarbara frågor. 

 

 Hur värdefull har utbildningen varit ur ett arbetsperspektiv för de examinerade från 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet? 

 Hur stor andel har fått anställning? 

 Vilken lönenivå har de? 

 Hur tillfredställd är de med sina förvärvsarbeten? 

 Vad har de examinerade studenterna från beteendevetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet fått för kvalificerade befattningar? 

 Hur stor andel har fått befattningar som relaterar till det 

beteendevetenskapliga programmet? 

 Hur stor andel har fått befattningar som kräver en kvalificerad 

utbildningsnivå? 

 Hur står sig de examinerade studenterna vid Mittuniversitetet jämfört med andra 

beteendevetare i etableringsgrad, lönenivå, tillfredställelse och andel med 

kvalificerade befattningar? 

1.1.3 Definition av begrepp 

Det finns en problematik i vilket begrepp som skall användas för att undersöka 

förvärvsarbetet för den examinerade studenten. Begreppet yrke går inte att använda då det 

beteendevetenskapliga programmet inte ger en yrkesexamina och många andra begrepp är för 

omfattande i sin betydelse. På grund utav dessa anledningar används istället begreppet 

befattning för att en yrkesutbildning inte ska sättas i samma fack som generell examina dvs. 
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en examen som inte är riktad mot ett specifikt arbete, som beteendevetenskap inte är. Denna 

undersökning utgår ifrån att ett yrke är en kategori som man ingår i då man har fått 

yrkesexamina inom området, t.ex. läkare, polis, etc. Då en beteendevetare inte har en sådan 

kategori och själv måste skapa sin egen profession (Akademikerförbundet SSR, 2007) kan 

inte beteendevetenskap ses som ett yrke utan istället som en utbildning som kan ge 

befattningar inom samma ämnesområde som utbildningen eller inte. Begreppet befattning 

definieras i denna undersökning som nuvarande anställning och de arbetsuppgifter som ingår i 

denna.  

 

Ytterligare ett begrepp som bör definieras är begreppet kvalifikation. Holmer och Karlsson 

(1991, s. 9) försöker definiera vad kvalifikation är och skriver ”kvalifikation betyder då någon 

görs så beskaffad, genom utbildning t.ex., att han eller hon passar in i ett arbete” eller också 

tvärt om att utbildningar skapas utifrån yrken/befattningar. Författarna kommer också in på 

kompetens och menar att kompetens som begrepp sätter individen i fokus och dennes 

egenskaper medan kvalifikation sätter arbetet i fokus och vad som krävs för att arbeta i en viss 

position eller ett visst område. Ett senare kapitel i samma antologi presenterar kvalifikation ur 

ett socialt och samhälleligt perspektiv. Berner (1991) skriver där att kvalifikation kan tolkas 

utifrån olika perspektiv och bör helst omfatta samtliga, även om detta är en omöjlighet. Han 

definierar kvalifikation som uppbyggt av två skilda begrepp, kompetenser och meriter. 

Kompetenserna motsvarar färdigheter, kunskaper och värderingar som inhämtas på något sätt, 

ofta från skolan, och meriter är betyg, diplom och examen. I denna studie omfattar begreppet - 

på samma sätt - både kunskaper/färdigheter samt den specifika examen som den examinerade 

studenten har tagit. Dessa ses sedan påverkande för möjligheten att få ett visst arbete. I denna 

studie anses både meriten från en viss utbildning och dess längd vara av värde för 

befattningen men också kunskaperna/färdigheterna som den examinerade studenten har fått 

inom ett speciellt område anses vara av värde för hur kvalificerad en examinerad student är 

för en befattning. Likaså görs samma antaganden i motsatt riktning, att en befattning som 

kräver en viss utbildning (som har gett vissa kunskaper) och även kräver en viss längd på 

utbildningen inom ett bestämt område anses vara en kvalificerad befattning för studenten. 

 

Då dessa begrepp jämförs i förhållande till beteendevetaren blir därmed två saker intressanta. 

Om arbetsuppgifterna i befattningen kräver kunskap som den examinerade studenten har fått 

från den beteendevetenskapliga utbildningen och om befattningen har ett krav på att den 

examinerade studenten skall ha en filosofie kandidatexamen eller längre högskoleutbildning. 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Utbildning 
Andersson (2000, s. 76) definierar utbildning så här:  

I vid mening kan utbildning definieras som en form av systematisk påverkan på individer i 

viss riktning och under organiserade former. Utbildning kan sägas vara mer eller mindre 

formaliserade inslag i samhälle och arbetsliv. Oftast handlar det om att planerade aktiviteter 

som syftar till att möjliggöra och vanligtvis även styra förändringar 

medborgarens/individens kunskaper, attityder och färdigheter. Denna styrning kan i sin tur 

leda till varierande grad av beteendeförändring hos individen.      

Ovanstående synsätt på utbildning ger en klar bild på vad som anses vara den generella 

utbildningens mål. Detta är ett system som håller upp det eftertraktade välfärdssamhället och 

ger individer en stark utbildningsgrund att stå på när de kommer ut i arbetslivet. Dessutom 

menar Andersson (2000) att utbildning är en planerad process som har till uppgift att höja 
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kompetensen. Utbildning kan också, utöver bildning innebära en personlig utveckling för 

individer som utbildar sig. 

2.1.1 Utbildningens historia 

Utbildning har från sin uppkomst alltid haft samma funktioner med dess existens. En av de 

största funktionerna med utbildning är ekonomisk tillväxt för samhället (Andersson, 2000). 

Tidigare var det mänskliga resurser som behövdes för industrinationen. Samhället utvecklades 

och riktades mot den nya teknologin vilket gav upphov till en annan arbetsform, som var 

expertkunskaper, detta ledde till ett nytt behov i form av tjänstemän (a.a.). Denna expansion 

av utbildningsväsendet i form av högre utbildning kan ses som en direkt konsekvens av det 

förändrade industrisamhället. Denna redovisning är av funktionalistiskt perspektiv med 

synpunkten att utbildning och samhälle går hand i hand, i det avseende att utbildningen bidrar 

till att förhindra klyftor i samhället, genom att överföra samhällets grundläggande normer 

generationer i mellan. Det finns dock argument att funktionalisterna har fel i sitt tänkande och 

inte bör beblanda lärandet i skolväsendet med arbetsmarknadens behov, då de anser att dessa 

två begrepp kan vara långt ifrån varandra i det sambandet (a.a.). Det marxistiska perspektivet 

är inne på samma spår som funktionalisterna. De menar att utbildningsväsendet och ekonomi 

är sammanflätade, skolan och samhället har nära relation i att utbildning speglar samhällets 

behov (a.a.). Från dessa stora samhällsteorier är det rimligt att anta att det 

beteendevetenskapliga programmet uppstått från ett samhällsbehov. 

2.2 Beteendevetenskap 
Akademikerförbundet SSR i policy för beteendevetare (2007) ger också stöd för att 

beteendevetenskapliga programmet har uppstått från ett behov som samhället har. 

Utbildningen för beteendevetenskap vidareutvecklas ständigt och nya grenar formas och utgör 

nya beteendevetenskapliga program och inriktningar. För beteendevetare är det konkurrens 

(gällande anställningar) med andra utbildningar vilka gör anspråk på samma befattningar. Det 

är också vanligt att individen blir ensam på arbetsplatsen med denna befattning.  En 

beteendevetare kan arbeta i alla sektorer i det svenska samhället, nästan alla arbetsplatser har 

ett behov av beteendevetare (a.a.). Akademikerförbundet SSR (2008, stycke 4) har satt in 

beteendevetare i olika befattningar och verksamhetsområden:  

Inom kommuner och landsting jobbar beteendevetare med skiftande arbetsuppgifter, till 

exempel som personalsekreterare, informatör, utredare, handläggare, behandlare, 

organisationskonsult, biståndsbedömare och pedagogisk personal inom skolan. 

Beteendevetare återfinns inom de flesta statliga myndigheter. Som exempel på vanliga 

arbetsplatser kan nämnas Statens institutions-styrelse, Arbetsmarknadsstyrelsen, 

Arbetsmiljöverket samt Försäkringskassan. Vanliga befattningar är arbetsförmedlare, 

utredare, behandlare, handläggare, frivårdsinspektör och försäkringskassehandläggare. I 

privat sektor jobbar beteendevetare bland annat inom företagshälsovården, inom 

bemanningsföretag, IT-företag, behandlingshem och för olika idéburna organisationer. 

Vanliga titlar är rekryterare, beteendevetare, behandlare, folkhälso-planerare, 

friskvårdsansvarig, organisationskonsult, personalkonsulent, personalansvarig, 

organisationsutvecklare, researcher eller utredare. Utöver dessa finns en mängd ytterligare 

arbetsplatser och arbetsuppgifter där beteendevetare återfinns. 

Beteendevetare kan enligt Akademikerförbundet SSR (2007) få specialiserade befattningar 

samt chefspositioner tidigt i karriären. De menar också att beteendevetares breda kunskapsbas 

om beteenden och organisationer har satts allt mer i fokus, denna breda kunskapsbas är 

anledningen till att beteendevetare har så många olika arbetskategorier de kan arbeta inom. 

Beteendevetenskap är en egen profession enligt Akademikerförbundet SSR (2007) detta är 

vad som får denna befattning att stå ut mer i relation till andra utbildningar. Som 
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beteendevetare måste man själv tydliggöra sin specialisering, för att kunna konkurrera med 

andra arbetsgrupper om förvärvsarbeten.  

2.4 Liknande studier 
Det finns en viss brist på utvärderande studier inom den högre utbildningen. Det finns en del 

rapporter som har ett eller annat närliggande syfte, som att t.ex. undersöka hur examinerade 

studenter ”klarar” sig på arbetsmarknaden. Dessa är ofta gjorda av utvärderingsenheter på 

universitet och högskolor. Vissa av dessa studier undersöker hur utbildningarnas utlärda 

kunskaper och kompetenser används, är till nytta och efterfrågas på arbetsmarknaden (HSV, 

2004:38). Högskolorna och universiteten har under de närmaste åren fått en större kontakt 

med arbetsmarknaden och examinerade studenter och det är fler och fler universitet som följer 

upp examinerade studenter (HSV, 2008:10). Ett systematiskt sätt att följa upp detta är det 

dock brist på (a.a.). De högskolor som via enkät följer upp examinerade studenter är Uppsala 

universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Lunds universitet, 

Högskolan i Skövde, Danshögskolan (HSV, 2004:43), Göteborg, Umeå samt KTH (HSV, 

2008:10). Högskolorna och universiteten anser att de bästa indikatorerna för att mäta 

samverkan de har för bättre utbildning är att se till uppdragsutbildningarna, som första 

alternativ och som andra alternativ finns att se till etableringsgraden för examinerade 

studenter på arbetsmarknaden (a.a., tabell 1, s. 104). 

 

Då det inte finns många rapporter som rör det beteendevetenskapliga programmet, utifrån ett 

uppföljande perspektiv, måste liknande rapporter istället undersökas. De rapporter som blir 

intressanta för jämförande är rapporter som behandlar utbildningar vilka motsvarar det 

beteendevetenskapliga programmet på ett eller annat sätt. En del punkter bör tas i åtanke vid 

val av utbildningar som används för jämförelser. Utbildningens innehåll blir en avgörande 

del. Är innehållet annat, har förmodligen den examinerade studenten ett annat arbetsområde 

än beteendevetaren, vilket borde betyda andra möjligheter på arbetsmarknaden i form av 

etableringsgrad, tid för första anställning, lönenivå osv. Likaså bör man kunna anta att en 

yrkesinriktad utbildning medför en skild syn på de ovanstående faktorerna på 

arbetsmarknaden då dessa utbildningar är skräddarsydda för sina syften. För att motverka ett 

jämförande med utbildningar som inte till innehåll och status motsvarar det 

beteendevetenskapliga programmet, används enbart rapporter som fokuserar på liknande 

utbildningar. 

 

Den första rapporten, från Lunds universitets (Nelsson, 2006:241) utvärderingsenhet, är den 

enda funna rapporten som nämner beteendevetare med ett perspektiv på examinerade 

studenter. Rapporten omfattar dock också 16 andra inriktningar/examina utöver 

beteendevetenskap och undersökningen har undersökt examinerade från 1997/98, 98/99 och 

2000/02 (a.a.). På grund av att rapporten omfattar så många utbildningar, har rapporten - 

utöver möjligheterna på arbetsmarknaden - valt att studera kriterier som är giltiga för samtliga 

högskoleutbildningar och inte kriterier som är applicerbara på enskilda utbildningar (a.a.). 

Urvalet omfattade 2766 studenter varav 73 % svarade på enkäten. Från varje utbildning ingick 

100 studenter men om de examinerade studenterna var färre, ingick samtliga (a.a.). En 

svarsfrekvens på 73 % anses som en god respons och tillräckligt för att visa på legitima 

förhållanden, i de flesta fall. I rapporter framförs att examinerade studenter från utbildningar 

som ger generell examen - ibland (och oftare) än yrkesexamina – får arbeten i andra områden 

än inom utbildningens område. De som till största del arbetar inom andra områden är 

beteendevetarna men också statsvetarna och de från humaniora (a.a.). Etableringshastigheten 

bland dessa är också långsammare än för de med yrkesexamina. Av studenterna med examen 

från historisk-filosofiska ämnen, språk, statsvetenskap samt också beteendevetenskap får 
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mindre än hälften arbete direkt efter examen och var fjärde har inte fått arbete ett halvår efter 

(a.a.). Inom dessa utbildningar var det också ca 10 % som började med forskarstudier, vilket 

är mer än i övriga landet (a.a.). Beteendevetarna från Lunds universitets totala 

anställningsgrad var under året som undersöktes, ca 65 %. Som tidigare nämnt (dock inräknat 

med fler program), var de som fortfarande studerade ca 10 %. Av beteendevetarna var det 10 

% som var arbetslösa och de kvarvarande 5 % var föräldralediga (a.a.). Från Lunds universitet 

men också från övriga skolor i landet var det ca en fjärdedel som hade perioder av 

arbetslöshet men nästan 50 % av beteendevetarna från Lund samt övriga skolor hade haft 

dessa perioder (a.a.). Tre faktorer nämns i samband med dessa siffror angående arbetslöshet. 

Utbudet av arbetstillfällen, acceptansen för att arbeta inom olika typer arbeten samt 

acceptansen för att ta anställnings på annan ort (a.a.). Bland de beteendevetare som dock har 

fått jobb, fördelar sig dessa anställningar jämt över sektorerna, privat, statlig och 

landsting/kommunal (a.a.). Lönen som beteendevetarna får ligger ungefär i mitten av de 

undersökta utbildningarna med en genomsnittlig lön på ca 26 000 kr med ca ett tusen kr lägre 

lön för männen (a.a.). 

 

Utöver denna studie har också Lunds universitets (Torper, 2002:218) utvärderingsenhet 

sammanställt en tidigare rapport angående samhällsvetare, som på samma sätt som 

föregående rapport, undersöker examinerade studenter och hur deras arbetssituation ser ut. 

Det empiriska insamlandet gjordes med enkäter som skickades till de som hade tagit examen 

1997/98 från politikmagisterprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet (a.a.). 

Enkätundersökningen hade en svarsfrekvens på 55 % (utav 608 individer).
1
 Av de svarande 

hade 31 % studerat ett beteendevetenskapligt område som huvudämne, där de största ämnena 

var pedagogik (9,3 % av total), psykologi (6,1 % av total) och sociologi (7,7 % av total). 

Dessa grupper bör utan större komplikationer kunna jämföras mot det beteendevetenskapliga 

programmet, då något eller flera av dessa utgör stor del av detta program, även till sin 

definition. Ämnena är precis som det beteendevetenskapliga programmet inte yrkesinriktade 

och skiljer sig inte i innehåll från programmet och bör därför kunna jämföras med detta. För 

hela undersökningsgruppen, inräknat både statsvetare, beteendevetare och ekonomer hade 

arbetslösheten varierat mellan 3-7 % under perioden 1997-2001. Tiden för arbetslöshet var i 

genomsnitt ett år (a.a.). De examinerade studenterna arbetade oftast inom 

personaladministrativt arbete eller konsult inom samma område men det var också vanligt att 

arbeta som lärare (a.a.). Enstaka i hela undersökningsgruppen svarade att de arbetade med 

icke-akademiska befattningar (a.a.). Beteendevetarna arbetade ofta inom offentlig sektor, där 

kvinnor med sociologi som huvudämne var den största gruppen med 88 % inom offentlig 

sektor (a.a.). Medianlönen för beteendevetare och statsvetare under undersökningsperioden 

var 20 000 kr och personalprogrammets studenter hade en medianlön på 21 500 kr (a.a.). De 

med lägst lön var oftast beteendevetare och kvinnor och arbetade nästan alltid inom offentlig 

sektor (a.a.).
2
 Denna rapport redovisar som förra rapporten hur nöjd man är med utbildningen 

och vilka färdigheter som krävs för de arbetsuppgifter man har. Pedagogerna anser sig ha 

                                                 

 
1
 Svarsfrekvensen är låg och studien har få respondenter vilket gör att resultatet borde tolkas försiktigt även fast 

svarandegruppen motsvarar populationen till andelar över faktorerna kön och ålder (Torper, 2002:218). 
2
 Intressant är att denna rapport (Torper, 2002:218), till skillnad från den tidigare beskrivna (Nelsson, 2006:241), 

överlag nämner en lägre lön för beteendevetare. Likaså visar denna rapport på en mer traditionell löneskillnad 

mellan män och kvinnor, där männen tjänar mer. Detta är skilt från tidigare studie då männen tjänade strax under 

kvinnorna. Båda dessa skillnader i lön kan visa på förändringen i marknaden över tiden mellan dessa 

undersökningar. Lönerna kan ha stigit överlag och likaså kan kvinnornas löner ha stigit relativt mer än männens. 

Skillnaden i löner mellan undersökningar kan också härledas till att beteendevetare till större del arbetar inom 

privat sektor i den senare undersökningen, i vilken det oftast är högre löner. 
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mest krav på färdigheter i arbetet samtidigt som de är den grupp som är mest tillfredställd 

med utbildningen (a.a.).
3
 

 

Från Växjö universitet finns också en liknande studie som de ovanstående dock med vissa 

tillägg. Studien är uppdelad i tre delar där första delen är en enkätstudie i likhet med de övriga 

och belyser de examinerade studenternas bakgrund och arbetssituation, den andra delen är en 

intervjustudie där en bredare förståelse för inträdet i arbetsmarknaden är fokus och den tredje 

delen är en intervjustudie med rekryterare för att få en uppfattning om vad dessa söker hos 

arbetssökande (Holmberg & Johansson, 2005). För att få den mest relevanta informationen 

från rapporten fokuseras återgivningen av densamma på den första delen, dvs. enkätstudien. 

Enkätstudien undersöker studenter som tog examen 2000/01 och innefattar åtta 

examensämnen (ekonomi, humaniora, samhällsvetenskap, teknik och design, vårdvetenskap 

och socialt arbete, systemteknik, lärare samt ingenjör) där pedagogik ingår i 

samhällsvetenskapens grupp (a.a.). I denna genomgång kommer samhällsvetenskapliga 

gruppen läggas i centrum då denna grupp bör vara närmast i ämnen jämte 

beteendevetenskapliga programmet. Svarsresponsen på enkäten var 76 % av den totala 

undersökningsgruppen av 818 examinerade studenter (a.a.). Responsen bör anses som mycket 

god och svaren borde vara talande för hela populationen. Samhällsvetenskapliga gruppen 

består till störst del av kvinnor med 76 %. För den samhällsvetenskapliga gruppen tog det 

längst tid att få arbete efter examen. En månad efter examen hade enbart 55 % fått arbete, från 

andra månaden till tredje fick 23 % arbete och från fjärde månaden fram till sjätte månaden 

hade ytterligare 9 % fått arbete men det ska jämföras mot de andra grupperna (a.a.). Inom 

vårdvetenskapsgruppen hade 92 % fått arbete inom första månaden och inom teknik-

/designgruppen hade 84 % fått arbete inom första månaden och inom alla de övriga hade över 

60 % fått arbete inom en månad (a.a.). När de samhällsvetenskapliga studenterna sedan fick 

arbete har de dock näst flest individer som jobbar som tjänsteman med 75 % och tredje flest 

individer som jobbar som tjänsteman med arbetsledande funktion, vilket gör dem till gruppen 

med mest tjänstemän med 94 % (a.a.). Relationen mellan att det tar långt till för gruppen att få 

jobb och att de sedan till antal har flest tjänstemän kan bero på att gruppen har benägenhet att 

vänta för att få en kvalificerad befattning. Detta motsägs dock en aning i rapporten då 17 % av 

gruppen arbetar med något annat än vad utbildningen syftade till (a.a.). Dessa kan antas sträva 

efter tjänstemannabefattningar eller chefspositioner, men dessa behöver inte vara inom 

områden som relaterar till deras utbildning. Detta verkar antingen vara en felaktig reflektion 

eller så är detta inget bra recept för att söka jobb. Gruppen har flest som är ”ganska 

missnöjda” med arbetet och hamnar tredje sist i missnöjdhet (a.a.). Dessa har 41 % som är 

”mycket nöjda” och 43 % som är ”ganska nöjda” (a.a.). Gruppen har 25 % som tjänar under 

20 000 kr i månaden, 57 % som tjänar 20-25 000 kr och 12 % som tjänar 25-30 000 kr (a.a.).
4
  

 

Utöver de studier som redovisats har HSV (2008:35R) - Högre utbildning leder till snabbare 

etablering på arbetsmarknaden - undersökt hur olika arbetsgrupper vilka har tagit sin 

kandidat/magisterexamen år 2004 och år 2005, har etablerat sig på arbetsmarknaden. 

Rapporten följer de examinerade studenterna år 2006 alltså 1½ år efter att de tagit ut sin 

                                                 

 
3
 Detta kan betyda att de har fått tillräckligt träning att möta upp de höga kraven eller att de har fått så pass dålig 

träning att de tror att de låga kraven på färdigheter i befattningen är höga krav. 
4
 Denna studie presenterar en medellön för samhällsvetarna som är lägre än för beteendevetarna i den tidigare 

nämnda studien från Lunds universitet (Nelsson, 2006:241) men något högre än i studien från 2002 (Torper, 

2002:218). Samma anledning kan ligga bakom denna löneskillnad som tidigare nämnts. Dock får man här också 

tänka på att den samhällsvetenskapliga gruppen förmodligen inte innefattar exakt samma utbildningsområde som 

enbart det beteendevetenskapliga området, utan inbegriper förmodligen fler ämnen. 
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examen. Det visade sig att ca 64-65 % av de som tagit ut sin beteendevetenskapliga 

kandidatexamen har etablerat sig på arbetsmarknaden, vilket betyder att det är ca 35–36 % 

som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. De beteendevetarna som istället har tagit ut en 

magisterexamen hade en större procent av etablerade beteendevetare på ca 69 % som betyder 

att ca 31 % med magisterexamen inte etablerat sig på arbetsmarknaden (a.a.). Genom en 

undersökning som gjorts av SCB (2008), under en vecka 2008, redovisas om de examinerade 

beteendevetarna från högskola/universitet ansåg att deras utbildning överensstämde med deras 

nuvarande arbetsplats under undersökningsperioden. Av 1805 beteendevetare som tagit en 

filosofie kandidat- eller magisterexamen 2004/2005, ansåg majoriteten, ca 49 %, att deras 

arbeten stämde överens med deras utbildning, en annan stor andel av beteendevetarna, ca 34 

%, ansåg att deras utbildning motsvarade till en viss del med deras arbete. En mindre andel av 

beteendevetarna, ca 10 %, ansåg att deras arbete var inom ett annat område än utbildningen. 

En mycket liten andel av beteendevetarna, ca 2 %, ansåg att deras utbildning var så bred att 

den inte inriktade sig på ett specifikt område.  De resterande var antingen osäkra eller hade 

inte möjlighet att svara på detta och utgjorde ca 10 % medan det fattades svar från ca 5 %. 

När beteendevetarna blev frågade vilken utbildningsnivå de ansåg att man behövde för deras 

arbete ansåg en större andel att en högre utbildning (filosofie kandidat- och/eller 

magisterexamen) behövdes, 78 %. En mycket liten andel beteendevetare, 2 %, ansåg att en 

grundskoleutbildning behövdes medan en något större del av beteendevetarna, 11 %, ansåg att 

en gymnasieutbildning behövdes. Andelen minskar drastiskt vid licentiat examen och 

doktorsexamen med ca 6 % respektive ca 3 %. Av de beteendevetare som presenteras i denna 

rapport anser en stor andel av individerna att de är mycket nöjda, ca 38 %, och även en ännu 

större andel anser att de är ganska nöjda, ca 48 %, med sina förvärvsarbeten. Det kan vara 

intressant att jämföra dessa andelar mot Mittuniversitetets beteendevetenskapliga program för 

att visa på skillnader mellan beteendevetare från Mittuniversitetet i relation till SCB:s (2008) 

undersökta beteendevetare. 

 

Ovan har det redogjorts för fem studier som har undersökt examinerade studenter och deras 

situation på arbetsmarknaden. Studierna som är nämnda har, som tidigare skrivits, valts på 

grund av deras möjlighet att jämföras mot det beteendevetenskapliga programmet. Det finns 

också ett antal fler liknande studier som dock inte kommer att nämnas här på grund av att de 

undersöker utbildningar som skiljer sig för mycket från den beteendevetenskapliga 

utbildningen (se Arreman, 2008; Hansen, 2004; Armgard, Fasth, Nelsson, 2002:217). 

 

Då de fyra (av fem) ovanstående studierna visar på lönenivåer som är från år 2001 till 2004 

gör detta att dessa siffror inte går att jämföra mot nuvarande lönenivåer. Komplettering görs 

från SCB:s (2008) ovan nämnda undersökning, där benämningen beteendevetenskap 

innefattar de som tagit examen från ett filosofie kandidatprogram eller magister 

kandidatprogram. I denna rapport redovisas att det är ca 9 % som befinner sig på den lägsta 

lönenivån, 19 999 kr eller lägre. Inom den näst lägsta lönenivån 20 000 kr till 22 499 kr 

befinner sig ca 17 % av beteendevetarna. En något större andel, ca 18 %, befinner sig inom 

lönenivån 22 500 kr till 24 999 kr. Lönenivån med störst andel beteendevetare är 25 000 kr till 

27 499 kr med ca 24 %. Därefter kommer en mindre andel, ca 11 %, inom lönenivån 27 500 

kr till 29 999 kr. Den näst högsta lönenivån vilken sträcker sig från 30 000 kr till 34 999 kr 

innehar ca 10 %. Den högsta lönenivån börjar på 35 000 kr och innefattar också samtliga 

löner över denna. Inom denna lönenivå befinner sig minst andel beteendevetare med ca 6 %. 

Resterande andelar är ett bortfall med ca 4 %.        
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2.5 Från utbildning till arbete 
I ovanstående rapporter beskrivs hur de examinerade studenterna ”klarar” sig på 

arbetsmarknaden, dvs. hur stor andel som får arbete, hur snabbt detta gick, vilken utbildning 

som krävs för arbetet och vilken lön de har osv. I alla dessa faktorer finns skillnader, först och 

främst mellan olika utbildningar men också mellan individer som har samma utbildning. 

Frågan blir varför det är på detta sätt? Vad gör att två personer från samma utbildning har 

olika chans att få arbete och där ena får arbete första månaden efter examen och nästa får efter 

sju månader, vad som gör att deras lön skiljer sig åt och varför den ena tjänsten kräver 

högskoleutbildning men inte den andra? Dessa frågor är givetvis inte lätta att svara på då det 

förmodligen är ett antal olika faktorer som inverkar. För att försöka reda ut ett antal faktorer 

skall en tidigare nämnd rapport användas (Holmberg & Johansson, 2005). 

 

Rapporten har två delar, där ena delen är en enkätundersökning och den andra delen innefattar 

intervjuer som har gjorts med rekryterare (Holmberg & Johansson, 2005). Denna 

intervjuundersökning innefattade 14 rekryterare där sju av dessa gjordes i Kronobergs län, 

fyra i Stockholm och tre i Malmö (a.a.). Utöver intervjuerna med rekryterarna, omfattar 

studien också intervjuer med examinerade studenter och deras erfarenheter av 

arbetsmarknaden. Dessa intervjuer innefattar 37 respondenter med 19 stycken från Växjö, och 

nio stycken från både Malmö och Stockholm (a.a.).
5
 Undersökningens intervjuer med 

rekryterare och examinerade studenter visar på vissa skillnader och likheter mellan 

rekryterarnas och de examinerade studenternas uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

anställningschanserna. Grupperna är dock överens om vissa faktorer. Totalt nämns fem 

faktorer av båda grupperna: erfarenhet, utbildning, sociala färdigheter, kontaktnät och 

geografisk placering. 

3 Metod  

3.1 Vetenskapssyn 
Utvärderingsmodellen som har använts i studien är den beteendeobjektiva 

utvärderingsmodellen/teorin vilket Franke-Wikberg & Lundgren (1981) redovisar i sin 

bokserie. Den beteendeobjektiva teorin riktar in sig på individens beteende och har till syfte 

att delge information om hur fungerande olika verksamheter är. Utvärderingsmodellen vilar 

på den objektivistiska epistemologin genom antaganden att man kan mäta synliga beteenden. 

Detta passar denna undersökning då den har till syfte att undersöka beteenden och se om 

specifika beteendemål har uppnåtts inom det beteendevetenskapliga programmet. De 

beteendemål som söks har formulerats till de frågor som utgör frågeställningarna. På grund 

utav att det är synliga och mätbara beteenden som eftersöks i undersökningen, passar en 

positivistisk epistemologi. Denna undersökning har också en deterministisk (författarnas 

översättning av eng. begreppet determinism) syn på människan för att möta upp det 

positivistiska vetenskapsidealet, och göra beteenden mätbara, som används i 

utvärderingsmodellen (Cohen et al., 2007). Denna syn har blivit möjlig via en metodologisk 

reduktion för att kunna studera människors beteenden utan att ta någon speciell hänsyn till 

                                                 

 
5
 Studien kan - på grund av det lilla antalet respondenter - inte antas vara representativt för Sveriges samtliga 

rekryterare eller studenter. Att rekryterarna och studenterna enbart befann sig i södra Sverige gör också att 

resultaten får tolkas med ännu mer försiktighet då mentaliteten eller synen på eventuella arbetare kan skilja sig 

på olika områden i landet. Även om resultaten måste tas med en viss skepticism, kan dessa dock vara en god 

utgångspunkt för vidare resonemang. 



Uppföljning av arbetsmöjligheter för examinerade studenter 

   13 

 

medvetandet som styr människan, där det istället är omvärlden och utomstående faktorer som 

påverkar utfallet och inte individens uppfattning och målinriktade handling. 

3.2 Design 
Studiens undersökningsdesign har genomförts som en enkätundersökning då denna metod 

används för att undersöka hur studieobjektet för tillfället ser ut (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Då studien fokuserar på mätbara och kvantifierbara beteenden och attityder har 

enkätmetoden möjlighet att undersöka dessa. Enkätmetoden kan också på kort tid undersöka 

ett stort antal respondenter (Cohen et al., 2007). Enkäter är därmed verktyget för 

datainsamlingen. Enkätmetoden har valts då denna på lättaste sätt klarar av att svara till 

frågeställningarna. 

3.3 Urval 
I denna studie gjordes ett totalurval, detta betyder att studien undersöker hela 

rampopulationen som i denna undersökning är alla examinerade studenter från det 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. I denna grupp ingår både de som har 

filosofie kandidatexamen från programmet och de som har filosofie magisterexamen. 

Anledningen till att totalurval användes var att det fanns en vetskap om att postenkäter kan ge 

ett stort bortfall och därmed valdes totalurval för att säkra åtminstone en mindre mängd svar 

samt att rampopulationen av examinerade studenter var av en mindre storlek (84 individer). 

Genom detta ökade också chanserna att studien fick ett trovärdigt resultat (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2008). 

 

Rampopulationen, vilket också är urvalet, utgjordes av en lista med samtliga examinerade 

studenter från beteendevetenskapliga programmet från Mittuniversitetets databas, Ladok. 

3.4 Mätinstrument 
Enkäten (se bilaga 2) som använts i denna undersökning utformades utifrån, det som skall 

undersökas i det övergripande syftet och de mer specifika frågeställningarna. Utifrån 

frågeställningarna togs sedan hjälp från ’Careers After Graduation - An European Research 

Study’ (CHEERS) svenska enkät (Schomburg & Teichler, 2006) för att formulera frågor och 

utforma enkäten. CHEERS-studiens enkät har använts som inspiration och även mall för 

många frågor. Denna enkät har använts som hjälp på grund av att den är en av de mest 

omfattande enkäter inom samma undersökningsområde som denna studie. Studiens syfte var 

att kartlägga hur förhållandet mellan högre utbildning och arbetsmarknaden fungerar internt, 

vilket gjorde att många av frågorna som var tänkta att ställas i denna undersökning redan 

fanns formulerade i CHEERS-enkäten. CHEERS-studien hade också för syfte att jämföra 

denna frågeställning mellan Europiska länder, vilket gör att CHEERS-undersökningen är 

omfattande till antalet respondenter och även till enkätfrågornas mängd.  

 

I studien har postenkät använts på grund utav att det ger bättre respons än internetbaserade 

enkäter. Detta ger Cohen et al. (2007) underlag för; postade enkäter ger respondenten en 

chans att i lugn och ro fylla i enkäten istället för att tappa fokusering vid datorn. 

Svarsresponsen på internetbaserade enkäter ligger på 43 % medan postade enkäters 

svarsfrekvens ligger på 71 % (Cohen et al, 2007). Detta visar att det finns en klar fördel med 

att skicka via vanlig post än via e-post. 

 

En nackdel med enkäter är att frågorna inte går att förklara och justera i efterhand som 

enkäterna har skickats ut (Cohen et al, 2007). Detta har motverkats genom att utforma ett 
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introducerande brev (se bilaga 1) där kontaktinformation finns, om oklarheter uppstått över 

frågorna i enkäten, så respondenterna kunde ta kontakt angående dessa. 

 

När en enkät utformas och skickas via post kan ett stort borfall förekomma. Om ett stort 

bortfall förekommer blir det en ökning av risken för missvisande resultat, då man inte kan se 

om dem som inte besvarat enkäten skiljer sig från de som faktiskt har besvarat den (Bryman, 

2002). Det finns olika mindre åtgärder för att få ett lägre bortfall vid användning av 

postenkäter, vilka som togs till vara på vid utformandet av både det introducerande brevet och 

enkäten samt genomförandet av enkätutskicket (se Cohen et al., 2007, s. 223). För att 

maximera svarsfrekvensen skickades även en påminnelse (se bilaga 3) via post till de 

respondenter vilkas enkäter vid inlämningsdatumet inte hade kommit tillhanda. Påminnelsen 

skickades tillsammans med enkäten, om den först utskickade enkäten hade kommit bort på 

något sätt eller blivit kasserad av respondenten. 

3.5 Procedur  
Efter utformandet av enkät och introducerande brev, blev dessa granskade av en docent och 

universitetsadjunkt för att se till att frågorna var lättförståliga och inte kontradiktoriska. Efter 

denna kontroll, skickades enkäten ut tillsammans med det introducerande brevet samt ett 

returkuvert med betalat porto. Respondenterna hade sedan ca två hela veckor på sig att fylla i 

enkäten och skicka tillbaka denna. I introduktionsbrevet nämndes detta datum då enkäten 

helst skulle vara besvarad och återsänd. På det utsatta datumet skickades ett påminnelsebrev 

till de respondenter som inte redan hade återsänt enkäten. Tillsammans med påminnelsebrevet 

medföljde också en till kopia på enkäten. 

3.6 Analys 
För att få en definition och möjlighet att bedöma vad en kvalificerad befattning är för en 

beteendevetare, togs hjälp från SCB (1998), Standard för svensk yrkesklassificering. Syftet 

med detta verktyg var att skapa en standard för att dela in individer och deras befattningar 

(nuvarande arbete) utifrån deras arbetsuppgifter. Från detta verktyg (SCB, 1998) har 

kvalificerade befattningsgrupper valts utifrån att de går att härleda mot de titlar som nämns av 

Akademikerförbundet SSR (2007). Grupperna har därmed använts som mått för om 

befattningen skulle ses som kvalificerad utifrån arbetsuppgifterna, eller inte. En av grupperna 

som valdes ut var ledningsarbeten med vissa huvudgrupper (område 1), till detta kan t.ex. 

olika chefspositioner vara ett område där den beteendevetenskapliga kompetensen kan 

komma till användning. Den andra gruppen som passar en beteendevetare är arbete som 

kräver teoretisk specialistkompetens (område 2). I denna grupp passar såväl huvudgrupper 

som t.ex. chefer för särskilda metoder, där bl.a. personalchefs återfinns, samt undergrupper 

som personaltjänstemän och yrkesvägledare (a.a.). Inom gruppen arbete som kräver teoretisk 

specialistkompetens, återfinns också administratörer i offentlig förvaltning samt 

administratörer i intresseorganisationer, som båda också har setts som kvalificerade grupper. 

Inom området arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 

(område 3), återfinns också ett antal befattningar som har samma arbetsområden som i 

område 2, men som kräver en kortare utbildning. Inom område 3 återfinns undergruppen 

platsförmedlare och arbetsvägledare som utifrån Akademikerförbundet SSR (2007) också bör 

ses som ett kvalificerat befattningsområde. Likaså återfinns frivårdsinspektör som en möjlig 

befattning i Akademikerförbundets SSR (2007) definition av beteendevetare och därmed 

anser vi då att denna befattning också är kvalificerat till arbetsområde. 

 

Det ovan nämnda verktyget (SCB, 1998) har också använts för att se om befattningen är 

kvalificerad utifrån dess krav på utbildning (längd, t.ex. filosofie kandidat). Dessa består av 
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(1) ingen eller småkrav på utbildning, (2) gymnasiekompetens, (3) gymnasieutbildning med 

påbyggnad eller kortare högskoleutbildning (högst ca 3 år) men ingen akademisk examen 

samt (4) längre högskoleutbildning (ca 3-4 år eller mer) med en akademisk examen. För en 

beteendevetare är det nummer fyra som är den nivå vilket befattningen bör kräva för att denna 

skall ses som kvalificerad. Detta då en beteendevetenskaplig examen är en akademisk 

examen, omfattande minst tre år. 

 

I verktyget (SCB, 1998) för klassificering finns också att läsa en förklaring till ovanstående 

utbildningsnivåer i relation till befattningsområdena. Områdena 0 (militärt arbete) och 1 

(ledningsarbete) är inte kopplad till någon specifik utbildningsnivå då skaparna av verktyget 

menar att andra aspekter väger tyngre inom dessa grupper än vad utbildningsnivå gör. Inom 

området 2 (arbete som kräver teoretisk specialistkompetens) är kravet på utbildning som 

högst, dvs. nivå fyra. Område 3 (arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller 

motsvarande kunskaper) är kopplad till den tredje utbildningsnivån. Dessa två områden 

innehar till stora delar väldigt lika undergrupper och befattningar, där istället 

arbetsuppgifterna och kompetenskravet hos den specifika befattningen/anställningen är mer 

avgörande för vilket område en befattning tillhör. Områdena 3-8 befinner sig alla inom nivå 

två och område 9 befinner sig på den lägsta nivån, dvs. ett. Vid behandling av enkäterna 

användes svaret på frågan angående hur de själva uppfattar kravet på utbildning i sin 

befattning som avgörande i de fall då befattningen kunde kategoriseras i både område 2 och 3. 

I de fall då en befattning kunde placeras i båda dessa områden, användes alltså respondentens 

uppfattning av krav på utbildningsnivå för tjänsten som avgörande för inom vilket område 

som befattningen skulle placeras. 

 

Då den insamlade data var av kvantitativ art, har analysen därmed gjorts utifrån 

analysmetoder som lämpar sig för just denna typ av data. Först och främst har data 

presenterats via deskriptiv statistik. Detta är redovisande/förklarande mått på data som 

innefattar centralmått som till största del har utgjorts av medelvärde och även spridningsmått 

där standardavvikelsen har använts till största del (se Cohen et al., 2007). Dessa presenteras 

som text men också, till viss del, via diagram. 

 

För att fastställa en viss säkerhet hos samvariationen mellan vissa variabler samt även med en 

viss säkerhet testa påverkan av en variabel på en annan, har olika typer av signifikanstest 

använts. Det första testet som har gjorts är mellan frågan angående tillfredställelse och frågan 

gällande deras bedömning av användningen av utbildningen i förvärvsarbetet. Dessa variabler 

befinner sig båda på ordinalnivå eftersom de utgörs av femgradiga skalor (med bedömning 

från 1 till 5) vilket gjorde det svårt att avgöra om skalorna har ekvidistans mellan skalstegen, 

då respondenterna kan ha värderat skillnaden mellan stegen olika (t.ex. kan stegen 1-2 ha 

värderats annorlunda än 3-4). I och med detta användes ett ickeparametriskt test. Då en 

samvariation söktes krävdes också ett test för korrelationen och inte ett test där 

gruppskillnader är ämnade att prövas. På grund av dessa premisser användes Spearmans rank 

order correlation test för att visa på samvariationen mellan dessa variabler. Testet utfördes 

genom tvåvägs-prövning då ingen information innehades angående hur påverkansföljden var 

mellan variablerna. Ytterliggare ett test har använts. Detta test användes för att visa på 

skillnaden till tillfredställelse i arbetet mellan gruppen som hade tagit anställning på grund av 

att arbetet motsvarade utbildningen och gruppen som hade tagit anställning av någon annan 

anledning. Denna gruppering gör det möjligt att utföra ett test där två grupper ställs mot 

varandra. Då tillfredställelsen befinner sig på ordinalnivå, kan därmed gruppernas värderingar 

testas i relation till varandra med hjälp av ett Mann-Whitney test. Testet bör som ovanstående 

test utföras genom tvåvägs-prövning av samma anledning som nämns i samband till det testet. 
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3.7  Reliabilitet och validitet 
I denna undersökning var det viktigt att instrumentet undersökte det som var avsett att 

undersökas, dvs. att instrumentet har god validitet samt att undersökningen gjordes med en 

stor noggrannhet dvs. att instrumentet också har god reliabilitet. Nedan resovisas mer 

övergripande vad dessa begrepp betyder samt vad som har gjorts för att få både god validitet 

samt reliabilitet.  

3.7.1 Reliabilitet 

I kvantitativ forskning är reliabilitet väsentligen en synonym för överensstämmelse, pålitlighet 

samt replikerbarhet (Cohen et al., 2007). I denna studie finns det en hög replikerbarhet, med 

detta menas att det finns möjlighet för andra att utifrån denna studie göra nya tester på de mått 

som redovisats i studien. Detta är möjligt då studiens tillvägagångssätt är väl dokumenterat. 

Man använder sig av replikation då det finns misstankar att resultatet har förändrats eller är 

felaktigt och får reda på detta genom att testa de resultat studien ifråga har fått (Bryman, 

2002).  Reliabilitet lägger stor vikt vid precision och noggrannhet, detta kan ses i sättet 

egenskaper mäts, man mäter enbart det som går att mäta, som t ex vikt, denna kan få en precis 

mätning medan sångtalang inte går att mäta (Cohen et al., 2007). För att få en undersökning 

att bli reliabel måste det redovisas att undersökningen kan lämnas ut på samma sätt till en 

grupp med liknande respondenter och i ett liknande sammanhang, och fortfarande utvinna 

samma resultat (a.a.). Detta är något som denna studie inte kan utlova på grund utav att 

organisationen Mittuniversitetet förändrar programmen med jämna mellanrum. 

Arbetsmarknaden förändras ständigt och om medvetenheten om befattningstiteln 

beteendevetare ökar kommer arbetsmarknaden förmodligen förändras med detta. Men det är 

också detta som gör att fler uppföljningar av programmet borde göras, då det är intressant att 

se hur beteendevetare utvecklas på arbetsmarknaden. Denna studie kan alltså inte utgå från 

stabilitet (Cohen et al., 2007) med tanke på reliabilitet, detta betyder inte att studien inte är 

pålitlig, bara att studiens resultat kan antas förändras med tiden då arbetssituationen för 

respondenterna kan förändras.  

3.7.2 Validitet 

En viktig del av studier, kvantitativ som kvalitativ är om den är valid eller inte. Om en del av 

undersökningen visar sig vara mindre valid blir hela undersökningens resultat något svårtolkat 

(Cohen et al., 2007). Validitet i kvantitativ data kan bli förbättrad genom noggrant stickprov, 

lämpliga statistiska behandlingar samt lämpliga instrument för bearbetning av data. Cohen et 

al. (2007) menar att det finns två olika sätt att se på validitet gällande enkäter. Då enkäter blir 

besvarade samt återsända uppstår frågetecken om respondenterna har förstått frågorna rätt, 

besvarat med sanning och om de har besvarat frågorna utifrån den reella information som 

söks. Det andra synsättet förekommer då respondenter inte skickar tillbaka enkäterna, som då 

för fram frågor om dessa respondenter skulle ha svarat som dem som skickat in sina enkäter 

eller om alla dessa skulle svarat med en eller flera svar som skiljer sig jämte de som skickade 

in enkäten. Däremot finns det en större fördel med enkäter över intervjuer gällande validitet. 

Detta sätt ses som mer tillförlitligt med anledningen av att det är anonymt vilket gör att det 

blir mer uppmuntrande för respondenterna att vara uppriktiga i besvarandet av frågorna.  

 

Ovan har det randomiserade urvalet nämnts som en grundsten för validiteten. Det är den 

externa validiteten som blir påverkad av urvalet (a.a.). Den externa validiteten anvisar till hur 

väl ett resultat kan generaliseras till en större grupp, dvs. populationen (a.a.). Då denna studie 

hade ett totalurval, dvs. undersökte hela populationen, borde denna studie ha bra extern 

validitet och enkätsvaren borde vara generaliserbara (då urvalet och populationen är 
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desamma). I denna enkätundersökning var intern validitet av sekundär betydelse, då 

undersökningen inte hade för avsikt att visa på exakta lagbundenheter som är opåverkade av 

tid utan istället skulle visa på hur situationen är för tillfället. Istället för den interna validiteten 

är innehållsvaliditeten (eng. content validity) lämpligare som mått för den inre trovärdigheten 

hos studien då denna fokuserar på trovärdigheten i instrumentet (vilket dock påverkar den 

interna validiteten). Instrumentet i denna undersökning var av högsta betydelse, då detta var 

den enda datainsamlingsmetoden. Innehållsvaliditeten är god hos ett instrument som är 

tillräckligt mångfacetterat för att ringa in studieobjektet (a.a.). Då frågeställningarna som 

ställdes i denna undersökning var väldigt specifika, var dessa lätta att formulera till frågor 

som svarar mot frågeställningarna, vilket då också gav bättre innehållsvaliditet. Enkätmetoden 

har dock en nackdel i dess ekologiska validitet. Ekologisk validitet fokuserar på hur väl en 

undersökning befinner sig och undersöker en reell situation och inte en artificiell sådan. Då en 

enkät förutsätter en artificiell situation (om inte enkätens frågor rör ifyllnad av enkäter), blir 

den ekologiska validiteten sämre. Detta har motverkats genom att många frågor är utformade 

som värdeneutrala (se bilaga 2) vilket bör göra att resultatet inte blir skevt på grund av 

datainsamlingens artificiella natur. 

4 Resultat 
För att få en bild av hur valida svaren på nedanstående frågor är, jämförs rampopulationen i 

relation till de respondenter som har svarat på enkäten. Då de svarande respondenterna liknar 

rampopulationen bör studien också ha en god representativitet till populationen i övriga 

aspekter. Enbart kön blir möjlig att jämföra mellan rampopulationen och de svarande 

respondenterna, då denna information går att utvinna från Mittuniversitets databas, Ladok. 

 

Det beteendevetenskapliga programmet har under samtliga år haft större andel kvinnor än 

män som har tagit ut examen från utbildningen. Totalt sätt har 84 st. individer tagit ut en 

examen från programmet och av dessa är 75 st. kvinnor, dvs. 90 %, och därmed blir den 

manliga andelen 10 % med 9 st. individer. Den totala mängden respondenter som har svarat 

på enkäten är 56 st. och därmed är svarsfrekvensen 67 %, vilket borde ses som en relativt god 

svarsrespons. Andelen män som har svarat på enkäten är 6 % vilket skiljer sig med 4 

procentenheter från andelen män i rampopulationen. En viss skillnad finns därmed från 

populationen till de svarande respondenterna sett till kön. 

4.1 Hur värdefull har utbildningen varit ur ett arbetsperspektiv för de 
examinerade från beteendevetenskapliga programmet vid 
Mittuniversitetet? 

4.1.1 Hur stor andel har fått anställning? 

De flesta respondenter som svarat på enkäten har fått arbete, av 56 st. respondenter har 51 st., 

dvs. 91 %, fått arbete efter sin examen från det beteendevetenskapliga programmet. Tre 

respondenter är arbetslösa dvs. 5 % och två respondenter studerar dvs. 4 %. Det är en stor 

variation i hur lång tid det har tagit för respondenterna att få arbete efter det att de har börjat 

söka anställningar (denna fråga har ett bortfall på 9 individer). Genomsnittliga tiden innan 

respondenterna har fått anställning är 8,2 månader (SD = 12.1). Dock finns det ett mindre 

antal respondenter som höjer snittet genom att de ligger långt ifrån övriga värden. Bortser 

man från dessa tre extrema värden blir genomsnittet 5,3 månader (SD = 4.9). Den kortaste 

tiden innan anställning är under en månad medan den längsta tiden innan anställning är 60 

månader dvs. 5 år. 85 % har fått anställning inom 18 månader efter de började söka ett 

förvärvsarbete men bara 15 % har fått anställning inom 12 månader.  
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I likhet med månaderna innan anställning är det stor variation i antal sökta anställningar innan 

arbete (denna fråga har ett bortfall på 4 individer). I genomsnitt har respondenterna ansökt 32 

anställningar (SD = 69.9), med en vidd från 0 till 400 sökta anställningar. Anledningen till att 

vidden börjar vid noll är att vissa respondenter har återgått till sina ursprungliga 

förvärvsarbeten och därmed inte behövt söka någon anställning för att ha en. Den största 

andelen, 68 %, av respondenterna har sökt upp till 50 anställningar innan de fick sitt första 

förvärvsarbete efter utbildningen. I denna grupp är det genomsnittliga värdet 12 sökta 

anställningar (SD = 14.3). 

 

Ett intresse kan tyckas vara att undersöka hur olika faktorer har påverkat respondenternas 

möjlighet till anställning. Respondenterna har fått göra en värdering på en femgradig skala 

över vad de ansåg var viktigt för att de fick sitt senaste förvärvsarbete (se bilaga 5). De 

faktorer de haft möjligheten att värdera är, den beteendevetenskapliga examen, inriktningen 

av programmet, universitetets status, betyg från programmet, meriter och erfarenhet samt 

personlighet. De flesta respondenterna ansåg att deras personlighet (M = 4.49) samt 

meriter/erfarenhet (M = 4.26) hade en betydelsefull inverkan på deras erbjudande till 

förvärvsarbetet. Likaså värderade en stor andel av respondenterna den beteendevetenskapliga 

examen (M = 3.70) som betydelsefull i detta sammanhang. Mindre betydelsefulla ansåg 

respondenterna att universitetets status (M = 1.65), betyg (M = 1.86) samt inriktningen på 

programmet (M = 2.23) var. Respondenterna har även fått värdera hur stor påverkan de 

valbara kurserna de har läst, har haft för deras erbjudande till det sökta förvärvsarbetet. De 

flesta respondenterna har inte haft möjligheten att välja kurser på grund utav programmets 

tidigare utformning. Detta har gjort att få har värderat kurser och det blir därmed svårt att dra 

några valida slutsatser angående deras inverkan. De kurser som har blivit värderade på en 

femgradig skala (där fem är mycket viktig och ett är inte alls viktig) av fem respondenter eller 

fler är den juridiska översiktskursen (n = 8) samt sociologi (n = 5). Båda dessa har en stor 

variation i hur de har blivit värderade. För att visa på ett centralmått för dessa kurser kan 

medianen användas, då detta mått medger beräkning på ordinalnivå (som värderingen är). 

Juridiska översiktskursen har en median på 2.5 och sociologi har en median på 3. Dessa 

kursers påverkan kan därmed inte ses som varken stor eller liten, utan någonstans där emellan. 

4.1.2 Vilken lönenivå har de examinerade studenterna? 

Typvärdet för lönenivån hos respondenterna befinner sig mellan 20 000 kr till 24 999 kr per 

månad, där 24 individer ingår, 47 % (bortfall på 5 individer som studerar eller är arbetslösa). 

Näst största kategorin med respondenter är lönenivån 25 000 kr till 29 999 kr där 13 

respondenter ingår vilket utgör 26 % av samtliga respondenter. Efter dessa två kategorier 

kommer den näst lägsta lönenivån 15 000 kr till 19 999 kr, där 7 respondenter befinner sig, 

vilket är 14 %. Nästan lika många respondenter, 6 st., har en lönenivå på 30 000 kr till 34 999 

kr och utgör 12 %. Den sista lönenivån som innehar respondenter utgör en väldigt liten del där 

endast en respondent ingår med en lönenivå på 35 000 kr till 39 999 kr. 
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Figur 1. Lönenivå per månad (kr) uppdelat på sektor, redovisat med absolut och relativ frekvens. n = 51. 

 

Respondenterna arbetar främst inom den statliga sektorn, 41 %, färre respondenter arbetar 

inom privat, 31 %, samt inom kommun, 28 % . Lönemässigt har den statliga sektorn störst 

andel inom nivån, 20 000 kr till 24 999 kr samt på lönenivån 30 000 kr till 34 999 kr. Den 

kommunala sektorn betalar främst ut en månadslön på 25 000 kr till 29 999 kr med högsta 

beloppet på 35 000 kr till 39 999 kr då dock bara på en procent. Den privata sektorn har 

ungefär samma relativa fördelning som den kommunala sektorn, men dock med aningen 

större andel på 20 000 kr till 24 999 kr och något mindre andel på 25 000 kr till 29 999 kr. 

 

4.1.3 Hur tillfredställd är de examinerade studenterna med sina 
förvärvsarbeten? 

De flesta respondenterna verkar vara nöjda med sina nuvarande förvärvsarbeten (se figur 2). 

Medianen för tillfredställelse är 4,5 av fem, där ett är inte alls tillfredställd och fem är mycket 

tillfredställd. Av de 51 som svarade på frågan (5 är arbetslösa eller studerar) är det 36 %, 19 

st., som anser att deras förvärvsarbete är mycket tillfredställande. En lika stor mängd har 

bedömt sin tillfredställelse till fyra (av fem, där ett är inte alls tillfredställd och fem är mycket 

tillfredställd). Dessa två utgör därmed majoriteten av respondenternas svar med totalt 38 svar, 

motsvarande 75 %. 

 



Uppföljning av arbetsmöjligheter för examinerade studenter 

   20 

 

 
Figur 2. Respondenternas tillfredställelse i sina nuvarande förvärvsarbeten. 1 = Inte alls nöjd, 5 = Mycket nöjd. n 

= 51. 

 

För att undersöka om utbildningen har någon relation till denna tillfredställelse kan man 

undersöka om någon samvariation finns mellan frågan angående tillfredställelse och frågan 

gällande deras bedömning av användningen av utbildningen i förvärvsarbetet (se bilaga 2). 

 

 rs (51) = 0.452, p = .001 (tvåvägs) 

 

Samvariationen mellan dessa variabler är signifikant vilket tyder på att tillfredställelsen som 

respondenterna har i sina förvärvsarbeten korrelerar med deras användning av den 

beteendevetenskapliga utbildningen i arbetet. Dock kan man inte uttala sig om huruvida ett 

direkt samband finns mellan dessa variabler, eller om det finns mellanvariabler som påverkar 

båda dessa i en viss riktning. T.ex. kan användningen av utbildningen utgöras av att 

respondenterna använder denna i deras kompetensutveckling som i sin tur påverkar 

tillfredställelsen. 

 

Tillfredställelsen kan också påverkas av om förvärvsarbetet motsvarar utbildningen eller inte. 

Frågan angående varför respondenterna har accepterat sin senaste anställningsförfrågan, rör 

just detta. På denna fråga kunde respondenterna antingen ange att de tycker att arbetet 

motsvarar utbildningen eller ange flera andra alternativ till accept av anställningen (se bilaga 

2). Nedan testas om det finns någon skillnad till tillfredställelsen i arbetet för respondenterna 

som anser att arbetet motsvarar utbildningen mot alla de respondenter som har svarat något av 

de andra svarsalternativen har placerats i en annan grupp.  

 



Uppföljning av arbetsmöjligheter för examinerade studenter 

   21 

 

 U (50)  = 196.500, p = .019 (tvåvägs) 

 

Testet visar att de som svarat att arbetet motsvarar utbildningen är signifikant mer 

tillfredställda än de som har svarat något av de andra anledningarna till att ha accepterat 

anställning. Respondenterna som anser att förvärvsarbetet inte motsvarar utbildningen är 

därmed mindre tillfredställda än de som anser att arbetet motsvarar den beteendevetenskapliga 

utbildningen. Detta test visar, som i ovanstående test, inte heller på om något direkt samband 

finns utan det kan även här finnas mellanvariabler. Ett exempel på detta går att ta från 

diskussionen i samband med föregående test, dvs. att de som har ett arbete som motsvarar 

utbildningen får kompetensutveckling inom utbildningsområdet som då påverkar 

tillfredställelsen. 

 

4.2 Vad har de examinerade studenterna från beteendevetenskapliga 
programmet vid Mittuniversitetet fått för kvalificerade befattningar? 

4.2.1 Hur stor andel har fått befattningar som relaterar till det 
beteendevetenskapliga programmet? 

Respondenterna är fördelade på många olika verksamhetsområden. Störst mängd 

respondenter befinner sig inom socialt arbete. Inom detta område arbetar 9 respondenter, 16 

%. De fyra näst största verksamhetsområdena är vård och omsorg, kriminalvård, försäkring 

och pension, samt arbetslösa/studenter där de innehar 5 respondenter var, motsvarande 9 %. 

De tredje största verksamheterna är bemanning och rekrytering, arbetsförmedling, industri 

samt utbildning som alla innehar 4 respondenter vardera, dvs. 7 %. Övriga områden (se bilaga 

4) innehar 3 eller färre respondenter vardera. 

 

Många av befattningar överskrider verksamhetsområdenas gränser och återfinns hos flera av 

dessa. Exempel på detta är enhetschef, jobbcoach, handläggare (av olika slag) samt 

teamledare. Utifrån de kriterier som finns nämnda i metoden går det att utröna vilka som har 

fått kvalificerade befattningar som relaterar till beteendevetenskapliga programmet utifrån 

dess arbetsuppgifter. Inom ledningsarbete befinner sig sex individer, 11 %. Inom arbete som 

kräver specialistkompetens där arbetsuppgifterna relaterar till den beteendevetenskapliga 

utbildningen finns 24 respondenter som motsvarar 43 % av de samtliga respondenterna. Inom 

området arbete som kräver kortare högskoleutbildning återfinns två befattningar som relaterar 

till utbildningen. Dessa är en handläggare och en administratör och motsvarar 4 %. Det sista 

området som innehåller en kvalificerad befattning är kontors- och kundservicearbete där det 

också bara finns en respondent, 2 %. 

 

Vid en sammanställning av samtliga befattningar som går att relatera till 

beteendevetenskapliga utbildningen, uppgår dessa till 33 individer totalt vilket motsvarar 59 

% av de svarande respondenterna. Detta visar också frågan angående varför respondenterna 

har accepterat sin senaste anställning. 54 % ansåg att deras arbete motsvarade den 

beteendevetenskapliga utbildningen medan resterande 46 % angav att de tagit anställning av 

annan anledning, då de inte ansåg att denna motsvarade utbildningen.  

4.2.2 Hur stor andel har fått befattningar som kräver en kvalificerad 
utbildningsnivå? 

Till skillnad från den ovanstående frågan är det lättare att undersöka om befattningen är 

kvalificerad utifrån utbildningsnivån som krävs än det är utifrån arbetsuppgifter. Det enda 
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områden som kan ses som kvalificerat utifrån utbildningsnivån är området som kräver 

specialistkompetens vilket ligger på den högsta utbildningsnivån (nivå 4). Inom detta område 

återfinns 23 respondenter (45 %). Dock kan man även se vilken utbildning som krävs genom 

respondenternas egen uppfattning om utbildningskravet. 29 av respondenterna anser att deras 

arbetsuppgifter kräver den högsta utbildningsnivån dvs. 59 %, om man bortser från två 

respondenter som inte har svarat på denna fråga. Detta betyder att fler anser att deras 

befattning kräver den högsta utbildningsnivån än vad man kan utröna utifrån deras indelning 

till befattningsområdena, dvs. utifrån området där specialistkompetens krävs. Det blir här 

svårt att avgöra vilket mått som är det mest valida, då respondenterna mycket väl kan ha rätt i 

att deras befattning kräver en högre utbildning även fast de inte befinner sig inom området 

som kräver den högsta nivån. Dessa kan dock också ha en viss övertro på kravet av utbildning 

i befattningen. 

5 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att undersöka arbetsmöjligheter och i denna diskussion 

kommer frågeställningarna rörande detta syfte att vara en utgångspunkt för jämförelse. Dessa 

kommer att skrivas i en kronologisk ordning från sökande av anställning till tillfredställelsen 

av arbetet.  

 

Etableringsgraden är väldigt hög bland examinerade studenter på det beteendevetenskapliga 

programmet vid Mittuniversitetet. Tidigare studier visar på att ca 65 % (Nelsson, 2006:241; 

HSV, 2008:35R) av de undersökta beteendevetarna har etablerat sig på arbetsmarknaden. 

Dock har examinerade med magisterexamen aningen högre etableringsgrad, 69 % (HSV, 

2008:35R). Detta till skillnad från Mittuniversitetets examinerade studenter vilka har en 

etableringsgrad på 91 %, vilket innefattar både kandidatexamen och magisterexamen. Tiden 

för etableringen för dessa från Mittuniversitet är i genomsnitt ca 5,3 månader, detta skiljer sig 

från Lunds omfattande utvärderingsstudie där en fjärdedel av de examinerade studenterna från 

samhällsvetenskapliga ämnen inte har fått ett förvärvsarbete inom loppet av ett halvår 

(Nelsson, 2006:241). Däremot har examinerade studenter från Växjö universitetets 

samhällsvetenskapliga program etablerat sig till 87 % inom ett halvår från examen (Holmberg 

& Johansson, 2005). Denna etableringsgrad är näst intill lika god som från Mittuniversitetet. I 

Lunds studie var 10 % arbetslösa (a.a.) medan 5 % är arbetslösa av de examinerade 

studenterna från Mittuniversitetet. Mittuniversitet tycks ha en god etableringsgrad i jämförelse 

med de ovan nämnda rapporterna samt också en liten andel arbetslösa jämfört med dessa. 

 

Respondenterna från Mittuniversitet ansåg att de hade fått sitt senaste arbete på grund av 

deras beteendevetenskapliga examen, deras personlighet samt erfarenheter och meriter. Detta 

är ungefär samma resultat som Holmberg och Johansson (2005) presenterar där fem faktorer 

lyfts fram: erfarenhet, utbildning, sociala färdigheter, kontaktnät och geografisk placering. 

Sociala färdigheter borde kunna innefattas av personlighet, vilket gör att de tre faktorerna som 

nämns av examinerade studenter från Mittuniversitetet också nämns av Holmberg och 

Johansson. Dessa tre bör därmed anses vara viktiga för anställningsmöjligheten. 

 

Då etableringsgraden för Mittuniversitets examinerade studenter tycks vara god blir följande 

frågor relevanta: inom vilken sektor de arbetar, vad de arbetar med och om arbetet är 

kvalificerat? Akademikerförbundet SSR (2007) visar på att beteendevetare kan arbeta inom 

alla sektorer och inom flera olika befattningar med olika arbetsuppgifter. Detta visar också 

resultatet från Mittuniversitetets examinerade beteendevetare. Dessa arbetar inom samtliga 

sektorer och inom flera verksamhetsområden, där de största utgörs av: socialt arbete, vård och 

omsorg, kriminalvård, försäkring och pension, arbetsförmedling samt utbildning. Att 
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beteendevetare kan arbeta inom samtliga sektorer och inom många olika verksamhetsområden 

borde visa på en god arbetsmarknad och goda förutsättningar för examinerade beteendevetare 

och även framtida beteendevetare. Detta kan dock tolkas som att de examinerade 

beteendevetarna är verksamma inom arbetsområden och befattningar som inte motsvarar 

utbildningens innehåll. Detta visar också Lunds undersökning vilken påstår att beteendevetare 

jämförelsevis med studenter från andra utbildningar oftare arbetar inom arbetsområden som 

inte motsvarar utbildningen (Nelsson, 2006:241). Däremot visar resultatet från 

Mittuniversitetet att 59 % av respondenterna har fått en kvalificerad befattning dvs. en 

befattning som befinner sig inom ett arbetsområde som går att relatera till utbildningen. Dock 

finns det en stor andel som inte anser att deras arbete motsvarar den beteendevetenskapliga 

utbildningen vilka utgörs av 41 %. SCB:s (2008) undersökning visar på att majoriteten av 

beteendevetarna anser att deras arbete motsvarar deras utbildning (49 %). Tillsammans med 

de som ansåg att arbetet till viss del motsvarade utbildningen (34 %) utgör dessa 83 % av 

beteendevetarna i undersökningen. Detta går att tolka som att Mittuniversitetets 

beteendevetare ändå ofta arbetar inom arbeten som inte direkt motsvarar utbildningen, i 

samma omfattning som beteendevetarna i SCB:s (2008) undersökning arbetar inom 

befattningar som motsvarar utbildningen. Dock skall denna tolkning göras försiktigt då 

respondenterna i SCB:s (2008) undersökning hade fler alternativ – 4 st. - för att bedöma 

arbetets motsvarighet till utbildningen och beteendevetarna från Mittuniversitetet hade enbart 

två alternativ – motsvarande och ej motsvarande – och om Mittuniversitetets examinerade 

studenter hade haft fler alternativ kanske fler hade svarat att arbetet ”till viss del” motsvarar 

utbildningen. 

 

En relevant fortsättning på ovanstående resonemang blir om utbildningen kommer till 

användning och krävs i arbetet. En stor andel (59 %) av de examinerade studenterna från 

Mittuniversitetet ansåg att deras arbete krävde högre utbildning, detta stödjer också analysen 

som är utförd genom SSYK-verktyget (se metod) till viss del, där det framkommer att 45 % 

av respondenterna har ett arbete som kräver högsta utbildningsnivån (akademisk 

grundexamen, minst 3 år). Detta visar som i ovanstående stycke att beteendevetarna från 

Mittuniversitetet inte riktigt går att jämföra mot övriga beteendevetare. SCB:s (2008) rapport 

visar att 78 % av de undersökta beteendevetarna ansåg att deras utbildning krävde den högsta 

utbildningsnivån (mer specifikt, filosofie kandidat- eller magisterexamen). Skillnaden mellan 

SCB:s och Mittuniversitets grupper i egna bedömningar i utbildningskrav är därmed 19 

procentenheter. Detta visar möjligtvis ytterligare en gång på att studenterna från 

Mittuniversitetet inte riktigt har arbeten som är kvalificerade. 

 

Lönemässigt har de examinerade studenterna vid Mittuniversitet ett typvärde på 20 000 kr till 

24 999 kr per månad med en andel på 47 %, detta kan jämföras med rapporten som SCB 

(2008) har producerat där ca 35 % har en lönenivå på 20 000 kr till 25 000 kr (ca 17 % med 

lönenivå på 20 000 kr till 22 499 och ca 18 % med en lönenivå på 22 500 kr till 24 999 kr). 

Denna rapport redovisar också färre individer på den lägre lönenivån under 19 999 kr med ca 

9 % medan Mittuniversitetet har något fler med 14 % inom denna kategori. Mittuniversitetet 

har även en mindre andel som tjänar 25 000 kr till 29 999 kr, 26 % jämfört med ovanstående 

studie där ca 35 % ligger inom denna kategori (ca 24 % inom nivån 25 000 kr till 27 499 kr 

och ca 11 % inom 27 500 kr till 29 999 kr). Mittuniversitets examinerade studenter har dock 

12 % inom lönenivån 30 000 kr till 34 999 kr där SCB:s (2008) rapport har en något mindre 

andel med ca 10 % inom denna lönenivå. Mittuniversitetet har även en respondent, 

motsvarande 2 % som tjänar någonstans inom 35 000 kr till 39 999 kr medan SCB:s rapport 

redovisar ca 6 % från 35 000 kr och högre. Respondenterna från Mittuniversitetets löner kan 

anses vara på samma nivå som SCB:s (2008) rapport men dock aningen lägre då de största 
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skillnaderna är att Mittuniversitetet har större andel på lönenivån 20 000 kr till 24 999 kr och 

SCB:s rapport skiljer sig mycket på lönenivån 25 000 kr till 29 999 kr med en större andel. En 

anledning kan vara de faktorer som nämns som påverkande till varför beteendevetarna har fått 

anställning, dvs. personligheten, erfarenheten/meriter samt även examen från utbildningen. 

Personligheten och meriter/erfarenheter bör inte stå för denna löneskillnad då det är svårt att 

påstå att Mittuniversitetet skulle dra till sig fler personer med mindre eftertraktade 

personligheter och erfarenheter/meriter än vad andra universitet gör. Dock kan utbildningen – 

till utformning och innehåll - vara en faktor som har påverkat löneskillnaden.  

 

Även tillfredställelsen är något lägre hos beteendevetarna från Mittuniversitetet jämfört med 

övriga beteendevetare. Av beteendevetarna från Mittuniversitetet är 75 % nöjda och mycket 

nöjda (skalsteg 4-5) på en skala med fem steg (där 1 är inte alls tillfredställd och 5 är mycket 

tillfredställd). Detta till skillnad från respondenterna som har tagit examen från Växjö 

universitet, där 84 % tillsammans är ganska nöjda och mycket nöjda (Holmberg & Johansson, 

2005). Ungefär samma andel är ganska nöjda och mycket nöjda med sina förvärvsarbeten i 

SCB:s (2008) rapport, där dessa tillsammans utgör 86 % av respondenterna. Här finns dock 

två problem att diskutera. Skalorna som SCB (2008) samt rapporten från Växjö universitet 

(Holmberg & Johansson, 2005) använder sig av, använder fyra skalsteg, där respondenterna 

från Mittuniversitetet istället har fått värdera med fem skalsteg. Då det mittersta skalsteget 

räknas med som om denna vore mer på den tillfredställda sidan av spektrumet än på den icke 

tillfredställda sidan av spektrumet, uppgår de tillfredställda till totalt 90 %, av de examinerade 

från Mittuniversitetets program. Ser man på detta sätt så verkar de examinerade från 

Mittuniversitetets program vara likvärdigt tillfredställda, och möjligtvis mer tillfredställda än 

de beteendevetare som har undersökts i de nämnda rapporterna. Det andra problemet som 

finns i detta resonemang är att respondenterna från de två jämförande rapporterna (SCB, 

2008; Holmberg & Johansson, 2005) har graderat sina arbeten efter hur nöjda de är med 

dessa, medan beteendevetarna från Mittuniversitetet har graderat sina arbeten efter hur 

tillfredställda de är med sina arbeten. Även om det borde finnas en mycket stor likhet mellan 

dessa, kan dessa två begrepp inte direkt likställas. Tillfredställdheten hos respondenterna från 

det beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet kan påverkas av en rad olika 

anledningar, men i de fall som respondenterna har tagit anställning på grund av att arbetet 

motsvarar utbildningen är dessa mer tillfredställda än de som har tagit anställning av annan 

anledning. Likaså tycks användningen av utbildningen i arbetet påverka hur tillfredställda 

respondenterna är i sina förvärvsarbeten. Då användningen av utbildningen i arbetet påverkar 

tillfredställelsen i detsamma, kan man anta att det är detta som gör att tillfredställelsen är 

något mindre hos beteendevetarna från Mittuniversitetet än hos beteendevetarna som nämns i 

de andra rapporterna. Detta eftersom en större andel av respondenterna i SCB:s (2008) rapport 

har kvalificerade befattningar (arbeten som motsvarar utbildningen). Även kan en annan 

anledning till den något lägre tillfredställelsen vara att denna blir påverkad av lönenivån som - 

redan redovisats - att vara något lägre än i relation till övriga beteendevetare.   

5.1 Metoddiskussion  
Rörande metoden finns två övergripande punkter som bör diskuteras. Först och främst om hur 

väl denna undersökning går att jämföra med andra undersökningar samt även mer 

övergripande dilemman som finns i undersökningen. 

 

De mer övergripande problem som denna undersökning har haft, är bland annat rörande dess 

svarsfrekvens, då denna är något under vad som har önskats. Detta gör att undersökningen har 

vissa problem att generalisera sina svar till populationen. Det kan hända att de som inte har 

svarat på undersökningen skiljer sig på någon eller några vitala områden, som gör att dessa – 
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om de skulle ha svarat på enkäten – skulle ha påverkat resultatet på ett nämnvärt sätt. Det är 

dock svårt att spekulera i hur mycket eller hur litet resultatet skulle ändras utifrån detta. Detta 

problem blir också delvis förvärrat av att populationen till sin mängd är liten och därmed blir 

varje enkät vital. Detta blir extra tydligt eftersom en enkät står för mer än en procent av den 

totala mängden enkäter. Ett annat övergripande problem är huruvida denna studie kan dra 

slutsatser angående anledningar till utfallet av undersökningen. T.ex. är inte undersökningen 

experimentellt utformat till den grad att ovidkommande variabler är kontrollerade och därmed 

blir det svårt att dra slutsatser angående påverkansföljder. Detta har dock inte varit studiens 

syfte, som är mer inriktat på att visa hur förhållandena ser ut och inte varför. Studien försöker 

ändå till viss del göra detta då tillfredställelsen i arbetet sätts i relation till utbildningen (på 

olika sätt). Denna analys görs för att kunna visa på möjliga anledningar men inte fastställda 

och klargjorda sådana. 

 

Ett till övergripande problem med denna studie finns i att ingen åtskillnad har gjorts från de 

olika utformningar som har funnits av programmet. Det kan hända att någon utformning av 

programmet har varit mer passande på arbetsmarknaden eller har skilt sig på något annat sätt 

från de andra utformningarna. Likaså har denna studie inte skilt på de som har tagit en 

filosofie kandidat examen och de som har tagit en magister kandidat examen och inte de som 

har läst olika inriktningar av programmen. Mellan dessa olika grupper kan det hända att det 

finns nämnvärda skillnader som inte har framkommit i denna undersökning. Dock har denna 

typ av fokus, att se till anledningar för resultatet, inte varit syftet med denna undersökning. 

Denna undersökning har haft för syfte att se det totala utfallet från programmet och inte se till 

skillnader mellan programmen som kan leda till olika arbetsmöjligheter. 

 

Utöver de övergripande problemen finns, som nämnt, också problem i huruvida studien kan 

jämföra sina resultat mot andra studier. Dessa problem uppstår till största del genom denna 

studies skilda utformning jämte de andra studiernas utformning. Bland annat uppstår problem 

då inte exakt samma frågor med samma formuleringar har använts. Detta har tidigare nämnts i 

frågan angående tillfredställelse i arbetet som i andra studier har formulerats till hur nöjda 

respondenterna är i sina arbeten. Det går, som sagt, inte att placera ett likhetstecken mellan 

dessa begrepp även om dessa är väldigt nära varandra till sin innebörd. Det finns även ett till 

liknande problem, vilket redan har berörts. Problemet är att andra studier har valt en fyrgradig 

skala och denna studie istället har en femgradig sådan, vilket försvårar jämförandet mellan 

dessa. Vi har försökt möta detta genom att inkludera mellansteget i diskussionen, dock är 

detta inte något som helt tar bort problemet, även om det förminskar detsamma. Ett tredje 

problem i jämförande sammanhang är att de tidigare studier som finns angående 

beteendevetare på arbetsmarknaden är få till antalet, där denna studie istället har använt 

snarlika utbildningar som jämförelser. Här uppstår problemet att dessa snarlika utbildningar, 

ändå inte är exakt samma som beteendevetenskapliga utbildningen vid Mittuniversitetet, även 

om de förmodligen värderas snarlikt på arbetsmarknaden. Detta problem har försökt 

förminskats genom att vara restriktiva med slutsatser från detta och istället fokuserat på att 

jämföra mot de rapporter som har undersökt det beteendevetenskapliga programmet. 

6 Slutsats 
Det beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet har utifrån de beteendeobjektiva 

målen (vilka finns formulerade i frågeställningarna) gett både goda och mindre goda utfall. 

De examinerade studenterna från Mittuniversitetet har lyckats väl att etablera sig på 

arbetsmarknaden, dock inte alltid inom kvalificerade (till utbildningsnivå samt arbetsområde) 

befattningar. Detta behöver dock inte ha något med utbildningen att göra, utan kan härledas 

till individens värderingar till allmän anställning framför arbetslöshet och fortsatt sökande till 
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kvalificerad befattning. Detta kan också antas påverka tillfredställelsen och lönenivån i 

arbetet, där respondenterna väljer en icke kvalificerad befattning istället för att vänta in ett 

kvalificerat och mer tillfredställande arbete med högre lön. 

 

Vidare forskning bör utifrån detta vara att göra en uppföljning av samma respondenter vid 

senare tillfälle, för att se hur beteendeobjektiva målens utfall då har förändrats. Dessa kan till 

exempel ha fått en högre befattning inom samma verksamhetsområde eller sökt och funnit 

mer kvalificerade befattningar. Detta blir intressant då respondenterna från Mittuniversitet 

inte befunnit sig på arbetsmarknaden under någon längre period och ingen av dessa har varit 

verksamma på arbetsmarknaden över tio år. 

 

Ännu ett förslag till vidare forskning är att det kan vara intressant att se om det finnas någon 

skillnad mellan de olika utformningar som har funnits av programmet, de olika inriktningarna 

samt vilken examen som har tagits ut av de examinerade studenterna och om dessa faktorer 

har påverkat arbetsmöjligheterna. Detta kan då också användas som underlag till utveckling 

av programmet. 

 

Ett tredje förslag till vidare forskning är huruvida lönenivåer skiljer sig utifrån arbetets 

geografiska placering. I samband med detta är det också intressant att undersöka om det finns 

signifikanta skillnader i lönenivåer som examinerade beteendevetare från olika lärosäten, har i 

sina förvärvsarbeten. 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 
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Bilaga 4 Tabell över verksamhet, område och befattning 

Tabell 1. 

 

Verksamhetsområde, befattningsområde och befattning. 

Verksamhetsområde 
SSYK-kategori samt 

antal respondenter 
Befattningar 

Totalt 

antal 
 

Försäkring och pension 12: 1, 24: 4 Enhetschef, 

Utredare/handläggare,  

5 
 

Kriminalvård 51: 4, 24: 1 Kriminalvårdare, 

Frivårdsinspektör, 

Kriminalvårdinspektör 

5 

 
 

Arbetsförmedling 24: 4 Jobbcoach, 

Arbetsförmedlare, 

Rehabcoach 

4 

 
 

Coaching 13: 1, 24: 1 Projektledare, 

Coach/beteendevetare 

2 
 

Vård och omsorg 24: 1, 13: 1, 51: 1, 

34: 2 

Planerare, enhetschef, 

omvårdare, 

behandlingsassistent 

5 

 
 

Länsstyrelse/Myndighet 83: 1, 34: 1, 24:1 Chaufför, 

Ekonomihandläggare, 

Projektadministratör    

3 
 

Bemanning och 

rekrytering 

24: 3, 42: 1 Rekryteringsadministratör, 

Rekryterare, 

Kontorskonsult, PA-

Specialist 

4 

Socialt arbete 12: 1, 24: 5, 34: 3 Områdeschef, Jobbcoach, 

Socialsekreterare, 

Projektledare, 

Behandlingsassistent, 

Pastor, Polisassistent, 

Mottagningshandläggare 

9 

 

 

 

 
 

Bank 42: 2 Banktjänstearbetare 2 

Industri 24: 2,34: 2 Personalutvecklare, 

Innesäljare, 

processutvecklare, 

Administratör 

4 

 

 
 

Utbildning 24: 1, 34: 1, 13: 1, 

21: 1 

Projektkoordinator, 

Antagningshandläggare, 

Teamledare, IT-pedagog 

4 

 
 

Kommunikationsföretag 

(TV, Internet, Telefoni) 

34: 1, 13: 1 Sälj- och kundspecialist, 

Teamledare 

2 
 

Begravningsentreprenad 51: 1 Säljare 1 

Arbetslösa/Studerar Studerar: 2, 

Arbetslösa: 3 

 5 
 

Egenföretagare Ej kategoriserbar: 1 Egenföretagare 1 
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Bilaga 5 Tabell över faktorerna som påverkat anställningsmöjligheten 
 

Tabell 2. 

 

Faktorer som har påverkat till anställning 

 
N 

Mean Median Mode 
Std. 

Deviation  
Valid Missing 

Beteendevet.examen 47 9 3,70 4,00 4 1,140 

Inrikt. program 43 13 2,23 2,00 1 1,269 

Universitetets status 43 13 1,65 1,00 1 0,997 

Betyg från utb. 43 13 1,86 2,00 1 0,990 

Meriter/erfarenhet 46 10 4,26 5,00 5 0,999 

Personlighet 47 9 4,49 5,00 5 0,804 
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