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Abstrakt  

I dagens samhälle blir det allt viktigare och vanligare att personer studerar vidare på 

högskola eller universitet efter gymnasiet. Detta för att kunna konkurrera om de arbeten som 

finns på dagens arbetsmarknad. Det beteendevetenskapliga programmet etablerades på 

1970-talet på högskolor och universitet då behovet av att kunna kombinera bland annat 

psykologi och pedagogik med exempelvis juridik och ekonomi ökade. Det 

beteendevetenskapliga programmet ger en bred bas för studenterna när de har tagit sin 

examen, vilket kan locka de studenter som inte har helt klart för sig vad de vill arbeta med 

efter avslutad utbildning, men även de som har en klar och tydlig bild över sina framtida 

mål. Denna studie granskar vad utexaminerade studenter från ett beteendevetenskapligt 

program i Sverige anser att de har haft för användning av sin utbildning i arbetslivet. 

Anledningen till varför detta ämne valdes var för att det i dagsläget finns begränsat med 

forskning kring vad utexaminerade studenter anser om sin utbildning och dess 

användbarhet i arbetslivet. För att få en ökad kunskap om den valda problematiken har 

hermeneutiken kommit till användning för att se till urvalsgruppens personers livsvärldar 

och hur de tolkar den utifrån de situationer och händelser som de omges av. Vidare har en 

enkät skickats ut till de utexaminerade studenter som avlagt en kandidatexamen vid ett 

universitet i Sverige mellan åren 2009-2013. Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är 

att utbildningen i stort har lett till en ökad förståelse i mötet med människan samt hur 

samhället i helhet fungerar i relation till kunskapen om vad som förväntas av oss som 

medborgare. 

 

Nyckelord: anställningsbarhet, användning, arbetsliv, arbetsmarknad, beteendevetenskap, 

samhälle, utbildning 



 

Förord 
Vi vill börja med att tacka alla forna studenter, vid det aktuella beteendevetenskapliga 

programmet som denna studie berör, som tog sig tid att svara på denna studies enkät, utan 

er hade denna studie ej varit genomförbar! Vidare vill vi tacka vår handledare och våra 

studiekamrater för stöttande ord, värdefulla synpunkter samt de härliga stunderna vi fått 

tillsammans. Till slut vill vi tacka varandra för mycket gott samarbete då hela detta 

självständiga arbete är en gemensam produkt!  

 

 

Malin Karlsson och Ida Leyonberg 
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Introduktion  

Inledning  

Högre utbildning, det vill säga eftergymnasial utbildning, har på senare tid fått en ökad 

efterfrågan. En av anledningarna är att Bolognaprocessen har format riktlinjer för kvaliteten i 

utbildningarna. Bolognaprocessen är ett samarbete där 47 europeiska länder ingår och 

arbetar med frågor kring högre utbildningar. Samarbetet handlar om att främja 

möjligheterna för att öka individers rörlighet, deras anställningsbarhet samt att främja 

Europas konkurrenskraft när det gäller Europa som utbildningsområde. Den högre 

utbildningen ses som en korsning av utbildning och forskning som kan bidra till 

nyskapande. Detta för att ge studenterna en bra grund och förberedelse för framtiden i deras 

framtida karriär, det aktiva medborgarskapet samt den personliga utvecklingen (European 

Higher Education Area, 2010). Det finns ytterligare utredningar som arbetar för ökad kvalitet 

i utbildningarna. Ett exempel på detta är Resursutredningen som kom med ett förslag 

angående att det ska tilldelas resurser i form av ekonomiskt stöd till de universitet och 

högskolor som har en bra kvalitet i utbildningarna. Detta är tänkt som en motiverande faktor 

till att öka just kvalitén i utbildningarna (SOU, 2007:81). 

Den beteendevetenskapliga utbildningen gör att du som utexaminerad har en rad olika 

möjligheter när det kommer till olika yrken. Yrkesgruppen växer ständigt på 

arbetsmarknaden och som utexaminerad beteendevetare kan yrkesvalet variera mellan 

exempelvis motivation, behandling samt inom företagshälsovård. Personalfrågor, 

hälsofrågor, rehabilitering samt organisationsutveckling är också vanligt förekommande 

arbeten dessutom arbetar många beteendevetare även som chefer inom olika företag 

(Akademikerförbundet SSR, 2013). 

Då den beteendevetenskapliga utbildningen skapar stora möjligheter på arbetsmarknaden 

kan detta även leda till osäkerhet kring vad en utexaminerad beteendevetare vill och kan 

arbeta med. Denna studie har fokus på vad studenter, som läst den beteendevetenskapliga 

utbildningen vid ett universitet i Sverige, har fått för användning av utbildningen i 

arbetslivet. Detta för att kunna se vad just den utbildningen har samt kan ge för potentialer 

och möjligheter för utexaminerade studenters arbetsliv. Denna studie utgår ifrån det 

pedagogiska problemet som behandlar relationen mellan utbildning och arbetsliv, detta då 

forskning visar på att det finns begränsad information kring detta i dagsläget (Johnston, 

2003). 

Bakgrunden kommer att inledas med en kortare beskrivning över vilken roll en 

universitetsutbildning har i dagens samhälle, men först kommer det att presenteras olika 

definitioner för att på ett enklare sätt förstå bakgrunden. 

Definitioner  

Det finns några begrepp som kommer att florera i detta självständiga arbete och det kan 

därför vara bra att ge en tydligare förklaring över dessa ords innebörd. Några av de vanligt 

förekommande begreppen är anställningsbarhet, användning, högre utbildning, kunskap samt 

kvalifikation. 
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Anställningsbarhet 

Ordet anställningsbarhet har sitt fokus på individen och dennes förutsättningar samt 

personliga ansvar när det gäller kompetensfokus (färdigheter) inom såväl värderingar 

(sociala färdigheter) men även attityder. Anställningsbarhet kopplas ofta ihop med begrepp 

som exempelvis flexibilitet och anpassningsbarhet (Berglund, 2009). Något som är viktigt att 

komma ihåg är att när ordet anställningsbarhet nämns så betyder inte det att en person får 

ett arbete endast för att personen anses vara anställningsbar på grund av sin utbildning. 

Anställningsbarhet betyder istället att man som individ är lämplig för ett arbete tack vare sin 

utbildning (Lindberg, 2009). Anställningsbarhet i denna studie syftar till de möjligheter, 

färdigheter samt kvalifikationer en högre utbildning ger eller har givit en individ i 

arbetslivet. 

 

Användning 

Det kan i detta fall vara av relevans att förklara begreppet användning då det inte är helt 

klart och tydligt vad det innebär. Ordets betydelse kan skifta från fall till fall, men i detta fall 

är det av vikt att klargöra detta då ordet användning befinner sig i syftesformuleringen. 

Användning i denna studie syftar till hur studenterna anser att de har haft nytta av 

utbildningen i arbetslivet, exempelvis kanske de kan bemöta människor på ett annat sätt 

eller har större förståelse varför vissa beteenden uppstår. Kunskaper som studenterna 

tidigare eller senare har förvärvat är inte av intresse i denna studie. 

 

Högre utbildning 

Med högre utbildning avses eftergymnasiala studier, såsom exempelvis universitet och 

högskolor. I denna studie refereras dock högre utbildning till utbildningar enbart på 

universitet. 

 

Kunskap 

Kunskap i denna studie syftar till vad en högre utbildning ger en individ för färdigheter och 

resurser som individerna senare kan använda i arbetslivet. Färdigheterna kan visa sig genom 

såväl teoretisk men även praktisk kunskap i olika sammanhang. 

 

Kvalifikation 

Ordet kvalifikation kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. I 

denna studie står ordet kvalifikation för vad en utbildning kan ge en individ för kunskaper 

och vad de kunskaperna kan ge individen för möjligheter på arbetsmarknaden och framtida 

arbetsliv. En utbildning kan ge en individ rätt kvalifikationer för att få ett specifikt arbete 

(Axelsson, 2008). 

Bakgrund 

Högre utbildnings vikt i allmänhet   

Att skaffa sig en högre utbildning kan bero på en rad olika anledningar. Det finns bland 

annat tre perspektiv, vilka kan ses som anledningar till varför en individ väljer att läsa på 

universitet/högre utbildning: 
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- Nyttoperspektivet innebär att en individ utbildar sig på grund av att de anser att det 

är viktigt att besitta kunskaper inför ett arbete samt vill bidra till utveckling inom 

såväl socialt som ekonomiskt välstånd i en organisation eller verksamhet (Lindberg, 

2009). 

- Konkurrensperspektivet innebär att en individ utbildar sig på grund av att de anser 

att utbildningen hjälper dem att skaffa sig kunskap och information. Med hjälp av 

kunskaperna och informationen anses personen därmed som mer anställningsbar 

inför vissa arbeten än vad personen skulle göra utan den kunskap som förvärvas 

genom utbildningen (Lindberg, 2009). 

- Bildningsperspektivet innebär att en individ utbildar sig på grund av att individen 

anser sig själv ha nytta av utbildningen. Att vara bildad kan innebära att man som 

individ besitter tankesätt och egenskaper som kan berika en själv som person och sin 

omgivning i förlängningen (Lindberg, 2009). 

Även utifrån ett samhällsperspektiv återfinns olika motiv för att studera vidare efter 

gymnasiet. För det första är utbildningen i sig nyttig för individen för att kunna utvecklas i 

samband med samhället. Kunskapskraven ökar på medborgarna samt att arbetslivet 

specialiseras i takt med det. Ett annat motiv är att det är svårt för människan att stå utanför 

samhället då detta inte är något som kan väljas bort. Som medborgare dras man ofrivilligt in 

i samspelet mellan samhället och individen och det krävs kunskap om hur samhället 

fungerar i helhet för att kunna delta (Fejes, Larsson, Paldanius & Roselius, 2009). 

Vidare visar forskning på att den allmänna kunskapen är nödvändig för individen ur den 

aspekten att socialisation och utveckling är viktigt för att kunna leva i ett mer modernt och 

komplext samhälle. Utbildning anses även ligga till grund för de sociala skillnaderna som 

råder i samhället, samt för självförverkligande och i individens identitetssökande (Jørgensen, 

2004). 

Högre utbildnings vikt för arbetslivet 

Att skaffa sig en högre utbildning kan även handla om att söka de rätta kvalifikationerna för 

att få en anställning inom ett specifikt arbetsområde eller för att i framtiden anses som 

anställningsbar på arbetsmarknaden. Då anställningsbarhet nämns syftar det ofta till en 

sammankoppling av utbildning, kompetens och kvalifikationer. Tanken med utbildning är 

att förbereda studenten inför arbetslivet genom att öka individens kompetens och 

kvalifikation såsom exempelvis kreativitet, öppenhet, egenansvar, flexibilitet, förmågan att 

kommunicera, etablera kontakter och så vidare. Dessa anses som attraktiva egenskaper och 

färdigheter som efterfrågas på såväl dagens arbetsmarknad som morgondagens (Axelsson, 

2008). Axelsson genomförde år 2001/2002 en studie där hon ville tolka och beskriva 

relationen mellan just högre utbildning och arbete. Urvalspersonerna i den undersökningen 

var de studenter som läste läkarutbildningen samt civilingenjörsutbildningen vid universitet 

i Göteborg, Linköping, Stockholm samt Uppsala. Intervjuer användes för att kunna uppfylla 

den studiens syfte. 

Tidigare forskning visar på att kompetens, kvalifikation och utbildning i kombination 

tillsammans även utgör begreppet anställningsbarhet i olika nationer (Harvey, 2001). Några 

kärnkompetenser som anses vara viktiga för att som medborgare kunna fungera på ett 

effektivt sätt i dagens, men även morgondagens arbetsliv är just personliga kvalitéer, 
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färdigheter samt kompetenser. Förmågan att kommunicera, lösa problem, samt kreativitet 

nämns som viktiga faktorer för ett livslångt lärande. (Lloyd & Payne, 2002). Vidare 

diskuteras och argumenteras det för att utbildning samt pedagogiken till största del bör 

fokusera på dessa olika aspekter (Carnoy, 1988). Vidare finns även de som ser detta 

resonemang med lite mer skeptiska ögon, och istället menar på att dessa strategier inte helt 

klart leder till att människorna på ett naturligt sätt innehar ambitionen att höja sin 

kunskapsnivå, utan att detta endast gynnar det antal individer som har siktet inställt mot 

högkvalificerade arbeten som ger en möjlighet till utveckling i arbetet (Lloyd & Payne, 2002). 

Enligt Högskoleverket (2002) efterfrågar samhället sådana utbildningar som fokuserar på 

de kunskapsformer som såväl arbetsmarknaden men även samhället har behov av. En 

utbildning skall även kunna sortera individers status och position efter arbetsmarknadens 

behov (Axelsson, 2008). En viktig utgångspunkt enligt Högskoleverket är att de aktuella 

utbildningarna ska kunna bidra till ökad sysselsättning såsom arbete samt en ökad tillväxt. 

Behovet av arbetskraft varierar konstant över tiden, men i och med detta varierar även 

yrkena och arbetsuppgifterna (Högskoleverket, 2002). 

Utbildning anses vara viktigt runt om i världen. Bolognaprocessen är ett samarbete 

mellan ett antal länder i Europa med utgångspunkten att främja de högre utbildningarna 

genom att skapa riktlinjer för kvaliteten i utbildningarna. Att skaffa sig en högre utbildning 

efter gymnasiet har på senare år ökat, detta på grund av att många har sett vad en högre 

utbildning kan resultera i. Det kan bland annat leda till ökad rörlighet på arbetsmarknaden 

och därmed förbättras även utexaminerade studenters anställningsbarhet samt deras 

möjlighet till att vara konkurrenskraftig (European Higher Education Area, 2010). 

Utbildningars innehåll 

I början av 1990-talet startade en diskussion mellan företrädaren för näringslivet och 

offentliga organisationer angående vad de högre utbildningarna fokuserade på samt vad 

arbetsmarknaden förväntade sig utav de utexaminerade studenterna. Åsikterna har varit 

många men offentliga organisationer ansåg bland annat att utbildningarna bör lämpas efter 

de färdigheter och kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. Mycket som tidigare inte 

ansågs som universitetens uppgift att lära ut, till exempel samarbetsförmåga, har idag blivit 

en målsättning enligt högskoleverket. Utbildningarna har allt mer, under tidens gång, börjat 

anpassa sig efter vad som egentligen efterfrågas på arbetsmarknaden (Löfgren Martinsson, 

2008). Detta har visat sig genom Löfgren Martinssons studie där hon använde sig av 

intervjuer för att undersöka och beskriva relationen mellan högre utbildningar och arbetsliv 

med fokus på anställningsbarhet. 

Ordet anställningsbarhet har blivit betydande när det kommer till utformandet av 

utbildningar. En utbildning skall resultera i att en individ lämpas till ett arbetsområde eller 

ett specifikt arbete (Lindberg, 2009). Utbildningarna har även, under årens gång, blivit allt 

mer komplexa och innehållsrika. Detta då det idag är vanligt att utbildningarna influeras av 

många olika ämnen som studenterna kommer i kontakt med, medan det förr var mer vanligt 

att läsa endast ett ämne i en utbildning. Vidare har högskolelagen, i deras allmänna mål som 

etablerades i början av 2000-talet, krav på högskolor och universitet. Det som framgår i 

målen är att studenter skall utveckla ett kunnande att genomföra kritiska och självständiga 

bedömningar samt att studenten självständigt skall kunna analysera, formulera och urskilja 
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problem. Vidare bör studenten även lära sig att bemöta ändringar och utvecklingar på 

arbetsmarknaden. Att koppla samman teori med praktik under utbildningens gång skall 

även det underlätta för studenten i dennes arbetsliv (Forsberg, 2006/2007a). 

Allt fler yrken kräver i dagens samhälle en formell utbildning, även de yrken som tidigare 

ansågs som outbildade arbetsområden omfattas nu av krav på utbildning. Sådana 

färdigheter som tidigare förvärvades lokalt på arbetsplatsen har på senare tid överförts till 

utbildningssystemet. Det läggs mer och mer vikt vid den teoretiska kunskapen snarare än 

den praktiska kunskapen (Jørgensen, 2004).  Det har visat sig att vad studenterna förväntar 

att lära sig under en högre utbildning inte motsvarar vad som faktiskt lärs ut. Många 

förväntar sig att få faktiska redskap inför framtiden medan utbildning i sig har som mål att 

ge de studerande en vid teoretisk grund. Med denna vida teoretiska grund skall studenterna 

sedan själva, när de kommer ut i arbetslivet, kunna skapa egna redskap för att lösa 

arbetslivets uppgifter och problem (Löfgren Martinsson, 2008). 

Utbildningarna har allt eftersom utvecklats för att anpassa studenterna inför det 

kommande arbetslivet, detta efter vad som bland annat efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Trots dessa försök visar forskning på att arbetsmarknaden och arbetsgivarna ställer sig hårt 

mot nyutexaminerade studenter. Arbetsgivare brukar döma nyutexaminerade studenter och 

deras kompetens som otillräcklig i förhållande till det som efterfrågas och de krav som 

kommer ställas på dem utifrån de arbetsuppgifter som skall utföras. Trots detta svåra 

dilemma kan forskning visa att arbetsmarknaden är och ser betydligt ljusare ut för individer 

med en högre utbildning och akademisk examen än vad den ser ut för individer utan högre 

utbildning och akademisk examen (Löfgren Martinsson, 2008). 

Det beteendevetenskapliga programmets utveckling  

Det beteendevetenskapliga programmet etablerades på högskolor och universitet under 

1970-talet då behovet av att kunna kombinera bland annat psykologi och pedagogik med 

exempelvis juridik och ekonomi ökade. Under årens gång har de beteendevetenskapliga 

utbildningarna allt eftersom expanderat, och speciellt under 2000-talet. Detta har även 

bidragit till att utbildningen på högskolor och universitet har fått olika inriktningar och 

profiler (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

De ämnen som studeras i en beteendevetenskaplig utbildning existerar inom psykologi, 

pedagogik och/eller sociologi men endast ett av dessa ämnen är huvudämne. Huvudämnet 

kan dock variera från universitet till universitet. Vidare ingår ämnen som till exempel 

företagsekonomi, arbetsvetenskap, informatik, socialpsykologi, organisation, arbetsliv samt 

andra samhällsvetenskapliga områden (Saco, 2014).  Utbildningen kan även inneha 

specialinriktningar i olika områden, till exempel inom IT, social omsorg, arbetsvetenskap 

eller sociologi (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

För att kunna titulera sig som beteendevetare skall man ha tagit en kandidatexamen inom 

något av områdena psykologi, pedagogik eller sociologi (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

Utbildningen i sig kan dock läsas på olika vis, antingen genom att man läser ett 

färdigkonstruerat beteendevetenskapligt program där kurserna redan är förbestämda eller 

att studenten själv sätter ihop fristående kurser som resulterar i rätt antal poäng och en 

beteendevetenskaplig examen (Saco, 2014).   
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Arbetsmarknaden är dock tung i dagens läge (2014) då det råder stor konkurrens mellan 

utbildade beteendevetare, detta på grund av att det finns färre arbeten än vad det finns 

utbildade (Saco, 2014). Enligt Akademikerförbundet SSR (2013) visar den framtida 

prognosen även ett överskott på beteendevetare på arbetsmarknaden de närmsta åren.   

Pedagogik som vetenskap och verksamhet  

Denna studie inriktar sig mot studenter som avlagt en kandidatexamen inom ämnet 

pedagogik, och därför kan det vara av relevans att beskriva vad ämnet faktiskt handlar om. 

Pedagogik har sedan en lång tid tillbaka varit ett akademiskt ämne, 1907 etablerades 

ämnet på svenska högskolor och universitet (Forsberg, 2006/2007b). Vad ämnet innefattar 

har under årens gång förändrats (Selljber, 2006/2007). Generellt kan pedagogik sägas handla 

om “hur erfarenheter – i termer av värden, normer och kunskaper – kan överföras från en generation 

till en annan. I en grundläggande mening handlar alltså pedagogik om den mänskliga kulturens 

överlevnad och villkoren för denna” (Forsberg, 2006/2007b, s. 2). Förr ansågs ämnet handla om 

undervisning, uppfostran och utbildning med ett syfte att förverkliga samhälleliga och 

individuella mål. På senare år har pedagogiken fått mer fokus på lärande, påverkan och 

kommunikation (Selljber, 2006/2007). 

Under pedagogikens historia har ämnet varit i kontakt med till exempel samhälls-, 

beteende- och humanvetenskaperna. Detta har också skapat en relativt oklar identitet för 

ämnet. Pedagogik är ett ämne som berör många olika områden. Det pedagogiska ämnet är 

verkligen ett dynamiskt område, både som vetenskap och ämne, men även som verksamhet. 

Pedagogik finns idag vid ca 80% av Sveriges universitet och är ett av det största 

ämnesområdet. Dock kan det skilja sig en aning angående vad pedagogiken har för profil 

och orientering mellan Sveriges skolor (Sundberg, 2006/2007). 

Samhället har allt eftersom sett behovet av pedagogiskt vetande. Idag kan pedagogiskt 

vetande kopplas samman med allt fler verksamheter och organisationer, till exempel 

skolverksamheter, utbildningar, yrkeslivet samt politiken. Detta medför också att pedagogik 

berör allt fler individer än vad det tidigare gjorts. Det pedagogiska kunskapsområdet har 

utvecklats och vuxit fram efter samhällets efterfrågan (Forsberg, 2006/2007b). 

Problemområde 

Pedagogik som problemområde behandlar bland annat utbildning och andra 

påverkansprocesser såsom exempelvis lärande (Selljber, 2006/2007). Det pedagogiska 

problemet som denna studie har sitt fokus på är relationen mellan utbildning och arbetsliv. 

Utbildning sägs, som nämnts tidigare, bidra till anställningsbarhet för individen (Lindberg, 

2009) men vad i utbildningen kommer till användning i arbetslivet? 

Det finns i dagsläget begränsat med information angående vad utexaminerade studenter 

anser om sin utbildning och dess relevans inför det framtida arbetslivet, samt hur 

utbildningen har kommit till användning i arbetslivet (Johnston, 2003). Då detta 

självständiga arbete riktar sig till de personer som är intresserade av det 

beteendevetenskapliga programmet men inte riktigt känner att de har koll på vad 

utbildningen resulterar i kan detta ses som en hjälp på vägen då detta arbete kommer att 

offentliggöras. Detta självständiga arbete kan även komma att ge programledningen tips och 

förslag inför framtiden då resultatet av denna studie även ger en inblick samt en ökad 
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förståelse för det beteendevetenskapliga programmets betydelse och användningsbarhet i 

arbetslivet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse över vad de utexaminerade 

beteendevetarna som avlagt en kandidatexamen mellan åren 2009-2013, vid ett universitet i 

Sverige, har fått för användning av sin utbildning i arbetslivet. 
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Metod  

I detta avsnitt kommer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt att presenteras. Här 

beskrivs hur information kom till författarnas kännedom, vilket tillvägagångssätt som 

användes för att undersöka studiens syfte, vilka metoder och tekniker som användes, hur 

urvalsprocessen gick till samt hur det empiriska materialet utvecklades och användes (Bell, 

2006). 

Ansats 

Den vetenskapsteori som denna studie tar avstamp i är hermeneutiken. “Hermeneutiken är 

läran om hur man når förståelse för människors livsvärld genom tolkning” (Hartman, 2004, s. 193). 

Inom hermeneutisk vetenskap vill man skapa en förståelse för hur en individ eller en grupp 

individer tolkar sin omvärld. Varje individ tolkar sin situation på ett specifikt sätt, detta 

genom att individen knyter an en specifik mening till de händelser som han eller hon omges 

av. Dessa meningar och händelser står i relation till varandra vilket resulterar i hur de tolkar 

och uppfattar deras livsvärld. Tolkningen och förståelsen ökar i och med kunskapen om 

individens förförståelse och dennes möten med nya erfarenheter (Hartman, 2004). Med hjälp 

av hermeneutiken har detta skapat en ökad förståelse utifrån individens perspektiv för att 

uppnå studiens syfte. Den beteendevetenskapliga utbildningen ger möjligheter till många 

olika yrkesval (Akademikerförbundet SSR, 2013), därför var det av intresse att se till många 

olika individers situationer och vad i utbildningen som har kommit till användning i just 

deras arbeten. Intresset låg i vad urvalspersonerna anser att de fått för användning av 

utbildning i just deras situation och arbete. Resultatet bidrar därmed med ökad kunskap om 

vad just denna utbildning har samt kan ge för potentialer och möjligheter i framtida 

studenters arbetsliv.   

Urval 

Studien avgränsades till de studenter som tidigare läst det beteendevetenskapliga 

programmet vid ett universitet i Sverige för att kunna se vad just den utbildningen har samt 

kan ge för potentialer och möjligheter för utexaminerade studenters arbetsliv. Anledningen 

till att studien inriktades mot en beteendevetenskaplig utbildning var för att 

tidsbegränsningen inte tillät att studera ett större område. 

I denna studie har urvalet även begränsats till beteendevetare som utexaminerades och 

som har tagit en kandidatexamen mellan åren 2009-2013. Då denna studie riktades mot ett 

specifikt universitet i Sverige blev urvalsgruppen 138 personer då det var dessa personer 

som utexaminerats på detta universitet mellan 2009-2013. Valet av tidsperioden avgränsades 

till detta för att tidsbegränsningen inte tillät att ett större urval granskades men även för att 

dessa personer har minnet från utbildningen relativt färskt, något som underlättade för både 

att uppfylla studiens syfte men även för respondenterna vid besvarandet av enkäten. 

I urvalsgruppen fanns det eventuellt personer som i dagsläget är arbetslösa, det vill säga 

de personer som efter sin avslutade utbildning inte har fått något arbete ännu. I denna studie 

har inte hänsyn tagits till huruvida de har arbete eller är arbetslösa, detta för att båda 

perspektiv var viktiga för att uppfylla studiens syfte. Vidare innefattade studien endast de 

studenter som avlagt en kandidatexamen då de som inte klarat utbildningen med minst 
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godkänt i alla ämnen inte ansågs vara relevant för studien. Detta för att de som ej klarat alla 

delar inte kan se utbildningen som helhet och kan därmed inte heller säga vilka delar av 

utbildningen som anses som mest eller minst användbara i arbetslivet. Huruvida de 

utexaminerade studenterna har valt att fortsätta studera på högre nivå är inget som 

författarna i denna studie har tagit hänsyn till. 

Datainsamlingsmetod 

För att uppfylla denna studies syfte användes enkät som datainsamlingsmetod. Vid val av 

datainsamlingsmetod var det viktigt att ställa sig frågan vilken som var att föredra för just 

denna undersökning (Bell, 2006; Hartman, 2004). Enkät ansågs vara en bra 

datainsamlingsmetod för denna studie för att nå ut till så många respondenter som möjligt 

på en begränsad tid samt att det kommer att uppfylla denna studies aktuella syfte. 

Enkäten innefattade drag av både det kvantitativa och kvalitativa, detta då frågorna i 

enkäten hade olika utformning. Som till exempel öppna frågor som vanligtvis anses vara av 

kvalitativ art då svaren ofta består av ord medan kategori- och alternativfrågor kan anses 

vara av kvantitativ art då svaren ofta består av numeriska värden. När metoder används 

märks själva metoden vanligtvis som kvantitativ eller kvalitativ. Dock behöver en metod 

nödvändigtvis inte endast vara kvalitativ utan den kan även vara kvantitativ. Den ena 

behöver inte utesluta den andra. Det är inte metoden som skall definieras som antingen 

kvantitativ eller kvalitativ, utan det är själva undersökningsobjektets egenskaper som är av 

kvalitativ eller kvantitativ art. Vare sig en studie använder intervju eller enkät som 

datainsamlingsmetod kan data presenteras i form numeriska värden och ord i båda 

metoderna (Åsberg, 2001). Öppna frågor användes i denna studie för att få fram exempelvis 

vilken kurs som urvalspersonerna ansågs sig ha haft mest eller minst användning av i 

arbetslivet och en motivering till detta. Anledningen till varför ett motiverande svar var av 

intresse var för att respondenterna skulle få möjlighet att utveckla sitt svar angående varför 

en kurs anses vara av vikt eller inte i arbetslivet. Utifrån respondenternas svar kan sedan 

utbildningen i sig utvecklas och anpassas till det bättre och matchas efter vad som efterfrågas 

på arbetsmarknaden. 

Vid användning av enkät som datainsamlingsmetod av empiriskt material är det viktigt 

om utförarna personligen inte är på plats att ett missiv medföljer. Denna studies missiv 

innehöll information om studien, vem/vilka som utfört studien och varför samt när enkäten 

senast skulle vara besvarad. Dessutom innehöll den även etiska riktlinjer och hur de 

användes i just denna studie, vad enkäten kom att användas till, samt hur lång tid enkäten 

tog att besvara. Desto mer detaljrik information ett missiv innehåller desto större chans finns 

det att respondenterna besvarar enkäten (Bell, 2006). 

Instrument 

För att få ut så mycket som möjligt av enkäten var det viktigt att gå tillbaka till syftet för att 

ta reda på vilka sorters frågor som måste besvaras för att uppnå syftet. Desto mer 

strukturerad en fråga är, desto lättare är det att tolka och analysera den. I denna studie 

användes olika sorters frågor som var formulerade efter vad som undersöktes. Öppna frågor 

nyttjades för att respondenterna skulle kunna skriva ett specifikt ord eller en längre 

kommentar av något. Svaret var med andra ord mer fritt för respondenten. Dessa svar 
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möjliggör mer uttömmande information men analysen kan innebära problem då svaren kan 

skifta mellan respondenterna vilket försvårar sammanställningen av svaren. Kategorifrågor 

användes i syfte för att exempelvis få reda på vilket år studenterna tog sin examen. Vidare 

var alternativfrågor användbart ur den synpunkt att denna studie var intresserad av en 

graderad bedömning av något, till exempel gradering av olika kunskaper som studenterna 

har förvärvat under utbildningens gång (Bell, 2006). Denna studies enkätfrågor finnes i 

bilaga 2. 

För att på ett enkelt och smidigt sätt komma i kontakt med de redan utexaminerade 

studenterna fanns Netigate som ett hjälpmedel. Netigate är ett undersökningsföretag inom 

online research som är ett bra sätt att nå ut till många människor. Netigate gör det enkelt för 

respondenterna att snabbt, via webb eller mobil, svara på enkätundersökningen (Netigate, 

2014b). Netigate gör det även möjligt att sammanställa enkätundersökningen vilket 

underlättar vid analyseringen av resultatet (Netigate, 2014a). De hjälper kunder att utföra 

olika undersökningar. Vid skapandet av enkäten valdes på vilket sätt enkäten skulle 

distribueras (Netigate, 2014b). I denna studie distribuerades enkäten via en länk till enkätens 

hemsida samt en QR-kod som de forna studenterna med hjälp av sin smartphone skannade 

av och på så sätt kom till enkäten. Denna länk samt QR-kod stod med i missivet som 

skickades ut per post till respondenterna (Se bilaga 1). 

Procedur 

När forskningsprocessen påbörjades startade författarna med planeringsfasen, där studien 

planerades och avgränsades till det område som skulle studeras genom att göra ett urval. 

Det hade varit omöjligt att undersöka alla utexaminerade beteendevetarstudenter i Sverige 

under alla år som utbildningen existerat, detta på grund av tidsbristen. Därmed gjordes ett 

urval på fem år bakåt från idag (2014) vid ett universitet i Sverige för att få en lagom 

avgränsning på studiens omfång och tidsbegränsning. Urvalsgruppens tidsintervall, 2009-

2013, kändes även relevant då det inte är allt för många år sedan de tog sin 

beteendevetenskapliga examen. 

Nästa steg i planeringsfasen blev att bestämma datainsamlingsmetod. För att kunna få 

med alla respondenter i urvalsgruppen ansågs enkät vara ett naturligt val som instrument 

för datainsamlingen. Enkäten i sig bestod av en rad olika frågor som till exempel öppna 

frågor, kategorifrågor samt alternativfrågor. Frågorna var formulerade olika beroende på 

vad som eftersöktes, exempelvis fria svar eller graderingssvar. Därefter skapades ett missiv, 

som informerade respondenterna om studien och syftet med enkäten. Ett påminnelsebrev 

skapades också som kom att skickas ut till respondenterna i syfte att påminna de som ännu 

ej besvarat enkäten. 

När val av datainsamlingsmetod hade bestämts behövdes det planeras hur studien skulle 

nå ut med enkäten till alla respondenter i urvalsgruppen. För att på lättast sätt kunna nå ut 

till alla respondenter i urvalgruppen kom enkäten att vara nätbaserad, med hjälp av ett 

program vid namn Netigate. Vidare togs kontakt med fakultetsadministratör på det 

universitetet där studien utfördes, som tog fram klasslistor med namn, adress, e-post samt 

telefonnummer till urvalsgruppens samtliga personer. Då författarna fått tagit del av 

respondenternas kontaktuppgifter skickades missivet med post till respondenterna då 

klasslistorna innehöll de gamla skolmailer, något som de förmodligen inte använder sig av 
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längre. I missivet fanns även en länk samt QR-kod till enkäten, som nämnts är nätbaserad, 

som respondenterna skulle använda för att komma till enkäten.  Efter en kortare tid då 

missivet skickats ut sändes även påminnelsebrevet ut till samtliga respondenter då 

tidsbristen inte tillät möjligheten att koda respondenterna för att kunna urskilja vilka som 

svarat på enkäten och inte. 

Analysmetod 

För att lyckas med att uppfylla denna studies syfte behövdes det så många personer som 

möjligt som gav sin bild av sina erfarenheter i just denna fråga. Tack vare att respondenterna 

var villiga att ställa upp och besvara enkäten har information om detta framkommit. 

Förhoppningarna var att det av enkäten skulle framgå tydliga exempel på vad som har 

varit både användbart och inte i utbildningen. En jämförelse mellan utbildningens kurser har 

skett där kurserna ställts mot varandra för att se vad som varit/är mest användbart i 

arbetslivet utifrån respondenternas svar. 

Då denna studie tar avstamp i hermeneutiken har resultaten av enkäten tolkats för att få 

en förståelse för respondenternas livsvärld. För att uppfylla detta har författarna till denna 

studie fått tolka svaren av enkäten på individnivå, detta då individerna får svara på frågorna 

utifrån sin uppfattning kring sin situation. Detta genom att se till varje respondents åsikt och 

situation och därmed se relationen mellan mening och händelse. För att skapa en förståelse 

över delen måste detta sättas i relation till helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta har 

skapat en ökad förståelse för varje individs livsvärld och därmed vad de anser att de fått 

användning av ur utbildningen i arbetslivet. Vidare har författarna utgått från 

respondenternas svar på frågorna för att kunna se till gruppens gemensamma åsikter. 

Det datamaterial som kom att samlas in i denna studie var till en början endast en stor 

mängd anteckningar, det vill säga svaren på enkätfrågorna.  I analysen av det insamlade 

materialet behandlades informationen på olika sätt beroende på frågans karaktär. För att 

kunna strukturera upp svaren från de öppna frågorna skapades kategorier.  Dessa kategorier 

utgick ifrån olika begrepp som handlade om samma sak, till exempel vad respondenterna 

anser varit positivt kontra negativt i utbildningen samt vilket svar som är vanligast 

förekommande under respektive fråga. En del av svaren som inkom från de öppna frågorna 

har kortats ner i olika kategorier beroende på informationen som framkom. De svar som 

ansågs som identiska har parats ihop och klassats som en kategori. Även en del långa 

fritextsvar har kategoriserats genom att texten har kortats ner och att snarlika ord eller/och 

begrepp har skrivits under samma kategori. Kategorier ger en översiktlig bild över vilka svar 

som var vanligast förekommande under respektive fråga (Kerlinger & Lee, 2000; Yin, 2007).   

Netigate kom även att vara ett hjälpmedel då de hjälpte till att sammanställa svaren i olika 

diagram och uppställningar (Netigate, 2014b). Genom detta blev det lättare att få en tydlig 

och klar bild över svaren som inkom samt att det underlättade vid jämförelser, exempelvis 

huruvida de anser att deras nuvarande arbetsuppgifter motsvarar utbildningen som de läst. 

Etiskt ställningstagande 

Forskning är viktigt såväl för samhället som för individen. Att forskning bedrivs är ett 

berättigat krav från både samhället och dess medlemmar samt att forskningen innehar hög 

kvalité och att väsentliga frågor studeras. Detta krav kallas för forskningskravet och innebär 
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att kunskaper fördjupas och utvecklas samt att metoder ska kunna förbättras. Ett krav som 

finns i fördel för individen är individskyddskravet, vilket innebär att denne ska få skydd mot 

insyn i sitt livsförhållande. Detta betyder att individer inte får utsättas för kränkning, 

förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada. Det finns fyra huvudkrav som måste tillmötesgå 

för att individskyddskravet ska uppfyllas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är i denna studie en 

självklar utgångspunkt. Det är alltid forskaren eller författarens skyldighet att 

respondenterna får ta del av dessa (Bell, 2006). Nedan finns en beskrivning av de olika etiska 

krav som existerar samt hur de kom till användning i denna studie. 

Informationskravet 

Informationskravet kom i denna studie att tillgodoses genom att samtliga deltagare 

informerades om studiens syfte samt vilken uppgift och vilka villkor som gällde för 

deltagarna. Deltagarna ska känna sig bekväma med vetskapen om att deras medverkan är 

helt frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen kring detta framgick i missivet (se bilaga 1). 

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet och informationskravet liknar varandra i det avseende att deltagarna själva 

avgör om och hur länge de vill delta i den pågående studien. Om någon deltagare beslutar 

sig för att avbryta sin medverkan medför detta inga som helst konsekvenser för deltagaren, i 

och med detta är det deltagarna som styr undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet har i denna studie tillmötesgått genom att ge deltagarna största 

konfidentialitet och att personuppgifterna förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). Därmed nämns inte heller det 

specifika universitetets namn som studien begränsats till för att uppfylla 

konfidentialitetskravet till max. Vidare presenteras inga identitetsuppgifter i studien. 

Nyttjandekravet  

Den insamlade data kom endast att nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I 

denna studie tillmötesgås detta genom att den insamlade data förstörs och kastas då detta 

självständiga arbete har fått ett godkänt betyg. 

Metoddiskussion 

Studien tar avstamp i hermeneutiken som menar på att man endast kan få förståelse för 

människans livsvärld genom att man tolkar den, då är det viktigt att skapa en förståelse över 

hur varje individ tolkar sig egen situation. Tolkningen som individen gör utifrån en specifik 

situation utgår ifrån att individen knyter an en specifik mening till de olika händelser som 

han eller hon varit med om (Hartman, 2004). För att denna förståelse skulle nås var det 

viktigt att försöka få en bild av vad respondenterna ansåg och tyckte utifrån de situationer 

som uppstått i arbetslivet och som de omges av. Förståelsen skapades genom att se till 

varje respondents del (utbildningens användbarhet) och sätta delen till helheten 

(respondenternas arbetsliv). 
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Då antalet utexaminerade beteendevetare som avlagt sin examen vid det universitetet där 

studien utförts var relativt många togs beslutet att skicka ut enkät för att nå ut till så många 

av dessa som möjligt. När det gällde att få en förståelse behövdes uttömmande svar som 

beskrev respondenternas tankar, åsikter och upplevelser så bra som möjligt användes öppna 

frågor för att de skulle få en möjlighet till att utveckla sina svar. Att få fram attityder och 

reaktioner ansågs ej vara av vikt i denna studie då syftet var att få ökad förståelse över vad 

de utexaminerade studenterna har fått för användning av sin utbildning i arbetslivet. 

Tyvärr blev bortfallet i denna studie större än vad som förväntats. 54 respondenter av 138 

svarade på undersökningen. Detta bortfall kan ha berott på olika anledningar. En anledning 

kan ha varit att adresserna som missivet skickades till inte stämde. Klasslistorna som 

användes för att få information om urvalsgruppens respondenter var ej uppdaterad efter att 

de utexaminerats från det beteendevetenskapliga programmet. Några kan ha flyttat efter sin 

examen och därmed kom inte missivet fram till dessa respondenter. En annan anledning till 

varför bortfallet blev så stort som det faktiskt blev kan vara på grund av att missivet innehöll 

en länk till studiens enkät, som var nätbaserad. Det kan ha varit svårt att få in alla siffror och 

bokstäver som länken innehöll och att respondenterna därmed har gett upp efter några 

försök. Detta var något som författarna av denna studie var medveten om. Dock hade 

undersökningsmetoden blivit mer kostsam samt svårare att analysera om enkäten hade 

skickats med i samma brev som missivet.  Med tanke på det stora bortfallet kan inte denna 

undersökning ses som reliabel då det eventuellt inte skulle blivit samma resultat om 

undersökningen gjordes ytterligare en gång. Detta beror på att resultatet kan skilja sig åt om 

antalet respondenter skulle vara antingen fler eller färre. 

För att denna studie skulle vara valid gällde det att enkätfrågorna var utformade på rätt 

sätt, på så sätt att de kunde uppfylla studiens syfte, att frågorna mätte det som skulle mätas 

och ingenting annat. Det kan vara så att en och samma fråga, vid två olika tillfällen, kan få 

likande svar men trots det kanske frågan inte mäter det som den var planerad att mäta (Bell, 

2006). Detta var något som författarna av denna studie tog hänsyn till och var medvetna om. 

Validitet visade sig i denna studie genom att ställa de frågor som uppfyllde det formulerade 

syftet. Validiteten höll då det som skulle mätas verkligen mättes. 

Då en studie genomförs finns det alltid en risk för att skevhet, eller bias som det också 

heter, kan uppstå i resultatet. En av riskerna för att skevhet kan uppstå är om författaren 

själv är engagerad och har uppfattningar om studiens mål och resultat. Detta kan ske likaväl 

medvetet som omedvetet (Bell, 2006). Då författarna av denna studie själva läser det 

beteendevetenskapliga programmet vid ett universitet i Sverige är detta något som funnits i 

tankarna under studiens gång. Författarna har därmed fått lägga sina egna tankar och åsikter 

åt sidan och låtit respondenternas svar framträda för att uppnå studiens syfte. 

Netigate som hjälpmedel har varit bra i det avseende att utan hjälp från dem skulle det 

varit betydligt mer tidskrävande att sammanställa den insamlade datan i tabeller. Med 

färdiga tabeller som innehöll såväl antalet svarade, redovisat procentantal samt snygga och 

lättförståeliga tabeller har de vart till stor hjälp. Att under studien använda sig av en tredje 

part har i denna undersökning uppfattats som delvis negativt. I denna studie visade det sig 

när den första kontakten togs med Netigate. Trots kontakt via såväl mail som telefonsamtal 

med medarbetare på Netigate tappade studien några dagar i väntan på användarnamn och 

lösenord för att ta sig in på Netigates hemsida där författarna på egen hand utformade 
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enkäten som kom att användas i denna studie. Sammanfattningsvis har dock hjälpen från 

Netigate varit värd mycket i denna studie. 

Enkäten var utformad utifrån denna studies syfte samt ytterligare en undersökning där 

författarna för den studien undersökte vilka specifika yrken en beteendevetare har efter en 

kandidat och/eller- magisterexamen. Anledningen till att enkäten skapades gemensamt med 

ett annat skrivpar var för att studierna var snarlika och innefattade samma urvalsgrupp. Om 

inte detta ej skett hade det kunnat leda till att personerna som ingick i urvalet hade fått två 

snarlika enkäter hemskickade, vilket skulle kunnat öka risken för bortfall. Därför togs 

beslutet att gemensamt skapa en enkät. 

Denna studie har genom vald metod, insamlad empiri samt teoretisk ram bidragit till en 

ökad förståelse kring det tidigare nämnda problemområdet. Det känns som att metodvalet 

föll sig naturligt och var ett bra val som lämpade sig för denna studie, just för att kunna nå ut 

till så många som möjligt med tanke på tidsbristen. Något som skulle ha tillfört extra 

information vore om det hade ställts följdfrågor för att få ytterligare uttömmande svar. Men i 

helhet känns det som att metoden gjorde sitt för att ta fram den information som krävdes för 

att uppfylla denna studies syfte. 

Svaren som framkom av enkäten och ansågs vara relevant för denna studies syfte är 

frågorna 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 samt 28 och finnes under rubriken resultat 

samt diskussion. De frågor som inte var av relevans för denna studie finns i bilaga 4. 
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Resultat  

Här presenteras svaren som inkom på denna studies enkät och som ansågs relevant för 

studiens syfte. Det är en blandning av diagram, tabeller samt öppna svar. De öppna svaren 

har kategoriserats och maskerats utifrån vad respondenterna har svarat på respektive fråga, 

detta för att svaren inte ska kunna identifiera respondenterna, för att få en bättre överblick 

över svaren samt för att studien skall uppfylla konfidentialitetskravet (Bell, 2006). 

Resterande svar på enkäten finnes i bilaga 4.  

Kurser som lagts till/tagits bort under utbildningen 

Fråga 9 – Har Du läst kurser utanför det beteendevetenskapliga programmet som 

tillgodoräknats i Din examen? 

 

 

1 
 

Ja 27 (50%) 

2 
 

Nej 27 (50%) 

 

 

 

Tabell 1.1 Tillgodoräknade kurser 

 

Nedan har respondenternas svar kategoriserats för att lättare få en överskådlig blick över 

svaren:  

- Arbetsrätt – nämnde 1 respondent 

- Att möta barn och elever med socioemotionella svårigheter 15hp – nämnde 1 

respondent 

- E-förvaltning – nämnde 1 respondent 

- Engelska A – nämnde 1 respondent 

- Engelska B – nämnde 1 respondent 

- Företagsekonomi – nämnde 3 respondenter  

- Grafisk design – nämnde 1 respondent 

- Idrottsvetenskap, Motion för Hälsa– nämnde 1 respondent 

- Juridik – nämnde 6 respondenter  

- Kreativt idéskapande – nämnde 1 respondent 

- Kriminologi – nämnde 1 respondent 

- Kompetensutveckling – nämnde 1 respondent 

- Kompetenshöjning genom utbildning och rekrytering – nämnde 1 respondent 

- Ledarskap och coachning – nämnde 1 respondent 

- Ledarskaps- och organisationsutveckling – nämnde 1 respondent 

- Litteraturvetenskap A – nämnde 1 respondent 

- Läste drygt 1,5 år på Socionomprogrammet i Umeå, fick tillgodoräkna mig 1 år av 

detta – nämnde 1 respondent 

- Medvetandefilosofi – nämnde 1 respondent 
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- Nationalekonomi – nämnde 1 respondent 

- Rehab.vet. "Case management". – nämnde 1 respondent 

- Organisationspsykologi – nämnde 1 respondent 

- positiv psykologi – nämnde 2 respondenter  

- Pedagogik A – nämnde 1 respondent 

- Pedagogik inom lärarutbildningen – nämnde 1 respondent 

- Personal och ekonomi – nämnde 1 respondent 

- Psyk. "Strategiskt personalarbete" – nämnde 1 respondent 

- Psykologi, HR. Pedagogik, projektledning – nämnde 1 respondent 

- Psykologi – nämnde 4 respondenter  

- Psykologi B – nämnde 1 respondent 

- Psykogeriatrik – nämnde 1 respondent 

- Stressfysiologi – nämnde 1 respondent 

- Sociologi – nämnde 2 respondenter  

- Sociologi konflikter – nämnde 1 respondent 

- Socialrätt– nämnde 1 respondent 

- Socialt arbete 1 – nämnde 1 respondent 

- Statsvetenskap – nämnde 1 respondent 

- Utvärderingsmetodik – nämnde 1 respondent 

 

Fråga 10 – Har du bytt bort någon kurs i den beteendevetenskapliga utbildningsplanen?, 

om JA, vilken och varför! 27 har svarat att de bytt bort någon kurs 

- Arkivvetenskapen – nämnde 16 respondenter  

- Datorprogrammering i Java – nämnde 1 respondent 

- Datavetenskap – nämnde 1 respondent 

- E-dokumentation – nämnde 1 respondent 

- Juridisk översiktskurs - nämnde 3 respondenter  

- Pedagogik B – nämnde 2 respondenter  

- Pedagogik C på campus byttes till distans och halvfart – nämnde 1 respondent 

- Praktiken – nämnde 1 respondent 

- Programmeringsmetodik II med Java– nämnde 1 respondent 

- Psykologi A – nämnde 2 respondenter  

- Sociologi b – nämnde 1 respondent 

- Vi hade två terminer där vi själva fick välja de kurser vi ville läsa och på så sätt kunde 

vi forma vår egen inriktning på utbildningen – nämnde 1 respondent 

Den vanligaste kursen att byta bort var arkivvetenskapen. Anledningarna till detta var olika, 

bland annat ansåg många att arkivering ej intresserade dem eller att de ej såg något 

användningsområde i arbetslivet för just den kursen. Pedagogik B (utvärdering och 

förändringsarbete i offentlig och privat sektor) har även den vid ett par tillfällen valts bort. 

Detta beror bland annat på att en av respondenterna kände sig osäker med tanken på att det 

ingick praktik där strukturen och stödet från universitetet ansågs som bristfällig.  
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Beteendevetares arbetsliv 

Fråga 15 – Vilken är Din yrkestitel idag?  

- Arbetsförmedlare - nämnde 7 respondenter 

- Behandlare – nämnde 1 respondent 

- Behandlingsassistent nämnde 2 respondenter 

- Bemanningsansvarig – nämnde 1 respondent 

- Biträdande rektor – nämnde 1 respondent 

- Boendeansvarig – nämnde 1 respondent 

- Chef för verkställighet inom Socialtjänsten och Öppenvårdsteamet – nämnde 1 

respondent 

- Coach\utredare – nämnde 1 respondent 

- Doktorand – nämnde 1 respondent 

- Enhetschef - nämnde 3 respondenter  

- Frivårdsinspektör (tillfällig placering under 15 månader med möjlighet till 

förlängning, tillsvidareanställd som kriminalvårdare) – nämnde 1 respondent 

- Fältassistent – nämnde 1 respondent 

- Handläggare - nämnde 6 respondenter 

- HR-konsult – nämnde 1 respondent 

- Jag har två anställningar en som Hr-medarbetare 100% och rektor för en privat 

friskola 25% – nämnde 1 respondent 

- Integrationsvägledare – nämnde 1 respondent 

- Konsultansvarig/chef – nämnde 2 respondent 

- Kvalificerad samordnare – nämnde 1 respondent 

- Motivation och behandling – nämnde 1 respondent 

- Obehörig lärare – nämnde 1 respondent 

- Områdeschef inom äldreomsorgen – nämnde 1 respondent 

- Personaladministratör – nämnde 1 respondent 

- Personlig assistent – nämnde 1 respondent 

- Socialsekreterare – nämnde 1 respondent 

- Skolkurator – nämnde 2 respondenter 

- Stödpedagog i skola samt habilteringsassistent inom socialförvaltningen – nämnde 1 

respondent 

- Superuser and Coordinator – nämnde 1 respondent 

- Har inte fått de jobb jag sökt så jag arbetar fortfarande som undersköterska – nämnde 

1 respondent 

- Utdataoperatör (samma som innan utbildningen) – nämnde 1 respondent 

- Utredare - nämnde 2 respondenter 

- Verksamhetsutvecklare – nämnde 1 respondent 

- Överförmyndare i en kommun – nämnde 1 respondent 
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Fråga 19 – Anser Du att dina nuvarande arbetsuppgifter motsvarar Din utbildning och det 

Du utbildat dig för? 

 

 

1 
 

Ja 37 (76%) 

2 
 

Nej 12 (24%) 

 

Tabell 1.2 motsvarar utbildningen 

dina arbetsuppgifter 

 

 

Fråga 20 – Vilket innehåll från utbildningen anser Du vägde tyngst vid Din nuvarande 

anställning? Observera att respondenterna kan ha nämnt mer än en sak i utbildningen som 

vägde tyngst. 

Kurser som ingick i utbildningsplanen 

- Arkivvetenskap – nämnde 3 respondenter  

- Att kunna uttrycka sig i tal och skrift – nämnde 3 respondenter  

- Att analysera material och att sammanställa detsamma för att på ett pedagogiskt sätt 

kunna leverera det – nämnde 1 respondent 

- Excelkunskaperna – nämnde 1 respondent 

- Förmågan att ta in mycket information. – nämnde 1 respondent 

- Gruppsykologiska processer – nämnde 1 respondent 

- Hela paketet gör att jag har en stor förståelse för målgruppen samt att jag getts 

redskap för att kunna närma mig individen och problematiken på ett bra sätt – 

nämnde 1 respondent 

- Inlärningspsykologi – nämnde 1 respondent 

- Jag har ingen användning av min utbildning på mitt arbete – nämnde 1 respondent 

- Juridisk översiktskurs – nämnde 6 respondenter  

- Kombinationen Pedagogik psykologi och juridik – nämnde 2 respondenter  

- Kritiskt förhållningssätt – nämnde 1 respondent 

- Kvalitetssystem – nämnde 1 respondent 

- Källkritik – nämnde 1 respondent 

- Pedagogik – nämnde 32 respondenter  

- Praktiken – nämnde 1 respondent 

- Psykologi A - nämnde 11 respondenter  

- Poängen från universitet/högskola – nämnde 1 respondent 

- Statistik – nämnde 1 respondent 

- Verksamhetsutveckling – nämnde 1 respondent 

- Vetenskaplig metod – nämnde 1 respondent 

Kurser som inte ingick i utbildningsplanen 

- Arbetsrätt – nämnde 2 respondenter  

- Socialrätt – nämnde 1 respondent 

Majoriteten av respondenterna menade att pedagogikkurserna, både a, b och c har varit 

betydelsefulla vid deras anställningsskede. Speciellt när det kommer till delarna om 
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rekrytering, socialpedagogik, ledarskap, arbetsliv, organisationer, organisationsförändringar 

och utvecklingar, hantera människor i olika situationer samt uppsatserna.  

Utbildningens användbarhet i arbetslivet 

Fråga 21 – Vilken kurs i utbildningen anser Du dig ha haft störst användning av i 

arbetslivet? Observera att respondenterna kan ha valt fler kurser än en 

Kurser som ingick i den beteendevetenskapliga utbildningen 

- Arkivvetenskapen - nämnde 1 respondent 

- Juridisk översiktskurs – nämnde 10 respondenter  

- Kombinationen juridik pedagogik och psykologi - nämnde 1 respondent 

- Metodkurserna - nämnde 1 respondent 

- Psykologi A – nämnde 18 respondenter  

- Pedagogik A, B och C – nämnde 40 respondenter  

- Pedagogikens alla skrivuppgifter och främst uppsatserna hjälpt mig bli en författare 

av myndighetstexter - nämnde 1 respondent 

- Jag har haft stor användning av alla kurserna eftersom mycket går hand i hand, går ej 

att peka ut någon kurs enskilt – nämnde 7 respondenter  

Kurser som valts till i utbildningen 

- Kriminologin - nämnde 1 respondent 

Majoriteten av respondenterna anser att pedagogikkurserna har kommit till störst 

användning i arbetslivet och då framförallt rekrytering och urval, utvärdering och utredning, 

socialpedagogik, uppsatserna, organisation samt lärande i arbetsliv. Näst största användning 

hade respondenterna av psykologin. Även juridisk översiktskurs anser många respondenter 

att de fått användning av. Slutligen var det även några respondenter som ansåg att hela 

utbildning har varit av relevans och användbar i arbetslivet, detta då de anser att kurserna 

faktiskt går hand i hand med varandra. 

 

Fråga 22 – Vilken kurs i utbildningen anser Du dig ha haft minst användning av i 

arbetslivet? Observera att respondenterna kan ha valt fler kurser än en 

- Arkivvetenskapen - nämnde 13 respondenter som minst användbar 

- Boendehandledare, behandlingsassistent – nämnde 1 respondent 

- E-dokumentation är överflödig för någon som är född efter 1980 – nämnde 1 

respondent 

- Forskningsmetodiken, lärs in för C uppsats – nämnde 1 respondent 

- Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, vilket jag dock tycker var en mycket 

intressant kurs – nämnde 1 respondent 

- Jöken - nämnde 2 respondenter  

- Litteraturvetenskap – nämnde 1 respondent 

- Pedagogik A - nämnde 13 respondenter  

- Pedagogik B – nämnde 1 respondent 

- Programmeringsmetodik I med Java. 

- Statistik – nämnde 1 respondent  

- Vetenskapsteori – nämnde 1 respondent 
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- Det vet jag inte, jag har haft användning av alla på olika sätt - detta nämnde 4 

respondenter 

- Ingen, vilket beror på att jag själv har fått utforma min utbildning – nämnde 1 

respondent 

- Jag är ju rätt missnöjd med utbildningen. Jag använder mig inte av någon kurs som 

ingick i utbildningen. – nämnde 1 respondent 

- Det går inte att svara på, det går inte att säga att en viss utbildning är "värdelös" 

eftersom all utbildning är personlig utveckling. – nämnde 1 respondent 

- Hade jag vetat att det skulle vara så svårt att få arbete som beteendevetare hade jag 

valt en annan utbildning – nämnde 1 respondent 

Majoriteten av respondenterna anser att de har haft minst användning av Arkivvetenskapen, 

28%. Några ansåg sig ha haft minst användning av pedagogikkursen och då främst 

introduktionskursen i Pedagogik A där man läste om pedagogikens historia och teoretiker 

såsom Vygotskij och Piaget. Andra delar inom pedagogik som respondenterna anser sig ha 

haft minst användning av är utbildning/skolhistorian, forskningsmetodik, pedagogik och 

samhälle samt statistikkursen.   

 

Fråga 23 - Hur bedömer du den färdighetsträning Du fick i din utbildning vad gäller att: 

 

 Mycket 

lite 

Lite Bra Mycket bra Förekom 

ej 

1. Självständig 

problemlösning 
1 (2%) 

4 (8%) 22 (42%) 24 (46%) 1 (2%) 

2. Tänka kritiskt 0 (0%) 2 (4%) 19 (37%) 30 (59%) 0 (0%) 

3. Argumentera för och 

emot sina åsikter 

2 (4%) 
6 (12%) 

25 (48%) 19 (37%) 0 (0%) 

4. Utföra skriftliga 

presentationer 

2 (4%) 2 (4%) 12 (23%) 36 (69%) 0 (0%) 

5. Utföra muntliga 

presentationer 

4 (8%) 17 (33%) 17 (33%) 13 (25%) 1 (2%) 

6. Kommunicera på 

engelska 

11 (21%) 14 (27%) 8 (15%) 3 (6%) 16 (31%) 

7. Skriva och utforma PM 

samt utredningar 

1 (2%) 5 (10%) 22 (42%) 23 (44%) 1 (2%) 

8. Hantera oförutsedda 

situationer 

9 (17%) 16 (31%) 17 (33%) 5 (10%) 5 (10%) 

9. Insamla och analysera 

information 
1 (2%) 

2 (4%) 18 (35%) 31 (60%) 0 (0%) 

10. Leda förändringsarbete 8 (15%) 11 (21%) 19 (37%) 7 (13%) 7 (13%) 

11. Hålla avsatta tidsplaner 3 (6%) 0 (0%) 17 (33%) 32 (62%) 0 (0%) 

12. Samarbeta med 

individer med annan 

utbildning 

8 (15%) 10 (19%) 12 (23%) 12 (23%) 10 (19%) 

Tabell 1.3 Färdighetsträning 
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Utbildningens styrkor och svagheter  

Fråga 24 – Ange styrkor i din beteendevetenskapliga utbildning  

- Allt kursinnehåll – nämnde 1 respondent 

- Att lära sig förstå olika individer, skapa helhetsbilder, bemötande – nämnde 1 

respondent 

- Blandningen mellan psykologi och pedagogik – nämnde 1 respondent 

- Bra kurser – nämnde 2 respondenter som  

- Den strikta forskargrundläggande inställningen – nämnde 1 respondent 

- Det har gett mig en bred förståelse utifrån olika perspektiv, såsom ursprung, kultur, 

sociokulturella, köns, ekonomiska och globala vinklar – nämnde 2 respondenter  

- Frihet under ansvar – nämnde 1 respondent 

- Generell – nämnde 1 respondent 

- Helheten i att ha förståelse för språk och tal – nämnde 1 respondent 

- Informationsintagning – nämnde 1 respondent 

- Juridisk översiktskurs – nämnde 3 respondenter  

- Kritiskt och analyserande tänkande – nämnde 2 respondenter  

- Kombinationen av pedagogik, psykologi och juridik – nämnde 2 respondenter  

- Lära sig skriva utredningar och rapporter – nämnde 1 respondent 

- Lärarna var bra, snabba och tillgängliga – nämnde 5 respondenter  

- Läran att ta ansvar och arbeta självständigt – nämnde 1 respondent 

- Pedagogiken – nämnde 9 respondenter  

- Poängen som utbildningen av – nämnde 1 respondent 

- Praktiken – nämnde 1 respondent 

- Problemlösning – nämnde 1 respondent 

- Psykologi A – nämnde 3 respondenter  

- Renodlad chefsutbildning – nämnde 1 respondent 

- Studiegruppen som skapades – nämnde 1 respondent 

- Träningen på att formulera sig korrekt – nämnde 1 respondent 

- Utbildningens bredd – nämnde 10 respondenter  

- Utbildningens upplägg – nämnde 2 respondenter  

- Utvecklandet av mitt kritiska tänkande – nämnde 1 respondent 

- Utvecklandet av min förmåga att analysera tex texter och utredningar – nämnde 1 

respondent 

- Valbara kurser under utbildningen – nämnde 2 respondenter  

- Vetenskapliga perspektivet – nämnde 1 respondent 

Majoriteten av respondenterna ansåg att utbildningens bred var den främsta styrkan. Detta 

på grund av att det gav respondenterna en bred grund att stå på samt möjligheter att bland 

annat arbeta inom såväl offentlig som privat sektor. Utbildningens bred har även gett 

respondenterna en förståelse för olika perspektiv, till exempel individ-, organisations- och 

samhällsperspektiv. Likaså när det kommer till ursprung, kultur, kön, ekonomiska samt 

globala vinklar. Vidare ansåg även många respondenter att lärarna var en styrka i 

utbildningen då lärarna var ett bra stöd under utbildningens gång. Andra styrkor som 

utbildningen ansågs inneha var att respondenterna lärt sig eget ansvar, kritiskt tänkande, 
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problemlösningar, frihet under ansvar samt blandningen mellan pedagogik, psykologi och 

juridik. 

 

Fråga 25 – Ange svagheter i din beteendevetenskapliga utbildning  

- Andra människor kan ha svårt att förstå vad man faktiskt har för kompetens som 

beteendevetare – nämnde 2 respondenter  

- Arkivvetenskapen – nämnde 2 respondenter  

- Att lärarna ställde höga krav i för olika rapportskrivningar vilka inte efterlevdes i 

slutändan – nämnde 1 respondent 

- Blandad kvalitet på litteraturen – nämnde 2 respondenter  

- Den är för teoretisk och det blir svårt att praktiskt använda i verkligheten – nämnde 1 

respondent 

- Dålig verklighetsförankring – nämnde 3 respondenter  

- Få fysiska träffar för campusstudenterna – nämnde 2 respondenter  

- För bred utbildning – nämnde 3 respondenter  

- För lite förberedelser inför arbetslivet – nämnde 1 respondent 

- För lite praktik – nämnde 3 respondenter  

- För lite samarbete med näringslivet – nämnde 3 respondenter  

- Ganska "luddig" utbildning – nämnde 2 respondenter  

- Generell – nämnde 1 respondent 

- Ingen praktik – nämnde 4 respondenter  

- Inte så stor arbetsmarknad – nämnde 1 respondent 

- Kurserna spretar för mycket – nämnde 3 respondenter  

- Kommunikationen mellan lärarna på utbildningens kurser var bristande – nämnde 3 

respondenter 

- Lite kort om tid till vissa uppgifter – nämnde 1 respondent 

- Lärarna hade dålig respons och stöd – nämnde 4 respondenter  

- Mer relevant juridik – nämnde 1 respondent 

- Mer relevant psykologi – nämnde 1 respondent 

- Många som ej vet vad en utbildning inom pedagogik innebär – nämnde 1 respondent 

- Otydligt vilka jobb utbildningen leder till – nämnde 1 respondent 

- Saknar större valfrihet i utformandet av utbildningen – nämnde 3 respondenter  

- Saknade gästföreläsningar från andra universitet – nämnde 1 respondent 

- Skilja mer mellan distans och reguljärt – nämnde 1 respondent 

- Svårt att känna en identitet efter utbildningen – nämnde 1 respondent 

- Svårt att söka jobb då beteendevetare ej är så stort på arbetsmarknaden – nämnde 1 

respondent 

- Uppgifter som överlappade varandra – nämnde 1 respondent 

- Upplägget på vissa kurser, kändes som de varit med sedan starten – nämnde 1 

respondent 

- Vissa uppgifter kändes ej meningsfulla – nämnde 1 respondent 

- Väldigt mkt pedagogik och skolfrågor – nämnde 1 respondent 

Svagheter som utbildningen hade, utifrån respondenternas svar, var att utbildningen hade 

för dålig förankring till arbetslivet. De hade velat ha mer studiebesök, gästföreläsningar samt 
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mer klarhet i vad man som beteendevetare kan arbeta med efter avslutad utbildning. 

Respondenterna ansåg även att en svaghet var att lärarna hade dålig respons till 

studenterna, dålig återkoppling samt dålig kontakt lärarna emellan. Det var något som 

respondenterna saknade. Vidare påpekade många respondenter att utbildningen hade ingen 

eller för lite praktik, detta gällde för båda specialinriktningarna som universitetet erbjöd. 

Respondenterna hade önskat mer praktik då det ger dem en koppling till arbetslivet, 

möjlighet att skapa kontakter i arbetslivet samt en tydligare koppling till vad de faktiskt läser 

om. 

Den beteendevetenskapliga utbildningens utvecklingsmöjligheter 

Fråga 26 – Om Du skulle påbörja din utbildning idag, skulle Du då ha valt samma 

utbildning? Om JA, varför, Om Nej, utveckla gärna!  

 

1 
 

Ja 16 (32%) 

2 
 

Nej 17 (34%) 

3 
 

Kanske 17 (34%) 

 

Tabell 1.4 Påbörja samma utbildning 

 

 

 

 

Nedan citeras respondenternas motiveringar: 

- JA, Kombinationen av pedagogik, juridik och psykologi var precis vad som 

intresserade mig och förberedde mig för den typ av arbete som jag ville ha. 

- JA, För att det är en helt fantastisk, lärorik utbildning som har relevans för både 

arbets- och privatliv 

- JA, Den är så bred så det finns många valmöjligheter vid val av yrke. 

- JA, Jag tycker utbildning står sig bra på arbetsmarknaden och den var rolig att 

studera och håller en lagom svårighetsnivå. 

- JA, Är nöjd med utbildningen. Har gett mig bred kunskap inom mina 

intresseområden. 

- JA, Bra grund att bygga vidare ifrån. Brett område medför stora möjligheter till olika 

intressanta arbeten. 

- JA, Utbildningen har gett mig en bra grund och jag har också övervägt att läsa vidare 

på samma bana senare i livet. 

- JA, Det är inom mitt intresseområde att jobba med människor 

- JA, Är intresserad av Pedagogik, psykologi och juridik. Vill arbeta med människor, 

en bra grund att stå på. 

- JA, Intressant och bred utbildning som ger många alternativ för olika yrken och 

arbetsuppgifter. 

- JA, Har tillsammans med min tidigare erfarenhet av arbete och min personlighet 

passat mig mycket bra 
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- JA, en bred utbildning. skulle göra andra prioriteringar under 

utbildningen 

- NEJ, Jag hade nog läst till socionom. Fortfarande är det just socionomer arbetsplatser 

söker trots att det kunde passa med en beteendevetare. Överskott på beteendevetare 

nu. 

- NEJ, Den ger ingen yrkestitel men en bra bas att bygga vidare på 

- NEJ, Jag hade nog valt socionom eller någon annan vanlig utbildning som 

arbetsgivare känner till. 

- NEJ, Utbildningen var i stora drag intressant, men inriktningen mot pedagogik gör 

mig ganska ointressant på arbetsmarknaden. Vi beteendevetare får alltid stryka på 

foten mot socionomer och personalvetare. Jag skulle ha valt en yrkesinriktad 

utbildning om jag kunde vrida klockan tillbaka. 

- NEJ, Hade valt p-linjen eller socionom programmet då jag har en upplevelse av att 

det är dessa "titlar" som förekommer mest i platsannonserna och vi kan ta ungefär 

likvärdiga arbeten. 

- NEJ, Hade valt p-linjen eller socionom programmet då jag har en upplevelse av att 

det är dessa "titlar" som förekommer mest i platsannonserna och vi kan ta ungefär 

likvärdiga arbeten. 

- NEJ, Skulle valt något som var lättare att söka jobb som och som hade mer specifik 

inriktning. Eventuellt med bättre lön- och karriärmöjligheter och där det behövs fler 

kvinnor. 

- NEJ, Skulle nog ha valt att läsa till socionom istället. 

- NEJ, Jag skulle ha velat skräddarsy programmet mer och välja kurs även i sociologi. 

- NEJ, skulle valt socionom eller satt ihop min egen utbildning liknande 

beteendevetenskapliga, men med inriktning psykologi eller vad arbetsmarknaden 

efterfrågar. 

- NEJ, Passar inte riktigt mina intressen idag, 

- NEJ, Utbildningen leder inte till något alls. Återvändsgränd! 

- NEJ, Utbildningen motsvarade inte mina förväntningar och det har varit svårt att 

söka ett arbeta med bara utbildningen som grund då man inte är inriktad på något 

speciellt. 

- NEJ, Mer teknisk utbildning pga jobbmöjligheter 

- NEJ, Jag skulle troligtvis valt samma område men jag skulle ha plockat kurser själv 

och plockat ihop detta till ett program för att sedan få min kandidatexamen. 

- NEJ, xxx profilerar sig som distansuniversitet, vilket jag tror är ett bra koncept med 

tanke på det geografiska läget. Dessutom möjliggör det för många som t.ex har barn 

och familj att studera trots att de inte kan flytta eller pendla långa sträckor. Men för 

mig som föredrar reguljärutbildning är den reguljärutbildning som universitetet 

erbjuder inom ramen för bet.vet-programmet "inte tillräckligt reguljär" för att mitt 

behov av fysiska träffar och det omgivande studentlivet ska vara tillgodosett. Detta 

måhända gälla alla utbildningar på avdelningen för pedagogik, men jag kan bara 

uttala mig om bet.vet-programmet eftersom jag inte har gått någon annan 

grundutbildning. Jag tyckte också att den tekniska utrustningen som fanns tillgänglig 
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för studenter som läste reguljärt (datasalar etc) var undermålig. Vet dock inte hur 

detta ser ut idag. 

- KANSKE, skulle kanske sökt socionom för att lättare kunna komma vidare till 

psykoterapeututbildningen. Beteendevetarutbildningen har ännu inte nått samma 

status 

- KANSKE, Jag hade kanske valt socionomutbildningen istället för att lättare kunna 

hitta annat jobb. Eller läst beteendevetarprogrammet mot XXX där det finns 

inriktning med psykologi som huvudämne. 

- KANSKE, Mest troligt men jag skulle ha bytt ut några kurser mot ekonomi och 

kanske förändringsarbete och ledarskap 

- KANSKE, Skulle nog ha varit mer kritisk och läst kursbeskrivningen mer noga 

- KANSKE, Troligen hade jag det, men kan inte säga säkert. Pedagogik och psykologi 

tycker jag är intressanta ämnen, och utbildningen har definitivt varit en fördel för att 

få det jobb jag har nu som jag trivs mycket bra med. Å andra sidan kanske jag hade 

valt en annan utbildning idag på grund av andra intressen som jag också har och 

skulle vilja utveckla. Skulle inte vilja vara utan denna utbildning. 

- KANSKE, Jag trivdes väldigt bra med att läsa på Universitetsnivå och fortsatte med 

en magisterexamen efter min kandidatexamen. Men jag rekommenderar andra att 

läsa KY eller YH av anledning att många universitetsutbildningar idag är för lite 

anpassade till den faktiska arbetsmarknadssituationen. 

Andelen som skulle påbörja utbildningen ännu en gång är 32 %, medan andelen som inte 

skulle göra de eller de som kanske skulle göra det är 34% vardera. Detta då de anser att 

utbildningen inte ger någon yrkestitel, den anses vara för bred samt att den saknar 

förankring i arbetslivet. Vidare ansåg respondenterna att de hade velat ha mer valfrihet i att 

forma sin egen beteendevetarutbildning utifrån deras intressen och behov. Ännu en 

anledning till varför respondenterna inte skulle valt samma utbildning var för att det är ett 

överskott av beteendevetare på arbetsmarknaden.  

De som svarade att de kanske skulle valt samma utbildning igen om de påbörjade sina 

studier idag hade dock velat ha mer valbarhet i utbildningen. De som svarat detta påbörjade 

sina studier 2007 eller senare, de hade alltså inte någon termin med valbara kurser, något 

som de dock önskat. Vidare ville respondenterna, som svarat kanske på denna fråga, ha en 

möjlighet att välja huvudämne i utbildningen, till exempel psykologi. 

 

Fråga 27 – Saknade Du någon kurs i utbildningen som Du anser att du har haft 

användning av i arbetslivet? Om JA, vilken och varför. 

 

 

1 
 

Ja 32 (67%) 

2 
 

Nej 16 (33%) 

 

 

 

 

Tabell 1.5 Saknades någon kurs i utbildningen 
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Dessa kurser existerar redan i den beteendevetenskapliga utbildningsplanen på det 

aktuella universitetet som studien berör men som urvalgruppen anser att de hade velat ha 

mer utav 

- Mer om arkivvetenskap – nämnde 1 respondent 

- Mer om juridik – nämnde 2 respondenter  

- Mer kontakt med arbetslivet – nämnde 2 respondenter  

- Mer om Ledarskap – nämnde 3 respondenter  

- Mer praktik – nämnde 4 respondenter  

- Mer psykologi – nämnde 2 respondenter  

- Mer engelska i litteraturen – nämnde 1 respondent 

- Mer om organisationen och processer – nämnde 1 respondent 

- Mer övningar och uppgifter som kan relateras till arbetslivet – nämnde 1 respondent 

- Mer om organisationsteorier – nämnde 1 respondent 

Dessa kurser existerar ej i den beteendevetenskapliga utbildningsplanen på det aktuella 

universitetet som studien berör men som urvalgruppens personer anser att de saknade 

- Arbetsrätt – nämnde 5 respondenter  

- Ekonomi – nämnde 1 respondent 

- HR program – nämnde 1 respondent 

- KBT – nämnde 2 respondenter  

- Personalfrågor – nämnde 1 respondent 

- Personal inriktade program – nämnde 1 respondent 

- Samtalsmetodik – nämnde 3 respondenter  

- Samtalsterapi – nämnde 2 respondenter  

- Socialrätt – nämnde 2 respondenter  

- Sociologi – nämnde 6 respondenter  

- Utredningsmetodik – nämnde 1 respondent 

Vad studenterna saknat, samt ville att utbildningen skulle innehålla, var sociologi, HR, 

samtalsmetodik, ekonomi och KBT. De saknade även mer om ledarskap, juridik, psykologi 

samt kontakt med arbetslivet som till exempel mer/längre praktik. Majoriteten av 

respondenterna som besvarade dessa frågor menade att utbildningen borde ha mer praktik, 

för båda inriktningarna. Detta för att respondenterna tyckte den praktik som redan fanns var 

alldeles för kort. En längre praktikperiod skulle ge studenterna möjlighet till att knyta an den 

teori som de läst till verkligheten samt kunna knyta kontakter till arbetsmarknaden och 

framtida arbetsgivare menade respondenterna. Respondenterna efterfrågade även mer 

studiebesök och gästföreläsningar för att få en bättre inblick i arbetslivet och dess verklighet. 

 

Fråga 28 – Har Du något förslag på förändring/tillägg i den beteendevetenskapliga 

utbildningen?  

- Arbetsrätt – nämnde 2 respondenter  

- Byta ut kurser som samhälle och förändring i pedagogik A – nämnde 1 respondent 

- En möjlighet för studenter att personlighetstesta och spegla sig själva – nämnde 1 

respondent 

- Fler föreläsningar och fysiska träffar/litteraturseminarier – nämnde 1 respondent 

- Fokus på att arbeta med människor – nämnde 1 respondent 
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- Företagsekonomi – nämnde 1 respondent 

- Förvaltningsrätt – nämnde 2 respondenter  

- Gå igenom kurserna och uppdatera uppgifterna lite – nämnde 1 respondent 

- Gästföreläsningar – nämnde 1 respondent 

- Handläggning – nämnde 1 respondent 

- HR-program – nämnde 1 respondent 

- KBT – nämnde 1 respondent 

- Kontakt med arbetsgivare som anställer beteendevetare – nämnde 1 respondent 

- Ledarskap – nämnde 1 respondent 

- Låt engelska genomsyra kurserna på ett mer tydligt sätt – nämnde 1 respondent 

- Lärare som har rätt inställning till studier på distans – nämnde 1 respondent 

- Mer information från arbetsmarknaden på vilka platser/tjänster man söker en 

beteendevetare förutom de mest logiska – nämnde 1 respondent 

- Mer juridik  – nämnde 1 respondent 

- Mer VFU/praktik – nämnde 17 respondenter 

- Mer psykologi – nämnde 2 respondenter  

- Mångfalds- och diskrimineringsperspektiv – nämnde 1 respondent 

- Personinriktade program – nämnde 1 respondent 

- Rekrytering – nämnde 1 respondent 

- Samtalsmetodik – nämnde 4 respondenter  

- Samtalsterapi – nämnde 1 respondent 

- Socialrätt – nämnde 1 respondent 

- Sociologi – nämnde 3 respondenter  

- Studiebesök på framtida arbetsplatser – nämnde 1 respondent 

- Ta bort arkivvetenskapen – nämnde 3 respondenter  

- Utredning – nämnde 1 respondent 

- Utredningsmetodik i statlig myndighet – nämnde 1 respondent 

- Ändra upplägget för inneveckor till kanske 2 föreläsningsdagar per månad eller 

liknande – nämnde 1 respondent 

- Ökad samsyn mellan lärarna i kurserna – nämnde 1 respondent 

Något som respondenterna hade önskat sig var mer rekrytering och utredning. 

Respondenterna önskade även att engelska skulle genomsyra utbildningen mer, som till 

exempel i litteraturen samt att lärarna skulle ha en bättre samsyn och kommunikation mellan 

varandra då det uppstått missförstånd och dubbla budskap. Vidare saknade respondenterna 

information angående vad den beteendevetenskapliga utbildningen resulterar i för arbeten 

och inom vilka områden som den beteendevetenskapliga utbildningen kommer till 

användning. Respondenterna nämnde inte speciellt mycket angående vad den 

beteendevetenskapliga utbildningen skulle kunna byta ut. Det enda som nämndes av några 

var arkivvetenskapen, en kurs som respondenterna inte fått användning av i arbetslivet 
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Diskussion 

Vad som framkom i denna studies resultat kan kopplas samman och jämföras med den 

tidigare forskningen som tagits upp i bakgrunden. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

utbildningen förberedde dem inför deras framtida arbetsliv när det kom till att ge dem 

kompetenser och kvalifikationer såsom kreativitet, flexibilitet, självständigt kunna 

genomföra kritiska och självständiga bedömningar samt kunna analysera, formulera och 

urskilja problem. Utbildningen gav även respondenterna förmåga att ta eget ansvar, 

förmågan att kommunicera med andra människor samt kunskapen att etablera kontakter. 

Dessa kunskaper, kvalifikationer och förmågor är något som respondenterna har fått 

användning av i arbetslivet och det är något som både Axelsson (2008) och Forsberg 

(2006/2007a) lyfter fram att utbildningar skall resultera i. Även tidigare forskning visar på 

att just egenskaper som utbildning, kompetens och kvalifikation gemensamt i olika nationer 

anses utgöra begreppet anställningsbarhet (Harvey, 2001). Kompetens anses även vara viktig 

ur den aspekten för att kunna fungera som medborgare i dagens samhälle. Såsom tidigare 

nämnts anser respondenterna att de utifrån utbildningen har förvärvat egenskaper som 

kreativitet, vilket Lloyd och Payne (2002) menar är viktiga faktorer för det livslånga lärandet. 

Vidare har argumenten kring huruvida samtliga individer positivt påverkas av utbildning 

varit skilda. Vissa forskare anser att det endast är de personer som har sitt sikte inriktat mot 

högkvalificerade yrken som gynnas av högre utbildning (Lloyd & Payne, 2002). Detta är 

något som respondenterna i denna studie inte håller om då majoriteten anser att de i det 

dagliga arbetslivet har haft användning av sin utbildning oavsett vilken yrkestitel de 

innehar. Förmågan att kunna bemöta människor kommer till användning såväl i arbetslivet 

som i vardagen, enligt respondenterna i denna studie. 

Syftet med högre utbildning är att producera fram kunskaper och färdigheter som skall 

kunna sortera individers status och position utifrån arbetsmarknaden menar Axelsson 

(2008). Respondenterna anser att den beteendevetenskapliga utbildningen vid det aktuella 

universitetet är en bra och bred utbildning som ger dem stora möjligheter till olika arbeten. 

Speciellt kombinationen juridik, pedagogik och psykologi framkom som mycket användbart 

i arbetslivet, något som var en av anledningarna till varför det beteendevetenskapliga 

programmet etablerades på svenska högskolor och universitet från första början. Behovet av 

att kombinera de ämnena ökade (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

Kombinationen av fler användbara kurser samt eget ansvar och initiativ ger studenterna 

ökad flexibilitet inför det kommande arbetslivet. Detta är något som Bolognaprocessen 

eftersträvar, då syftet med Bolognaprocessen är just att öka individers flexibilitet och 

möjlighet att främja Europas konkurrenskraft när det gäller Europa som just 

utbildningsområde (European Higher Education Area, 2010). Några av respondenterna 

ansåg att utbildningen hade gjort dem mer flexibla samt att karriärsvalen ökade med hjälp 

av utbildningen, något som Löfgren Martinsson (2008) menar att utbildning skall leda till. 

Arbetsmarknaden ser betydligt ljusare ut för individer med en högre utbildning och 

akademisk examen än vad den ser ut för individer utan högre utbildning och akademisk 

examen (Löfgren Martinsson, 2008).  Utbildningen gav respondenterna förbättrad 

anställningsbarhet, något som utbildningar har som mål att leda till (European Higher 

Education Area, 2010). 
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Det finns många anledningar till att studera vidare efter gymnasiet. Utifrån ett 

samhällsperspektiv, något som är ett större perspektiv än vad denna studie har fokuserat på, 

anses utbildning vara nyttig för individen i det avseende att kunna utvecklas i takt med 

samhället. Vidare dras man som medborgare in i samspelet som finns mellan individen och 

samhället och där krävs det kunskap om vad som förväntas av en som medborgare för att 

delta (Fejes et.al, 2009). Just när det kommer till utbildning utifrån ett samhällsperspektiv 

ansåg några respondenter att de har fått en ökad förståelse över hur just samhället i sin 

helhet fungerar. Någon svarade specifikt att denne har fått en bred förståelse utifrån 

perspektiv som exempelvis kultur, ursprung, sociokulturella samt ekonomiska synvinklar. 

Något som var vanligt förekommande i frågan angående styrkorna i den 

beteendevetenskapliga utbildningen var just att de flesta respondenterna på något sätt hade 

fått en ökad förståelse i arbetet både när det gällde arbetet med olika utredningar och i 

arbetet med människor. Kunskapen om samhället är viktigt i många yrken i dagens 

samhälle, det anser en respondent som arbetar på stödboende för vuxna och unga med 

funktionsnedsättningar. En respondent nämnde att det även i arbetet som handläggare, både 

om det gäller arbetslösa eller i arbetet med nyanlända, är viktigt med kunskap om hur 

samhället fungerar och detta i kombination med vad som förväntas av oss som medborgare. 

Detta är av stor vikt då just vägledning har nämnts som en vanligt förekommande 

arbetsuppgift av respondenterna. Detta har framkommit genom tolkning av 

respondenternas livsvärldar där de knutit an en specifik mening till det som de omges av 

(Hartman, 2004). 

Något som majoriteten av respondenterna saknade i den beteendevetenskapliga 

utbildningen var mer praktik, alltså verksamhetsförlagd utbildning. Respondenterna 

menade att om utbildningen hade haft mer verklighetsförankring i form av praktik hade de 

kunnat knyta viktiga kontakter till arbetsmarknaden och arbetsgivare samt fått en tydligare 

koppling till vad de faktiskt läser om. Forsberg (2006/2007a) menar att koppla samman teori 

och praktik skall under utbildningens gång underlätta för studenterna i deras framtida 

arbetsliv. Respondenterna saknade en koppling till verkligheten och arbetslivet som de 

utbildar sig för. Mer praktik hade kunnat ge respondenterna en ännu tydligare koppling om 

vad det är de faktiskt läst om och något som de, när de avslutat utbildningen, kunnat se och 

arbeta med tydligare i arbetslivet (Säljö, 2010). 

Det råder skilda meningar mellan respondenterna i resultatet angående vad de anser att 

de fått mest och minst användning av i arbetslivet. Detta då respondenterna tolkar sina 

behov olika utifrån vilken arbetsuppgift och situation de omges av.  De individuella 

upplevelserna kan även de kopplas samman med hermeneutiken som anser att det genom 

tolkning skapas en förståelse för andra individers livsvärldar där de knyter an en specifik 

mening till det som han eller hon omges av (Hartman, 2004). Vilka kurser som 

respondenterna fått mest eller minst användning av i arbetslivet beror på vilka 

arbetsuppgifter de har, det vill säga att för att skapa en förståelse över delen måste detta 

sättas i relation till helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Många respondenter ansåg att pedagogikkurserna var användbara i arbetslivet men de 

nämnde inte någon motivering eller anledning till detta. Dock kan pedagogiken ses som 

användbar i många arbeten då pedagogiskt vetande idag existerar i många organisationer 

och verksamheter på arbetsmarknaden (Forsberg, 2006/2007b). 
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Av enkäten framkom det att 32% av respondenterna i dagsläget skulle påbörja samma 

utbildning om de skulle påbörjat sina studier idag. Detta kan ses som ett stort antal som varit 

nöjda med den beteendevetenskapliga utbildningen. Dock framkommer det även att 34% 

inte med säkerhet skulle välja att läsa om sin utbildning, samt att 34% vet att de inte skulle 

läsa om den idag. Detta resulterar i att hela 68% av respondenterna är osäkra på huruvida de 

skulle påbörjat samma utbildning om de skulle ha börjat studera idag. Osäkerheten ligger i 

att den beteendevetenskapliga utbildningen är en utbildning som påminner mycket om 

socionom- och personalvetarprogrammet där dessa yrkestitlar har en större etablering på 

dagens arbetsmarknad än vad beteendevetarprogrammet har enligt respondenterna. Några 

respondenter anser att många arbetsgivare saknar kunskapen om vad en beteendevetare är 

och vad den gör, vilket i sin tur leder till problematik i arbetssökandet. Dock råder det skilda 

meningar kring en beteendevetares möjligheter på arbetsmarknaden. De 32% av 

respondenterna som skulle påbörja samma utbildning igen anser att utbildningen står sig bra 

på arbetsmarknaden då några respondenter menar på att den ger många alternativ för olika 

yrken samt arbetsuppgifter.   

Något som framkom av enkäten var att hela 50 % av de som besvarade enkäten har valt 

att lägga till kurser utöver dem som ingår i utbildningsplanen, medan de resterande 50 % 

läste efter utbildningsplanen. Som kan utläsas av resultatet var det exempelvis engelska (a 

och b), företagsekonomi, mer fördjupning i juridik, mer psykologi samt sociologi som 

respondenterna valde att lägga till i sin utbildning. Detta är något som alla universitet där 

den aktuella utbildningen finns borde notera för att i framtiden utveckla programmet efter 

det som efterfrågas såväl på arbetsmarknaden men även för att göra utbildningen attraktiv. 

Kanske att universiteten i framtiden skulle kunna ge studenterna mer valfrihet när det gäller 

det beteendevetenskapliga programmet i form av valbara terminer då just valfriheten var 

något som många respondenter saknade. 

Då många av de respondenter som ingått i denna studie ansåg sig ha haft störst 

användning av kombinationen av juridik, pedagogik samt psykologi kan detta tolkas som att 

utbildningen i sig har uppnått sitt syfte när just kombinationen av dessa tre ämnen var 

anledningen till att det beteendevetenskapliga programmet etablerades från första början 

(Akademikerförbundet SSR, 2013).  

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse över vad de utexaminerade 

beteendevetarna som avlagt en examen på ett universitet i Sverige, mellan 2009-2013, har fått 

för användning av sin utbildning i arbetslivet.  

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att den beteendevetenskapliga 

utbildningen skapar möjligheter för individen som befinner sig på arbetsmarknaden när det 

gäller val av olika yrken tack vare utbildningens bredd. Begrepp som anställningsbarhet är 

aktuellt i dagens samhälle och det är ett begrepp som är aktuellt även runt om i Europa. Då 

Bolognaprocessen syftar till att öka flexibiliteten samt rörligheten över landsgränserna ökar 

även möjligheten till arbete utomlands då konkurrenskraften ökar hos individen. 

Utbildningens bredd har bidragit till en bred kunskapsbas vilket har varit till stor fördel i 

de utexaminerade studenternas yrkesliv. Något som tydligt har framkommit i denna studie 

är att respondenterna har fått användning av sin utbildning i den mån att de har ökat sina 
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färdigheter och kunskap när det kommer till att förstå och kunna bemöta individer i olika 

situationer. De har kunskap i att kritiskt analysera och förstå hur samhället fungerar i helhet, 

vilket anses som viktigt i arbetet med människor. Några av respondenterna känner att de har 

ökat sin kunskap i att tolka olika lagtexter som kan komma till användning i såväl privatlivet 

samt i yrkeslivet. 

Denna studie har bekräftat den tidigare forskningen gällande vikten av anställningsbarhet 

i dagens samhälle där konkurrensen kring arbeten är stor. Någonting som framkommit 

under denna studies gång är att möjligheten till arbeten för individer som har läst det 

beteendevetenskapliga programmet är större samt att resultatet visar på att yrkestitlarna 

varierar vilket i sin tur gör att arbetsmarknaden öppnar upp sig för dem. 

Då anledningen till varför det beteendevetenskapliga programmet etablerades från första 

början var att kombinera juridik, pedagogik och psykologi, och det är just dessa kurser som 

respondenterna anser sig har haft störst användning av i arbetslivet.  Majoriteten av 

respondenterna i denna studie anser sig ha haft användning av sin utbildning i arbetslivet då 

det är 76% som anser att utbildningen är relevant för de arbetsuppgifter de har i dagsläget. 

Framtida studier 

Denna studie avgränsades till ett universitets beteendevetenskapliga program för att se vad i 

utbildningen som kommit till användning i arbetslivet utifrån vad de utexaminerade 

studenterna anser. 

Det har i denna studie framkommit att respondenterna har skida meningar kring hur 

starkt utbildningen står sig på arbetsmarknaden. Vissa menar på att konkurrensen mot 

socionom- samt personalvetarprogrammet försvårar arbetssökandet då de anser att 

arbetsgivarna har större kunskap om dessa yrkestitlar än vad de har gällande det 

beteendevetenskapliga programmet. En framtida studie skulle kunna vara att jämföra 

beteendevetare med socionomer och personalvetare då de konkurrerar med varandra på 

arbetsmarknaden. En annan intressant aspekt hade varit om man undersöker vad 

verksamma beteendevetare på arbetsmarknaden gör för att stärka deras position då det i 

denna studie har framkommit ovisshet kring vad en beteendevetare arbetar med. 

Ytterligare en framtida studie skulle kunna vara att se till alla Sveriges 

beteendevetenskapliga utbildningar. Detta för att se vad som skiljer dem åt både när det 

kommer till upplägg av utbildningen och kurser, vad de olika beteendevetenskapliga 

utbildningarna resulterar i för arbeten samt vilka kurser som anses vara mest användbara i 

arbetslivet. Både utifrån vad arbetsgivare men även vad de utexaminerade studenterna 

anser. Detta skulle kunna vara till nytta för utbildningarna och deras programledning då de 

kan lära av varandra och utveckla en beteendevetenskaplig utbildning som är formad efter 

vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och studenterna.  
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Bilaga 1 

 

Missiv  

Hejsan! 

 

Vi är fyra studenter som heter Malin, Ida, Emma och Anna och vi läser den sjätte och sista 

terminen på det beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Härnösand. För 

tillfället skriver vi våra c-uppsatser som handlar om det beteendevetenskapliga programmet. 

Vi skriver i par och syftet med våra studier är att studera vad utexaminerade studenter, som 

läst det beteendevetenskapliga programmet vid XXX arbetar med efter avslutad utbildning 

samt vad de utexaminerade studenterna ansåg om utbildningens användbarhet för 

arbetslivet. Vi hoppas att denna undersökning kan komma att gynna såväl blivande 

beteendevetare som XXX utveckling av det beteendevetenskapliga programmet. 

 

Då vi tror att Du kan hjälpa oss med den information vi eftersöker önskar vi att Du har 

möjlighet att svara på vår enkät som tar ca 10-15 minuter att besvara. 

 

Du som ingår i studiens urval och som besvarar enkäten omfattas av vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Det innebär att alla personuppgifter behandlas konfidentiellt samt att Du, när som 

helst, kan välja att avbryta din medverkan. Informationen som samlas in av dessa enkäter 

kommer endast att användas till dessa uppsatser och denna information kommer förstöras så 

snart arbetet är bedömt och godkänt. Det färdiga arbetet kommer finnas kvar, men där är 

informationen från er kodad, så ingen kan se vem som har svarat vad gällande någon 

specifik fråga. 

 

Enkäten har vi valt att göra nätbaserad, detta på grund av att underlätta för Dig som 

respondent. Du finner enkäten på denna länk: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=157449X17520700X58938 eller via QR-koden nedan. 

Har du en smartphone kan du scanna koden och kan då besvara enkäten via mobilen. 

Annars öppnar du adressfältet på en dator och skriver in koden exakt som den står ovan. 

 

  Enkäten skall vara besvarad senast den 5 Maj.  

 

 

 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=157449X17520700X58938


 

Vid frågor är Du varmt välkommen att kontakta någon av oss! 

 

Vi skriver om vad utbildningen har för användbarhet i arbetslivet: 

Malin Karlsson                                     Ida Leyonberg 

Telefon: 070-xxx xx xx  Telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxx@student.miun.se Mail:  xxxxxxxx@student.miun.se 

 

Vi skriver om vad utbildningen resulterar i för arbete: 

Emma Pers                                            Anna Larsson 

Telefon: 073- xxx xx xx   Telefon: 070 -xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxx@student.miun.se  Mail: xxxxxxxx@student.miun. 

 

 

Vår handledare vid Mittuniversitetet:  

Saga Dorani  

Institutionen för utbildningsvetenskap  

Universitetsbacken 1  

871 88 Härnösand  

Tel: 0771-975000 växel 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Hälsningar, 

Malin, Ida, Emma och Anna 

 

mailto:%20xxxxxxxx@student.miun.se


 

Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Övergripande uppgifter 
1. Kön Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig! 

Man  Kvinna 

 

 
2. Ålder Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig idag! 

-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51- 

 

 
3. Vilket år påbörjade Du det beteendevetenskapliga programmet vid XXX? 

2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 

 

 

4. Vilket år tog Du examen från det beteendevetenskapliga programmet? Kryssa i den ruta 

som stämmer överens på dig!  

2009  2010  2011  2012  2013 

 

 
5. Hur läste Du din utbildning? Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig! 

Campus  Distans  

 

 
6. Vilken examen har Du? Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig! 

Kandidat   Magister    

 

 

7. Inom vilket huvudämne har Du din examen? 

Pedagogik   Psykologi   Sociologi  

 

Om annan, namnge_________________________________________________________ 

 

 
8. Vilken inriktning läste Du inom det beteendevetenskapliga programmet? Kryssa i den 

ruta som stämmer överens på dig! 

Datavetenskap   Humanistisk  

 
 

9. Har Du läst kurser utanför det beteendevetenskapliga programmet som tillgodoräknats 

i Din examen?  

Ja  Nej  

 

Om ja, ange ämne och kursnamn: ______________________________________________ 



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Har du bytt bort någon kurs i den beteendevetenskapliga utbildningsplanen? Kryssa i 

den ruta som stämmer överens på dig! Om ja, motivera gärna! 

Ja  Nej 

Om ja, Vad valde du bort och vad lade du till, 

varför?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

11. Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? Ange det alternativ som passa bäst in på 

dig. 

Arbete  Studier    Arbetslös        Annat  

 

12. Arbete och utbildning 
Du som har ett arbete eller har haft ett arbete efter utbildningen, vänligen besvara hela eller delar av 

kommande sektion. Du som inte har ett arbete för tillfället, hoppa över denna del och fortsätt på fråga 

21. 

 

13. Inom vilket län samt kommun arbetar Du idag?  

Län:______________________________________________________________________ 

 
Kommun:__________________________________________________________________ 

 

 
14. Inom vilken sektor arbetar Du idag? Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig! 

Statlig   Privat  Kommun   Landsting  

 

 

15. Vilken är Din yrkestitel idag? Skriv den titel som Du är anställd som i ditt nuvarande yrke 

___________________________________________________________________________ 
 

 

16. Vilken anställningsform har Du? Fyll i ett av dessa alternativ som stämmer bäst på dig 

Tillsvidareanställning   Visstidsanställning   

Egen företagare/konsult   Annat  

 

 

17. Hur fick Du ditt nuvarande arbete? Kryssa i den som stämmer överens på dig! 

Arbetsförmedlingen  Universitetet  Kontakter 

Platsannons   Rekryteringsföretag  Annat  

 



 

18. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter 

utifrån din yrkestitel 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

19. Anser Du att dina nuvarande arbetsuppgifter motsvarar Din utbildning och det Du 

utbildat dig för? 

Ja  Nej  

 

 

20. Vilket innehåll från utbildningen anser Du vägde tyngst vid Din nuvarande 

anställning? Beskriv vad och motivera gärna! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

21. Vilken kurs i utbildningen anser Du dig ha haft störst användning av i arbetslivet?  

Observera att detta gäller hela arbetslivet och inte endast en nuvarande anställning. Du som ej har en 

anställning för tillfället kan också besvara denna fråga. Beskriv vilken yrkestitel du hade vid det 

tillfället/de tillfällena, i anslutning till denna fråga. Beskriv och motivera gärna! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

22. Vilken kurs i utbildningen anser Du dig ha haft minst användning av i arbetslivet? 

Observera att detta gäller hela arbetslivet och inte endast en nuvarande anställning. Du som ej har en 

anställning för tillfället kan också besvara denna fråga. Beskriv vilken yrkestitel du hade vid det 

tillfället/de tillfällena, i anslutning till denna fråga. Beskriv och motivera gärna! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

23. Hur bedömer du den färdighetsträning Du fick i din utbildning vad gäller att: Kryssa i 

den ruta som stämmer överens på dig i respektive påstående! 

 Mycket 

lite 

Lite Bra Mycket 

bra 

Förekom 

ej 

Självständig problemlösning      

Tänka kritiskt      

Argumentera för och emot sina åsikter      

Utföra skriftliga presentationer      



 

Utföra muntliga presentationer      

Kommunicera på engelska      

Skriva och utforma PM samt utredningar      

Hantera oförutsedda situationer      

Insamla och analysera information      

Leda förändringsarbete      

Hålla avsatta tidsplaner      

Samarbeta med individer med annan 

utbildning 

     

 

 

24. Ange styrkor i din beteendevetenskapliga utbildning. Motivera gärna! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

25. Ange svagheter i din beteendevetenskapliga utbildning. Motivera gärna! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
26. Om Du skulle påbörja din utbildning idag, skulle Du då ha valt samma utbildning? 

Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig!  

Ja  Nej  Kanske 

Om ja, varför? Om nej, utveckla gärna!________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

27. Saknade Du någon kurs i utbildningen som Du anser att du har haft användning av i 

arbetslivet? Kryssa i den ruta som stämmer överens på dig! Du som inte haft något arbete efter 

utbildningen, bortse från denna fråga! 

Ja  Nej 
Om ja, vilken och varför? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

28. Har Du något förslag på förändring/tillägg i den beteendevetenskapliga utbildningen? 

Exempelvis kurser, ämnen, verksamhetsförlagd utbildning m.m.. Beskriv vad, och motivera gärna 

varför! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Ett stort Tack till Dig som tog dig tid att besvarat 

denna enkät!



 

Bilaga 3 

 

Påminnelse enkätundersökning  

Ni som har besvarat denna enkät, vänligen bortse från denna påminnelse. 
 

Hejsan! 

 

Vi är fyra studenter som heter Malin, Ida, Emma och Anna och vi läser den sjätte och sista 

terminen på det beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Härnösand. För 

tillfället skriver vi våra c-uppsatser som handlar om det beteendevetenskapliga programmet. 

Vi skriver i par och syftet med våra studier är att studera vad utexaminerade studenter, som 

läst det beteendevetenskapliga programmet vid XXX arbetar med efter avslutad utbildning 

samt vad de utexaminerade studenterna ansåg om utbildningens användbarhet för 

arbetslivet. Vi hoppas att denna undersökning kan komma att gynna såväl blivande 

beteendevetare som XXX utveckling av det beteendevetenskapliga programmet. 

 

Då vi tror att Du kan hjälpa oss med den information vi eftersöker önskar vi att Du har 

möjlighet att svara på vår enkät som tar ca 10-15 minuter att besvara. 

 

Du som ingår i studiens urval och som besvarar enkäten omfattas av vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Det innebär att alla personuppgifter behandlas konfidentiellt samt att Du, när som 

helst, kan välja att avbryta din medverkan. Informationen som samlas in av dessa enkäter 

kommer endast att användas till dessa uppsatser och denna information kommer förstöras så 

snart arbetet är bedömt och godkänt. Det färdiga arbetet kommer finnas kvar, men där är 

informationen från er kodad, så ingen kan se vem som har svarat vad gällande någon 

specifik fråga. 

 

Enkäten har vi valt att göra nätbaserad, detta på grund av att underlätta för Dig som 

respondent. Du finner enkäten på denna länk: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=157449X17520700X58938 eller via QR-koden nedan. 

Har du en smartphone kan du scanna koden och kan då besvara enkäten via mobilen. 

Annars öppnar du adressfältet på en dator och skriver in koden exakt som den står ovan. 

 

  Enkäten skall vara besvarad senast den 5 Maj.  

 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=157449X17520700X58938


 

Vid frågor är Du varmt välkommen att kontakta någon av oss! 

 

Vi skriver om vad utbildningen har för användbarhet i arbetslivet: 

Malin Karlsson                                     Ida Leyonberg 

Telefon: 070-xxx xx xx  Telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxx@student.miun.se Mail:  xxxxxxxx@student.miun.se 

 

Vi skriver om vad utbildningen resulterar i för arbete: 

Emma Pers                                            Anna Larsson 

Telefon: 073- xxx xx xx   Telefon: 070 -xxx xx xx 

Mail: xxxxxxxx@student.miun.se  Mail: xxxxxxxx@student.miun.se 

 

 

Vår handledare vid Mittuniversitetet:  

Saga Dorani  

Institutionen för utbildningsvetenskap  

Universitetsbacken 1  

871 88 Härnösand  

Tel: 0771-975000 växel 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Hälsningar, 

Malin, Ida, Emma och Anna 

mailto:%20xxxxxxxx@student.miun.se


 

 

Bilaga 4 

Resultat av enkät 
Här redovisas övrigt resultat som framkom via enkäten men som ej anses relevant för 

studiens syfte. 

 

Fråga 1 – Kön 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 Kön 

 

Fråga 2 – Ålder idag 

1 
 

-25  8 (15%) 

2 
 

26-30 11 (20%) 

3 
 

31-35 11 (20%) 

4 
 

36-40 8 (15%) 

5 
 

41-45 8 (15%) 

6 
 

46-50 7 (13%) 

7 
 

51- 1 (2%) 

Tabell 2.2 Ålder 

 

Fråga 3 – Vilket år påbörjade Du det beteendevetenskapliga programmet vid XXX? 

1 
 

2004 0 (0%) 

2 
 

2005 0 (0%) 

3 
 

2006 7 (13%) 

4 
 

2007 5 (9%) 

5 
 

2008 13 (24%) 

6 
 

2009 16 (30%) 

7 
 

2010 13 (24%) 

Tabell 2.3 Påbörjade studierna 

 

Fråga 4 – Vilket år tog Du examen från det beteendevetenskapliga programmet? 

 

1 
 

2009 6 (11%) 

2 
 

2010 5 (9%) 

3 
 

2011 10 (19%) 

4 
 

2012 19 (35%) 

1 
 

Kvinna 51 (94%) 

2 
 

Man 3 (6%) 



 

5 
 

2013 14 (26%) 

Tabell 2.4 Examensår 

 

Fråga 5 – Hur läste Du din utbildning? 

 

 

1 
 

Campus 21 (39%) 

2 
 

Distans 33 (61%) 

 

 

Tabell 2.5 Campus- eller distansstudier 

 

 

Fråga 6 – Vilken examen har Du? 

 

 

1 
 

Kandidatexamen 52 (94%) 

2 
 

Magisterexamen 3 (6%) 

 

Tabell 2.6 Vilken examen 

 

 

 

Fråga 7 – Inom vilket huvudämne har Du din examen? 

 

 

1 
 

Pedagogik 54 (100%) 

2 
 

Sociologi 0 (0%) 

3 
 

Psykologi 1 (2%) 

 

 

Tabell 2.7 Huvudämne 

 

 

Fråga 8 – Vilken inriktning läste Du inom det beteendevetenskapliga programmet? 

1 
 

Humanistisk 52 (96%) 

2 
 

Datavetenskap 2 (4%) 

 

 

 

Tabell 2.8 Inriktning 

 



 

Fråga 11 – Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

1 
 

Arbete 50 (92%) 

2 
 

Studier 2 (4%) 

3 
 

Arbetslös 1 (2%) 

4 
 

Annat 1 (2%) 

  

 

 

 

Tabell 2.9 Sysselsättning 

 
Fråga 13 – Inom vilket län samt kommun arbetar Du idag? 

Enkäten efterfrågade inom vilken kommun samt län respondenterna idag arbetar inom. I 

Västernorrlands län arbetar 29 stycken respondenter, fem respondenter arbetar i Gävleborgs 

län, samt fem stycken i Norrbottens län. Vidare arbetar två respondenter i Jämtlands län, två 

stycken i Västerbottens län samt två stycken i Dalarnas län. Sedan fanns det en person som 

arbetar i Uppsala, en i Södermanlands län samt en i Oslo. 

Inom vilken kommun respondenterna arbetar skiljde sig en del men i Härnösand 

respektive Sundsvall arbetar de flesta respondenter idag. I Sundsvalls kommun arbetar 11 

stycken och 10 stycken i Härnösands kommun.  Vidare arbetar två stycken i Kramfors, två 

stycken i Söderhamn, två stycken i Umeå, två stycken i Sollefteå, två stycken i Arvidsjaur, 

två stycken i Ånge samt två stycken i Örnsköldsviks kommun. Vidare fanns det endast en 

person som arbetar inom dessa respektive kommuner: Uppsala, Eskilstuna, Berg, Timrå, 

Boden, Ragunda, Ovanåker och Bollnäs, Ludvika, Arjeplog, Oslo, Ljusdal, Borlänge, 

Hudiksvall samt Skellefteå.  

 

Fråga 14 – Inom vilken sektor arbetar Du idag? 

 

 

1 
 

Statlig 19 (39%) 

2 
 

Privat 9 (18%) 

3 
 

Kommun 20 (41%) 

4 
 

Landsting 1 (2%) 

 

Tabell 2.10 Sektor 

 

Majoriteten av respondenterna arbetar idag inom kommunal eller statlig sektor, 41% 

respektive 39%. Inom landsting finner vi minst beteendevetare i denna undersökning, 2%.  

 

 

 

 



 

Fråga 16 – Vilken anställningsform har Du? 

 

1 
 

Tillsvidareanställning 33 (67%) 

2 
 

Visstidsanställning 15 (31%) 

3 
 

Egen företagare/konsult 0 (0%) 

4 
 

Annat 1 (2%) 

 

 

Tabell 2.11 Anställningsform 

 

 

Fråga 17 – Hur fick Du ditt nuvarande arbete? 

 

1 
 

Arbetsförmedlingen 7 (14%) 

2 
 

Universitetet 0 (0%) 

3 
 

Kontakter 16 (33%) 

4 
 

Platsannons 20 (41%) 

5 
 

Rekryteringsföretag 2 (4%) 

6 
 

Annat 4 (8%) 
 

 

Tabell 2.12 Hur fick du din nuvarande anställning 

 

Fråga 18 – Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Observera, en respondent kan ha valt två eller fler sysselsättningar nedan som deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter. 

- Administrativa uppgifter – nämnde 6 respondenter  

- Ansvarar för ett äldreboende – nämnde 1 respondent  

- Arbetsförmedlare – nämnde 6 respondenter  

- Arbetslivsinriktad rehabilitering – nämnde 1 respondent  

- Assistent – nämnde 1 respondent  

- Budget och personalansvar - nämnde 5 respondenter  

- Behandlare – nämnde 1 respondent 

- Beslut – nämnde 2 respondenter  

- Chef – nämnde 1 respondent 

- Driva pedagogisk utveckling på en grundskola – nämnde 1 respondent 

- Elevassistent – nämnde 1 respondent 

- Forskarstudier och undervisning på universitet – nämnde 1 respondent 

- Försörjningstagare – nämnde 1 respondent 

- Handläggare – nämnde 6 respondenter  

- HR-medarbetare – nämnde 3 respondenter  

- Kundansvar – nämnde 1 respondent 

- Kundtjänst – nämnde 2 respondenter  

- Leda och fördela arbete – nämnde 2 respondenter  



 

- Motivations och behandlingsarbete – nämnde 1 respondent 

- Organisationsförändringar – nämnde 1 respondent 

- Personalansvar – nämnde 4 respondenter  

- Reception – nämnde 2 respondenter  

- Rekrytering – nämnde 5 respondenter  

- Samtalsstöd – nämnde 1 respondent 

- Schemaläggning – nämnde 1 respondent 

- Skriva rapporter – nämnde 1 respondent 

- Skolkurator – nämnde 1 respondent 

- Stöd för andra – nämnde 4 respondenter  

- Stöd och behandling – nämnde 4 respondenter  

- Utredningar – nämnde 4 respondenter  

- Webbansvar – nämnde 1 respondent 

- Övervakning av klienter som är villkorligt frigivna samt har skyddstillsyn – nämnde 1 

respondent 

Som utexaminerad beteendevetare är det vanligt, utifrån ovanstående svar, att arbeta som 

handläggare av något slag. Dock varierade det mellan de olika arbetsuppgifterna man som 

handläggare hade. Exempelvis arbetar en arbetsförmedlare med att vägleda och guida de 

personer som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden samt att matcha arbetssökande med 

arbetsgivare. Som arbetsförmedlare får man även vara ett stöd för de ungdomar som gått ur 

gymnasiet utan fullständiga betyg. Här gäller det att vara en hjälpande hand i 

arbetssökandet. Någon hade hand om juridiska ärenden, etablering av nyanlända, arbetar 

med asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Handläggning inför att utreda behov 

inom missbruk och beroende förekom även. 

 

 

 


