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Abstrakt  
Forskning visar att utbildningar med bred kunskapsbas kan resultera i en diffus eller oklar 
utgång från universitets- eller högskolestudier på väg mot arbetslivet. Forskningen 
diksuterar också den högre utbildningens relevans och koppling till anställningsbarhet och 
arbetslöshet. I denna studie var syftet att se om, och i så fall vilka yrken studenter har efter 
en kandidat- eller magisterexamen mellan 2009-2013 från ett beteendevetenskapligt program 
i norra Sverige. En webbaserad enkät genomfördes med en urvalsgrupp representerad av 52 
tidigare beteendevetarstudenter. Resultatet visade att nästintill alla respondenter erhöll 
arbete och en mängd olika yrkestitlar presenterades. Slutsatsen av studien var att studiens 
urvalsgrupp med en bred utbildning även erhållit yrken inom ett brett spektra på 
arbetsmarknaden och att anställningsbarheten utifrån urvalsgruppen kan anses som relativt 
hög. 
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Introduktion 

Inledning  
Under de senaste åren har det varit ett stort antal sökande till landets högskolor och 
universitet. Läsåret 2011/2012 tog 92 300 individer steget in i skolvärldens högre 
utbildningsnivå runt om i Sveriges alla högskolor och universitet. Samma år, 2011/2012 tog 
cirka 59 000 personer ut sin examen på grund- eller avancerad nivå. Dessa siffror kan 
grundas på att efterfrågan från arbetsmarknaden på högskoleutbildade har ökat under en 
lång tid och statistiken visar på att högre utbildning är en faktor som bidrar till en 
anställning och ett arbete efter utbildning (Universitetskanslersämbetet, 2013:2).  
     På universitet och högskolor undervisas studenterna i hur man gör kritiska bedömningar, 
analyserar fakta, formulerar och löser problem etcetera. All denna samlade kunskap ska 
resultera i ökad anställningsbarhet, vilket i detta fall menas att utbildningen ska leda till en 
anställning inom det område som studenten i fråga har studerat (Lindberg, 2012). Dock har 
det i flera studier angående högre utbildning visat sig finnas en bristfällighet gällande 
studenters förberedelse inför kommande arbetsliv 
(Lindberg, 2012). Till akademins försvar beskriver representanter att de vill leverera teorier 
och olika tankemodellers historia och funktion. De menar också att utbildning handlar mer 
om utveckling och kunskap än att öka studenters anställningsbarhet. Detta bidrar till en 
krock mellan studenterna själva och arbetsmarknaden som ser utbildning som en självklar 
faktor till ökad anställningsbarhet, men samtidigt så efterfrågar båda parter direkt 
applicerbar kunskap från utbildningarna (Lindberg, 2009).  
     Utifrån ovanstående beskrivning kan kopplingen och relationen mellan högre utbildning 
och arbetsliv kännas allt annat än självklar. Fejes och Berglund (2009) diskuterar den något 
känsliga frågan som handlar om ifall utbildning faktiskt leder till ökad anställningsbarhet 
eller om utbildning leder till arbetslöshet. Inom forskning kring anställningsbarhet är 
ovanstående en central fråga. Forskningen riktas ofta mot att studera en specifik utbildning 
och hur relationen mellan högre utbildning och arbetsliv ser ut samt vad utbildningen har 
som mål att leda fram till.  
     Denna studie kommer att fördjupa sig i en specifik utbildning, nämligen den 
beteendevetenskapliga utbildningen vid ett universitet i norra Sverige. Utifrån den 
utbildningen önskar skribenterna se om utbildningen lett till en anställning och i så fall inom 
vilket yrke, men intresse finns även att se om det råder arbetslöshet hos före detta 
beteendevetarstudenter. Valet av just denna utbildning och lärosäte grundas i att 
skribenterna själva är studenter vid den utbildningen och vid nämnda lärosäte. Studenter 
vid det beteendevetenskapliga programmet från det aktuella universitetet i studien får sin 
examen inom huvudämnet pedagogik. Därför kommer denna studie beskriva ämnet, dess 
begrepp och karaktär. Beskrivningen görs för att grundlägga med information kring 
pedagogik, inför de senare diskussionerna i studien samt inför eventuella analyser och 
slutsatser som kopplas till området. 

Disposition 
I studiens inledning introduceras läsaren till vad studien handlar om i stort. Inledningen följs 
av tre definitioner av begreppen profession, anställningsbarhet och självtillit, som 
förekommer i studien. Nästa sektion består av en bakgrund med litteraturgenomgång av de 
olika delar som studien innefattar. I detta fall beskrivs inledningsvis ämnet pedagogik 
eftersom det har en betydande plats inom utbildning och således även i arbetslivet. Vidare i 
bakgrunden beskrivs situationen för beteendevetare på arbetsmarknaden idag, samt en 
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beskrivning av sambandet mellan utbildning och arbetsliv, med fokus på anställningsbarhet. 
Slutligen avslutas bakgrundsavsnittet med studiens problemområde. 
     En syftesformulering presenteras och följs av ett metodavsnitt där studiens 
tillvägagångssätt presenteras under rubriker såsom, ansats, urval, datainsamlingsmetod, 
instrument, procedur, analysmetod, etiska ställningstaganden samt validitet och reliabilitet. 
Metodavsnittet avrundas med en metoddiskussion där tillvägagångssättet diskuteras i form 
av dess fördelar och nackdelar (Backman, 2008). 

Definitioner  

Anställningsbarhet 
Begreppet anställningsbarhet är komplext att definiera då det förändras, uppfattas och tolkas 
olika beroende på i vilken kontext begreppet används (Berglund, 2009; Nilsson, 2007). Själva 
ordet anställningsbarhet (employability) vittnar om att det har kopplingar till anställning och 
arbetsmarknad. Ändelsen -barhet (-ability) syftar till individens möjligheter till anställning 
och arbete, utifrån sina personliga färdigheter, identitetsskapande, kompetenser och 
kunskaper (Berglund, 2009). Denna studie utgår från ovanstående definition där man menar 
att den enskilda individen i sin helhet, med alla sina kunskaper och kompetenser från 
utbildning, socialt liv och privatliv påverkar och är av vikt för anställningsbarheten. Det 
främsta fokuset ligger på utbildningsfaktorn i denna studie. 

Profession 
Begreppet profession kan definieras som en individs tillhörighet i en yrkesgrupp, där 
deltagarna innehar samma specifika kunskap och kompetens (Nyström, 2009). I folkmun 
används ofta profession som ett uttryck av ett yrke med hög, ofta universitetsbaserad 
utbildning. Det finns vissa professioner som anses mer klassiska än andra, som att tillhöra en 
medicinsk eller juridisk profession, som exempelvis läkare eller advokat 
(Nationalencyklopedin, 2014a). I kontexten av denna studie anser man att de som erhållit en 
kandidat- eller magisterexamen från ett beteendevetenskapligt program tillhör 
yrkesgruppen och professionen beteendevetare. 

Självtillit 
Detta begrepp grundar sig i individens egen uppfattning. Självtillit som på engelska 
benämns self- efficacy, handlar om den enskilde individens föreställningar om sina egna 
kapaciteter och möjligheter till att genomföra eller klara av olika saker som ligger framför en 
i livet (Pervin & Cervone, 2010). Begreppet används i denna studie i samband med 
anställningsbarhet. Där handlar självtilliten om individens föreställningar om sina 
möjligheter till att få ett jobb, behålla ett jobb eller söka nytt jobb (Berntson, 2008). 

Bakgrund 

Pedagogik i utbildning och arbetsliv 
Inom pedagogiken finns flera olika begrepp och de mest centrala är uppfostran, 
undervisning och utbildning. Ofta talas det om att dessa tre begrepp är tre olika aktiviteter 
eller verksamheter som verkar enskilt och utgör pedagogikämnets kunskapsobjekt. Dock är 
det vanligt att dessa tre begrepp överlappar varandra och med det menas att en aktivitet 
eller verksamheterna även kan innefatta de andra begreppen. Detta för att innebörden i 
begreppen ofta har ett nära samarbete med varandra och har liknande egenskaper. Även fast 
man väljer att studera en aktivitet eller verksamhet, exempelvis utbildning, så är det vanligt 
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att någon eller några av de andra begreppen berörs samtidigt (Svensson, 2009). Andra 
begrepp inom pedagogiken som kan ses som mer samhällsorienterade är till exempel 
samhälle, social och arbete (Sellbjer, 2006/2007). Denna studie riktar in sig på pedagogikens 
begrepp utbildning och arbete samt kopplingen mellan dessa. 
    Pedagogiken är en samhällsvetenskaplig och delvis humanistisk disciplin som har 
utvecklas och använts tillsammans med närliggande discipliner. Den ger också lärdomar till 
samspelet mellan vetenskap och samhälle samt samspelet mellan universitetet och dess 
omvärld. Med åren har pedagogikens gränser vidgats och nya frågeställningar har utformats 
i utvecklingen med ny forsknings- och utbildningspolitik, samhällsutveckling samt synen på 
skola och lärande i samhället och arbetslivet (Wiklander, Gustafsson, Riis, & Larson, 2009). 
År 1907 etablerades ämnet som akademiskt och är idag det näst största ämnesområdet inom 
det svenska universitetssystemet. Pedagogikens ämnesområde är viktigt att uppdatera och 
forska vidare inom då det har nära kopplingar till vårt kunskapssamhälle och dess 
utveckling (Forsberg, 2006/2007). En presentation av den beteendevetenskapliga 
utbildningens innehåll där pedagogiken är huvudämne, återfinns i bilaga 1. 

Beteendevetare på arbetsmarknaden 
På dagens arbetsmarknad hör beteendevetarna till en av de snabbast växande 
yrkesgrupperna. Beteendevetare besitter kunskap om bland annat organisationsutveckling, 
mänskliga beteenden och dess relation till sig själv och andra, vilket har blivit allt viktigare 
faktorer inom det moderna yrkeslivet, beskriver Akademikerförbundet SSR (2013b). 
Förbundet beskriver också att beteendevetare återfinns inom flera sektorer och arbetar med 
en bred variation av uppgifter på arbetsmarknaden, detta eftersom den 
beteendevetenskapliga utbildningen i sig har en bred kunskapsbas. Vanliga arbetsplatser för 
beteendevetare är myndigheter, som exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
arbetsmiljöverket och kriminalvården. Utöver myndigheter är det bland annat 
företagshälsovård, bemanningsbranschen (HR), behandlingshem, IT-företag och olika ideella 
organisationer. Det finns även de som arbetar som egenföretagare eller konsulter. Vanliga 
yrkestitlar för beteendevetare är bland annat; utredare, personalsekreterare, 
arbetsförmedlare, handläggare, behandlingspedagog, coach, projektledare och 
organisationsutvecklare. Det finns också de beteendevetare som arbetar som chefer av olika 
slag. Yrkesgruppen beteendevetare består av majoriteten kvinnor. I de förvärvsarbeten som 
görs är omkring tre fjärdedelar kvinnor och en fjärdedel män. 
     Ingången på arbetsmarknaden för nyutexaminerade beteendevetare kan vara tuff. De 
branscher som beteendevetare ofta jobbar inom kan vara konjunkturkänsliga och därför kan 
utsikterna för arbetsmöjligheter ganska snabbt förändras. Statistik visar också att det finns ett 
överskott på beteendevetare idag och att det även förväntas se ut så några år framöver. Med 
överskott menas att det kommer nyutexamineras fler antal beteendevetare än vad som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta kan göra att det kan dröja innan man får sitt första 
jobb inom ramen för beteendevetenskapen. Det är vanligt att många nyutexaminerade är 
anställda på vikariat och provar sig fram mellan olika yrken innan man ”hittar rätt”. Denna 
situation tros dock vända och bli bättre inom en överskådlig framtid på grund av kommande 
pensionsavgångar. I takt med att professionen växer så anses också en balans i tillgång och 
efterfrågan vänta för yrkessamma beteendevetare på arbetsmarknaden 
(Akademikerförbundet SSR, 2013b; Högskoleverket, 2012:22R; Statistiska centralbyrån, 
2013:3). 
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Sambandet mellan utbildning och arbetsliv 
För att närma sig området kring arbetslivet efter studenternas examen är det av vikt att 
beskriva kopplingen mellan högre utbildning och arbetslivet. Detta eftersom utbildningen 
ofta är det främsta medlet som används i sökandet av ett arbete (Gedye, Fender & Chakley, 
2004). Med högre utbildning menas utbildning som sker efter genomförd 
gymnasieutbildning. Lindberg (2012) beskriver hur högre utbildning ska förse studenterna 
med kunskap som ska vara till nytta för arbetsmarknaden. Vidare beskriver han att 
utbildningen ska ses som en investering. Den högre utbildningen är en investering som lönar 
sig med tiden och kan därför liknas vid en avkastning. 
     Området kring högre utbildning och dess förhållande till arbetslivet har diskuterats såväl 
nationellt som internationellt sedan början på 1990-talet. I och med det nya 
kunskapssamhället med ett ökat antal högutbildade individer, så ställer sig flertalet av de 
utbildade frågan om hur förhållandet mellan utbildning och arbetsliv ser ut för just dem. De 
kunskaper och färdigheter som en student får genom sin utbildning bör vara anpassade 
gentemot de krav och förhoppningar arbetslivets har, säger flera av företrädarna från 
näringslivet och offentliga organisationer (Löfgren Martinsson, 2008).  
     Genom att samla in information från tidigare studenter skulle man kunna få underlag till 
att utveckla utbildningar så att de i högre grad motsvarar arbetsmarknadens önskemål, 
vilket skulle gynna både de nuvarande studenterna och utbildningssätet som högskola eller 
universitet, menar Gedye et.al. (2004). Frågorna till de tidigare studenterna skulle kunna 
innefatta vilka yrken de innehar och vilka kunskaper som de haft användning av i arbetet. 
De tidigare studenterna skulle kunna ge tips till efterkommande vilka önskade färdigheter 
som deras arbetsgivare letar efter i en rekryteringssituation exempelvis. 
     Bilden av vad arbetsmarknaden vill se för kompetenser och vilka kunskaper studenter får 
utav sin utbildning ser inte alltid likadan ut. Löfgren Martinsson (2008) beskriver hur 
studenter från PA (personal- arbetslivsutbildningen) från Lunds universitet diskuterar hur 
arbetslivet visar en bild av kompetenser som de anser att studenter bör ha efter sin examen, 
men att dessa kompetenser inte finns med i deras utbildning. Detta bidrar till en oro bland 
studenterna. Arbetslivet vill se kompetenser inom exempelvis problemlösningsförmåga och 
samarbetsförmåga. Detta vägs högre jämfört med kunskap av mer teoretisk karaktär. Varför 
studenterna har en mer teoretisk kunskap i sina ämnen är för att det finns en målsättning 
som strävar mot att erbjuda en bred teoretisk grund att stå på. Detta för att studenterna ska 
kunna skapa sina egna verktyg till att lösa arbetsuppgifter som yrket kräver när de kommer 
ut i arbetslivet. Dock beskriver Universitets- och högskolerådet (2014a) att de har 
prioriterade operativa mål fram till år 2020, enligt Bolognaprocessens deklaration, som 
handlar om att universitet och högskolor behöver möta arbetsmarknadens behov i högre 
grad. Detta främst genom mer praktiska moment i sina utbildningsprogram. 
     De erhållna kunskaperna som individen hämtat i sin utbildning blir allt svårare att 
konvertera och använda i arbetslivet, på grund av att arbetsmarknaden ständigt förändras 
och utvecklas med stora variationer i arbetsområden och arbetsuppgifter. Diskussioner kring 
missmatchande mellan utbildning och arbetsliv har pågått under en längre tid och Nilsson 
(2007) beskriver även dilemmat kring breda teoretiska grunder, kontra specificerade 
utbildningsgrunder och arbetsmarknaden. Enligt studier så har det skett en utveckling mot 
att arbetsmarknaden mer och mer eftersöker de breda och flexibla kunskapsbaserna för att 
kunna hantera komplexa och förändrade situationer på arbetsplatserna 
(Universitetskanslersämbetet, 2013:2). Åsikterna kring om breda eller specificerade 
kunskapsbaser är att föredra är delade. Att föreställa sig att endast breda kunskapsbaser 
vore att föredra rent generellt är omöjligt eftersom arbetsmarknaden är full av olika 
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verksamhetsområden som på sina håll behöver specifika kunskaper och färdigheter i allra 
högsta grad (Nilsson, 2007). 

Högre utbildning och anställningsbarhet 
Ett av den högre utbildningens mål som även preciseras i Bolognaprocessens deklaration är 
att en examen skall resultera i en ökad anställningsbarhet (Berglund, 2009). 
Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 47 europeiska länder som 
startade 1999 genom att 29 länder undertecknade Bolognadeklarationen. Deklarationen 
fastställde ett antal mål som skulle frambringa ett europeiskt område för högre utbildning. 
Det finns tre övergripande mål som innefattar följande: att främja rörligheten, att främja 
anställningsbarheten och att främja Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som 
utbildningskontinent (Regeringen, 2012). För att kunna förverkliga en ökad grad av 
anställningsbarhet vill man belysa att universiteten och högskolorna bör se över sina 
utbildningar så att de matchar vad arbetslivet vill ha och begär (Löfgren Martinsson, 2008). 
     Begreppet anställningsbarhet diskuteras inte sällan i relation till andra begrepp och 
fenomen, som exempelvis profession och självtillit (self-efficacy) (Berntson, 2008; Nyström, 
2009). I en diskussion kring begreppet profession och dess existens, menar Löfgren 
Martinsson (2008) att det är bra om det finns en definition och ett förtydligande av ett 
yrkesområde och att den aktuella utbildningen kan anpassas därefter. Speciellt då man ser 
på utbildningar med en bred bas så som exempelvis beteendevetare och personalvetare. 
Åsikter från studenter kring professionsskapande har vid tidigare studier visat att många 
anser det som en god idé, medan rösterna från universiteten och högskolorna är delade. Man 
talar om att det finns en risk med att yrkesområdet blir alltför specificerat och vinklat och att 
det då istället stjälper möjligheten till arbete. Å andra sidan så anses att en specificering kan 
stärka identiteten hos individen inom yrkesgruppen och att specificeringen bidrar till man 
får en mer preciserad bild av hur man kan applicera exempelvis sina beteendevetenskapliga 
kunskaper gentemot arbetslivets uppgifter. På detta sätt optimeras utbildningsbakgrunden. 
Ett dilemma som rör en bred kunskapsbas i relation till arbetslivet är något som Johansson 
(2007) diskuterar i avhandlingen Broad entrance- vague exit. I den studien utgick man ifrån 
från en annan form av bred utbildningsbakgrund (statsvetenskap) och intresserade sig bland 
annat för hur studenterna såg på sin profession och på framtidsutsikterna på 
arbetsmarknaden. Värt att notera är att den studien utgick från fler faktorer än den breda 
utbildningen. Identitetsskapande, användningsmöjligheter och innehåll av utbildningen och 
liknande. Slutsatserna av studien var i alla fall att en bred utbildning ofta bidrar till en mer 
oklar utgång med följder som större ovisshet om framtiden på arbetsmarknaden.   
     Den professionella utvecklingen för individen är viktig liksom tillhörandet av en 
likasinnad grupp (Nyström, 2009). Författaren uppmärksammar en förändring som påbörjats 
mellan individen och professionsbegreppet som handlar om en ökad individualisering i och 
med tillhörandet av en profession. Varje individ behöver alltmer försöka utmärka sig och ta 
mer egna initiativ i sin professionalitet. Förr kunde individen lättare stödja sig på sin 
profession på vägen till arbetsmarknaden och även i arbetslivet. I enlighet med detta 
beskriver Akademikerförbundet SSR (2013a) att beteendevetare och dess breda kunskapsbas 
ställer ett krav på individen att visa sig och marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden på 
ett annat sätt än vad kanske en individ som ingår i en mer arbetsmarknadsetablerad 
profession behöver göra.  
     Att självtillit och anställningsbarhet har ett samband är något som Berntson (2008) 
diskuterar i en undersökning av individers anställningsbarhet, där anställningsbarheten 
visade sig ha påverkan på individernas självtillit. Dock visades inga tecken på att självtilliten 
hos personen i sig skulle ha någon påverkan på dennes upplevda anställningsbarhet. I 
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avhandlingen ingick också en studie av olika faktorer och dess påverkan på individens 
upplevda anställningsbarhet. Det visade sig där att individuella faktorer, såsom den formella 
utbildningen och att situationella faktorer, såsom boenderegion och konjunkturläge hade 
betydelse. En individ med formell utbildning och som var bosatt i ett storstadsområde 
upplevde en högre grad av anställningsbarhet än en individ i en motsatt situation. 

Problemområde 
En beteendevetenskaplig utbildning ger individen en bred kunskapsbas att stå på inför 
kommande arbetsliv, vilket kan ses som någonting positivt då man har många möjliga 
ingångar till arbetsmarknaden (Akademikerförbundet SSR, 2013a). Förbundet upplyser 
också att man i och med den breda kunskapsbasen kan få arbeta lite extra med att 
marknadsföra sig själv och berätta för arbetsgivare vad man faktiskt har för kompetenser och 
vad man kan göra för dem. Likaså att nischa sig inom något eller några områden är en bra 
strategi för att öka chanserna till jobb. Den breda kunskapsbasen kan också ses som en 
komplexitet då det riskerar att bli otydligt vad man egentligen kan arbeta med och vilka 
yrken som finns att tillgå (Löfgren Martinsson, 2008). 
    Den högre utbildningen är något som allt mer diskuteras och forskas kring i relation till 
anställningsbarhet där den centrala frågan handlar om ifall en universitetsutbildning leder 
till anställningsbarhet eller till arbetslöshet (Fejes & Berglund, 2009). Genom den definition 
av anställningsbarhet som denna studie utgår ifrån, menar Lindberg (2009) att man kan mäta 
anställningsbarheten genom att se till antalet studenter som efter sin avslutade högre 
utbildning fått en anställning.  
     Tidigare studier med uppföljning av beteendevetare finns vid olika universitet. Vid en 
studie som gjorts vid Lunds universitet (Nelsson, 2006:241) så har man följt upp 
examinerade studenter från olika program på universitetet.  Inom det beteendevetenskapliga 
programmet preciseras dock inte inom vilka områden arbetena finns eller vilka yrkestitlar 
som beteendevetarna har. Däremot visas siffror på hur många procent som erhållit ett arbete 
överhuvudtaget efter sin utbildning. Vid tidpunkten för studien så hade 65 % av 
examinerade beteendevetare från universitetet fått jobb.  
     Målet med ökad anställningsbarhet och en utexaminerad students väg och möjligheter till 
arbete är också något som det finns sparsamt med forskning kring. Själva övergången mellan 
universitetsstudier och arbetsliv är därmed ett område som skulle kunna utforskas i högre 
grad (Nyström, 2009). Akademikerförbundet SSR (2013b) driver utvecklande frågor kring 
beteendevetare för att öka förståelsen kring dess profession. Två av de aktuella frågorna som 
förbundet bevakar och opinionsbildar kring, handlar om att stärka kopplingen mellan 
beteendevetares studier och arbetslivet samt att beteendevetarna är en egen profession som 
innehar många olika huvudinriktningar. 
     Att förbise komplexiteten i beteendevetarnas svaga arbetsmarknadsanknytning riskerar 
att skapa osäkerhet bland studenter som kan få svårt att förankra och applicera sin teoretiska 
kunskap i arbetslivet, vilket också kan påverka den enskilde individens anställningsbarhet 
(Löfgren Martinsson, 2008). Ett steg i att motverka denna komplexitet är att frambringa 
kunskap och förtydliga med bland annat exempel på vilka yrken och yrkestitlar som en 
beteendevetare med kandidat- eller magisterexamen från ett universitet i norra Sverige har 
efter sin examen och även tolka detta till begreppet anställningsbarhet. 
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva om, och i så fall vilka yrken studenter har efter en 
kandidat- eller magisterexamen mellan 2009-2013 från ett beteendevetenskapligt program i 
norra Sverige. 

 



 

 

 

8 

Metod  

Ansats 
Utifrån studiens syfte har positivismen valts som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Detta 
val grundades på att positivismen handlar om att man inte går utöver vad man kan 
observera och att man endast ägnar sig åt att just beskriva denna observerbara värld 
(Hartman, 2004). Med det menas en beskrivning av studiens målgrupp och deras 
sysselsättning i samhället. Positivismens har sin grund från 1800-talet då sociologen Auguste 
Comte myntade termen ”positivism”. Målet inom positivismen är att finna sambandet 
mellan orsak och verkan (Andersson, 1979). I denna studie framkommer ett samband mellan 
utbildning och arbetsliv som kan liknas vid orsak och verkan på det sättet att ett yrke 
(verkan) grundas bland annat på utbildning (orsak). 
     Inom positivismen vill man få fram kunskap som bygger på abstraktioner från 
verkligenheten och dra allmänna slutsatser som resulterar i en förenkling av verkligheten. 
Det går inte att säga till hundra procent att denna förenkling av verkligheten kan ses som 
korrekt, utan den är uppbyggd på de sammansättningar man fått in av sin forskning 
(Andersson, 1979). Som i denna studie ges kunskaper om ifall de utexaminerade 
beteendevetarstudenterna har något arbete och i så fall vilket. Detta kan ses som en 
förenkling av verkligheten då urvalet endast består av ett fåtal beteendevetare och dem kan 
inte representera alla beteendevetare. 
     Vanligtvis inom positivismen så bortser man från skillnader som finns mellan de fenomen 
eller fall som studeras och endast fäster blicken och fokus vid enstaka fall eller ett fåtal 
aspekter för att kunna formulera allmänna uttalanden (Andersson, C. 2000; Andersson, S. 
1979). I denna studie tittade man på enstaka eller ett fåtal aspekter i form av enstaka 
individer. Men studien såg också på målgruppen som en enhet för att få ett bredare 
perspektiv gällande sysselsättning och arbetslivet inom målgruppen. 
     En av positivismens kända utgångspunkter är att hålla isär skillnaden mellan fakta och 
värderingar. Med det menas att fastställa fakta så som den är och inte på det sättet som den 
bör eller som man vill att den ska vara. Detta förstärks genom att se objektivt på hur 
verkligheten ser ut. Det är viktigt att forskaren, i detta fall vi skribenter, inte blandar in våra 
värderingar i datamaterialet som samlats in utan att den står för sig själv. Med det menas att 
forskaren ska vara medveten om sina egna värderingar och inflytande, samt förstår att dessa 
bör skiljas från fakta eftersom det endast är fakta (målgruppens svar) som ska presenteras 
(Andersson, 1979). 

Urval 
Den urvalsstrategi som denna studies urval utgick ifrån liknar ett så kallat totalurval. Ett 
sådant urval kännetecknas av att man väljer det totala antalet individer som ingår i den 
urvalsram som är utsedd för studien (Borg & Westerlund, 2006; Trost, 2007). I detta fall var 
antalet individer 140 stycken eftersom det var så många som sammanlagt tagit kandidat- 
eller magisterexamen mellan 2009-2013 vid det aktuella universitetet. Alla examinerade 
beteendevetarstudenter med en kandidat- eller magisterexamen mellan dessa årtal var 
därför tillfrågade att delta i studien. Urvalsramen fastställdes på detta sätt på grund av att 
man ville ha kontakt med de som senast tog sin examen för att få så aktuell information som 
möjligt. Tidsspannet på urvalet, som sträckte sig fem år tillbaka i tiden, ansågs utgöra ett 
rimligt antal respondenter som kunde hanteras under den tid som studien pågick (Bell, 
2006). Urvalsramen var något tilltagen i antal för att minska risken för ett större bortfall. Ett 
stort bortfall skulle kunna påverka resultatet negativt i den meningen att man endast kunde 
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presentera en mindre del av vad studenter har för yrke efter sin examen samt att kopplingen 
mot anställningsbarheten riskerar att bli för svag.  

Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod till denna studie valdes en enkätundersökning. Valet baserades 
på att studien hade en relativt stor urvalsgrupp samt att kostnaden för insamlingen kunde 
hållas låg genom att enkäterna var webbaserade. En fördel med webbenkäter och enkäter på 
internet är just att de är kostnadseffektiva (Hultåker, 2007). I denna studie utformades och 
besvarades enkäten via internet och mjukvaran Netigate (beskrivs närmare under rubriken 
instrument) vilket bidrog till att kostnaden för undersökningen kunde hållas låg. Tid 
sparades även genom att man inte behövde möta alla de som ingick i urvalsgruppen 
personligen (Hartman, 2004). 
     I det svenska språket har termen enkät kommit att betyda “frågor som besvaras med den 
svarandes egna hand” (Trost, 2007, s. 9), vilket ligger i denna studies intresse för att få en så 
korrekt bild av respondenternas verklighet som möjligt. Arbetet med att genomföra enkäter 
är en tidskrävande process från idé till färdig produkt och det är viktigt att tidigt klargöra 
och formulera studies syfte (Hartman, 2004). Syftesformuleringen blev i detta fall en 
utgångspunkt vid avgränsningen av antalet frågor i enkäten. Ett missiv skickades ut per post 
med en webblänk till enkäten. Ett annat alternativ till att komma åt enkäten, var om 
respondenterna hade en smartphone, då en QR-kod kunde scannas in. En QR-kod är en 
tvådimensionell kod som läses optiskt med hjälp av exempelvis kamerafunktionen i en 
smartphone. Koden ser ut som ett svartvitt rutmönster i kvadrat men innehåller en mängd 
information. Genom att scanna koden skickas man direkt vidare till den information eller 
plats som koden är avsedd att visa (Nationalencyklopedin, 2014b). I detta fall så skickades 
respondenterna direkt till enkäten och kunde därmed även besvara enkäten direkt i 
telefonen. Anledningen till att skicka länken och QR-koden via post var att respondenternas 
dåvarande studentmailadresser misstänktes vara inaktiva på grund av att det var möjligt att 
studenterna avslutade sina studier för flera år sedan. 
     Det formulerats även en påminnelse om önskat svar på enkäten, som även den skickades 
via post till urvalsgruppen drygt en vecka efter att de mottagit missivet. I brevet med 
påminnelsen återfanns samma information som i missivet angående studiens syfte och hur 
man kunde finna enkäten. Detta för att respondenten enkelt skulle kunna finna enkäten via 
det nya brevet också, ifall att missivet av någon anledning kommit bort. Anledningen till 
upprättandet och utskicket av påminnelsebrev var för att minska risken för större bortfall. 
(Bell, 2006; Trost, 2007). 

Instrument 
Det finns speciella program på marknaden som skapar och administrerar webbaserade 
enkäter, som exempelvis Netigate som har använts i denna studie för att både skapa och 
administrera inkomna enkäter. Enkelt beskrivet är Netigate en mjukvara som gör det möjligt 
att på ett enkelt sätt arbeta och skapa enkätundersökningar inom onlineresearch, både via 
webb och mobilt (Netigate, 2014a). Då man arbetar med webbaserade enkäter så registreras 
och sammanställs datamaterialet direkt av programmet, vilket gör att man sparar tid på ett 
arbetsmoment som annars är tidskrävande. De som ansvarar för enkäten, i detta fall 
skribenterna för denna studie, har lika stort ansvar för personuppgifter och etiska krav vid 
elektroniska som vid postala enkäter. Det är viktigt att dessa uppgifter och krav tillgodoses 
för respondenternas säkerhet och trygghet (Hultåker, 2007). 
     Enkäten som användes i denna studie (se bilaga 4) innehåller olika sorters 
frågeställningsmodeller och dessa användes för att få en bred informationsgrund att stå på 



 

 

 

10 

inför analys och resultatarbete. De frågeställningsmodeller som användes var: 
alternativfrågor, kategorifrågor, rangordningsfrågor samt verbala och öppna frågor. I 
användandet av alternativfrågor så kunde respondenten besvara frågan med ett eller flera 
svar, beroende på frågans utformning. Genom kategorifrågor kunde respondenten endast 
göra ett val i sitt svar. Ett exempel från denna studie var att respondenterna endast kunde 
ange ett svar på vilket år de började studera. Med rangordningsfrågor ombads respondenten 
att placera in sitt svar i någon form av rangordning, exempelvis mellan mycket lite och 
mycket bra. Genom öppna frågor med fritextsvar så kunde respondenten besvara frågor med 
hjälp av en fras, en längre kommentar eller som den själv behagade (Bell, 2006). 
     Bell (2006) beskriver vikten av att ha välformulerade frågor som underlättar användandet 
av enkäten men också analysen av datamaterialet. Vid formuleringen av frågorna var 
skribenterna noga med att använda passande ord för att förebygga missförstånd och 
feltolkningar eller osäkerhet hos respondenten vid besvarandet. Skribenterna var också noga 
med att undvika ord som; ganska eller lagom, då dessa kan ha olika innebörder för olika 
personer. Målet med utformandet av enkäten var att respondenterna skulle få ett gott intryck 
av den, samt att den skulle vara utformad på ett enkelt och lätthanterligt sätt. 

Procedur 
Arbetet med denna studie har utgått från det som Hartman (2004) beskriver som analytisk 
induktion, ett arbetssätt med tre faser. Planerings; - datainsamlings; - och analysfas är de 
faser som utgör strukturen.  I planeringsfasen diskuterades och formades studiens 
problemområde och litteratursökningar inom området och studiens ansats gjordes utifrån 
bland annat avhandlingar, artiklar, kurslitteratur och rapporter. Detta för att forma 
bakgrundsavsnittet som studiens resultat sedan tolkades och analyserades emot samt för att 
ha en vetenskapsteoretisk ram att utgå ifrån.  
     Efter val och begränsningar av ansats, urval och datainsamlingsmetod som beskrivits 
ovan inleddes datainsamlingsfasen där missiv och påminnelsebrev skickades iväg. 
Kontaktinformation till urvalets målgrupp erhölls med hjälp av universitetets 
administrationsavdelning. Missiven skickades från universitetet till respondenternas 
hemadresser med information om studien och åtkomstmöjligheter till enkäten. 
Påminnelsebreven skickades därefter till samma adresser cirka en vecka efter missivet. Två 
dagar efter sista dagen som enkäten var möjlig att besvara blev skribenterna kontaktade av 
universitetet som meddelade att två brev hade kommit i retur. Anledningen till att breven 
kom i retur var svår att veta med säkerhet, men en möjlighet är att personerna ifråga har 
flyttat och den registrerade adressen var inte längre aktuell. Denna händelse ändrar studiens 
urvalantal från 140 till 138 möjliga respondenter inom målgruppen. Viss överlappning 
mellan de två första faserna förekom då insamling och granskning av litteratur även pågick 
under inledningen av denna fas. 
     I den avslutande analysfasen sattes sammanställningen av resultatet igång. Med hjälp av 
Netigate kunde olika summeringar, korstabuleringar, tabeller och diagram konstrueras 
utifrån svaren och kom sedan till användning i resultatpresentationen samt i analys och 
diskussionsdelen. Under analysarbetet upptäcktes och diskuterades vissa 
tillkortakommanden med studiens metodiska tillvägagångssätt och dessa presenteras 
närmare under avsnittet metoddiskussion. Resultatet valdes att presenteras utifrån samma 
struktur som enkäten, från fråga till fråga för att få en enkel och överskådlig presentation. 
Diskussionsavsnittet innehåller analys och diskussion kring de frågor som ansågs relevanta i 
relation till studiens syfte, problem och bakgrundsavsnitt. Mer ingående information kring 
analyseringen av den insamlade empirin presenteras nedan följt av en beskrivning av den 
bortfallsanalys som genomförts. 
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Analysmetod 
I analysen har det insamlande datamaterialet behandlats olika beroende på frågans karaktär. 
Yin (2007) beskriver hur man med olika tekniker kan få en översiktlig och sammanfattande 
bild av datamaterialet. Detta kan vara i former av tabeller eller genom att placera 
information i kronologisk ordning eller i olika scheman. En del av studiens öppna frågor har 
i analysen brutits ner i mindre beståndsdelar och sedan delats in i olika kategorier beroende 
på respondenternas svar. Identiska svar har parats ihop och presenterats som en kategori. 
Skribenterna har med tanke på den positivistiska utgångspunkten där det är den 
observerbara verkligheten som presenteras, haft i åtanke under analysen att inte ändra 
någon respondents svar så att innebörden av den förändras. Vissa långa fritextsvar har 
kortats ner på överflödiga ord och snarlika svar har ibland beskrivits tillsammans under 
exempelvis samma punkt. Kategorier gör att det blir enklare för skribenterna att få en 
överblick utav den insamlade datan, samt att tolka resultatet. Kategorierna underlättar även 
för läsaren som slipper läsa identiska svar flera gånger på olika ställen. Vissa frågor med 
fritextsvar sammanställdes med ovan nämnda kategorisystem och presenterades sedan i 
tabellform. Anledningen till detta var också att få en tydligare och mer lättöverskådlig bild 
som läsare. I analysen har även vissa frågor korstabulerats för att kunna urskilja eventuella 
samband eller skillnader. Kort och gott är syftet med analysen att behandla, kategorisera och 
presentera data så att den blir mer begriplig och tolkningsbar (Kerlinger & Lee, 2000).  
     Backman (2008) rekommenderar vid enkätundersökningar att man presenterar resultat 
och analyserar under samma avsnitt. Skribenterna har dock valt att analysera i det 
avslutande diskussionsavsnittet. Detta på grund av att minska risken för att blanda ihop 
resultat och analys i resultatredovisningen eller att riskera osäkerhet kring vad som är 
konkreta resultat och skribenternas analys. På detta sätt blir resultatredovisningen konkret 
och lättöverskådlig och säkerställer i högre grad den positivistiska utgångspunkten.  

Bortfallsanalys 
Om det visar sig att den datainsamling som samlats in har en för låg svarsfrekvens bör det 
göras en bortfallsanalys innan man börjar med att bearbeta sitt material. Hög svarsfrekvens 
ligger i snitt mellan 50 till 70 procent. I denna studie låg svarsfrekvensen på 39 procent. En 
bortfallsanalys görs på enklaste sätt genom att jämföra sitt material med populationen eller 
det ursprungliga urvalet (Trost, 2007). En anledning till att göra en bortfallsanalys beror 
också på enligt Bell (2006) att sannolikheten är stor att de som inte besvarat enkäten skiljer 
sig från de som faktiskt besvarat den.  Denna bortfallsanalys fokuserade mestadels på att få 
information om anledningarna till varför en del i målgruppen inte besvarat enkäten men 
också på att se om bortfallet visar skillnad i studiens huvudsakliga syftesfrågor. Alltså ifall 
respondenterna som inte besvarat enkäten, valt att göra det på grund av de kanske inte hade 
ett jobb. Analysen genomfördes genom att var femte person från en lista med respondenter 
som inte besvarat enkäten kontaktades via telefon. Efter en presentation av oss som 
skribenter och en påminnelse om det missiv som de mottagit i april så tillfrågades personen 
om av vilken anledning denne inte besvarat enkäten. För att lyfta studiens syfte och få 
information om huruvida personerna hade jobb eller inte så ställdes även frågan om vilken 
sysselsättning de hade för tillfället. I de fall där arbete förekom som tillfrågades även om 
dess yrkestitel. De resultat som framkom vid bortfallsanalysen presenteras och diskuteras 
vidare under avsnittet metoddiskussion. 
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Etiskt ställningstagande 
Som forskare bör man ha kunskap om och beakta vissa forskningsetiska principer för att 
både skydda sin position och sitt arbete men kanske främst för att skydda deltagare i studien 
ifrån etiska orätter. Beroende på studiens karaktär och innehåll bör man informera och 
beskriva vilka etiska förelägganden som gäller. Det är dock viktigt att ha i åtanke att inte 
lova något som man sedan inte kan hålla. Vetenskapsrådet (1:2011) anser att man exempelvis 
inte kan de som medverkar i studien till hundra procent att någon annan aldrig någonsin 
kommer få ta del av materialet. Under vissa omständigheter kan detta bli nödvändigt, 
exempelvis vid vidare forskning där ett etiskt prövande ger andra forskare rätt att ta del av 
material.  
     I denna studie har ett missiv skickas ut med ett möjliggörande att deltaga i 
enkätundersökningen. I detta missiv beskrevs bland annat de etiska ställningstagandena 
som denna studie utgått ifrån, samt information om studiens syfte, innehåll och även vad 
som väntades av den som responderar. I och med delgivandet av detta missiv uppfylldes 
Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. Ett samtyckeskrav är något som förespråkas och 
vävdes även det in i missivet. Enligt samtyckeskravet skall respondenten själv kunna välja 
om denne vill vara med i studien eller inte. Genom ett egenhändigt val av att antingen 
besvara enkäten eller att låta bli, så bestämde den enskilde respondenten om denne ville vara 
delaktig i studien eller inte. Ett konfidentialitetskrav uppfylldes genom att skribenterna 
skyddade information av känslig karaktär så att obehöriga inte kunde ta del av den. 
Skribenterna och universitetets administrationsavdelning var de enda som kunde ta del av 
namn och kontaktuppgifter till respondenterna. Verktyget Netigate hade inte möjlighet att 
komma åt sådan information, så länge inte misstanke om brott förelåg eller föreligger framåt 
i tiden. I presentationen av resultat anges inte respondenternas namn eller liknande. Ett 
ytterligare krav upprättat av Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet, som enkelt 
beskrivet, innebär att insamlad data endast får användas i forskningssyfte. Även detta krav 
blev respondenterna informerade om i missivet. 

Validitet och reliabilitet 
Att ha dessa två begrepp i åtanke under en forskningsprocess ökar studiens tillförlitlighet 
och giltighet. Reliabiliteten står för studiens och mätinstrumentets tillförlitlighet sett över tid. 
Validiteten bidrar till studiens giltighet genom att se till att studien mäter det som den avser 
att mäta (Bell, 2006; Kerlinger & Lee, 2000). Ett noga genomförande av studiens alla delar och 
en presentation av studiens procedur ger möjlighet till att replikera studien vid ett annat 
tillfälle. Om mätinstrumentet har hög reliabilitet så bör det resultera i så likvärdiga resultat 
som möjligt vid upprepade försök. Exempelvis från denna studie så bör frågan om vilken 
yrkestitel respondenterna har, mäta just vad de har för yrkestitel både nu och även vid ett 
annat tillfälle. Det är dock högst osannolikt att man får vid upprepade studier exakt likadana 
svar eftersom urvalsgruppen kan förändras samt att respondenterna kan byta yrkes med 
tiden. På det sättet hade denna studies instrument och datainsamlingsmetod inte särskilt hög 
reliabilitet. Däremot var validiteten högre eftersom enkätens frågor i hög grad mätte det som 
avsågs att mäta (Borg & Westerlund, 2006). 
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Resultat 
Resultatet presenteras varierande med tabeller, diagram och löpande text, beroende på 
frågans utformning och respondenternas svar. Genomgående i tabell och 
diagrampresentationerna visas majoriteten av respondenternas svar i antal och i procent 
under respektive fråga med en röd markering. Majoriteten av denna form av fråga 
presenteras med frågans svarsalternativ och dess procentuella svar samt med ett 
kompletterande diagram eller en tabell. Studiens öppna frågor presenteras företrädelsevis i 
löpande text. De frågor med tillhörande resultat som inte diskuteras i diskussionen 
presenteras i bilaga 3. Numreringen på frågorna följer numreringen i enkäten. 
     Det totala antalet respondenter i studien är 54 stycken. Dock har inte alla 54 svarat på alla 
frågor så därför presenteras intill varje fråga hur många som svarat. Anledningen till att 
antalet varierar beror också på att vid frågor med Ja eller Nej-svar så ombeds exempelvis 
bara de som svarat ja att också svara på följdfrågor. 
 
3. Vilket år påbörjade Du det beteendevetenskapliga programmet? 
 Besvarad av: 54  
 

 

FIGUR 2 Figuren visar vilket år respondenterna påbörjade sina studier.                       

7. Vilket huvudämne har Din examen?  
Besvarad av: 54 

Huvudämnet inom respondenternas examen är överlägset ämnet pedagogik. Psykologi som 
huvudämne har endast 2% av respondenterna angett och det är ingen som har angett 
sociologi som huvudämne. 

8. Vilken inriktning läste Du inom det beteendevetenskapliga 
programmet?  
Besvarad av: 54 

Hela 96% av respondenterna har gått den humanistiska inriktningen i programmet och 
resterande 4% har gått datavetenskaplig inriktning. 

 

 

 

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%) 
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11. Vad är Din huvudsakliga sysselsättning just nu? Ange det alternativ som 
passar bäst in på dig..  
Besvarad av: 54 

 
FIGUR 5 Stapeldiagrammet visar respondenternas sysselsättning. 

12. Arbete och utbildning 
De respondenter som hade ett arbete eller har haft ett arbete efter utbildningen har besvarat hela eller 
delar av kommande sektion. De som inte hade ett arbete vid tillfället för studien fortsatte på fråga 21. 
 
15. Vilken är Din yrkestitel idag? Skriv den titel som Du är anställd som i ditt 
nuvarande yrke..  
Besvarad av: 49 

Svaret på denna fråga genererade i 41 olika svar på yrkestitlar. Några respondenter har 
angivit två titlar eftersom de har två anställningar och några respondenter har även angivit 
samma yrkestitel. Dessa har då slagits ihop. I tabell 3 presenteras de angivna yrkestitlarna 
med flest angivna först (läses radvis) med antalet i parentes. Titlar med en angivelse 
presenteras utan parentes. 

TABELL 3 Visar respondenternas yrkestitlar. 

Arbetsför-
medlare 

(5) 
Enhetschef 

(3) 
Handläggare 

(3) 
Utredare 

(3) 
Behandlingsass-

istent 
(2) 

Vägledare, 
Arbetsmarknads-

enheten 
(2) 

Frivårds-
inspektör Kriminalvårdare Doktorand Biträdande 

rektor Boendeansvarig 
Chef för verks-
tällighet, Social-

förvaltningen 

Obehörig 
lärare 

Områdeschef, 
äldreomsorg 

Kurator, 
vuxenutbildning 

Personaladm-
inistratör 

Stödpedagog i 
skola 

Habiliteringsass-
istent, Social- 
förvaltningen 

Asylhand-
läggare 

Mottagningshan-
dläggare Behandlare Verksamhets- 

utvecklare Konsultansvarig Skolkurator 

Kvalificerad 
samordnare HR-konsult Rektor, förskola HR-medarbetare Kundtjänsthand-

läggare Fältassistent 

Coach Konsultchef Utdataoperatör Bemanningsans-
varig 

Superuser 
and Coord- 

inator 
Undersköterska 

Integrations-
vägledare 

Personlig ass- 
istent Socialsekreterare Överförmyndare Motivation och 

behandling 

1  Arbete            50 (93%) 
2  Studier             2 (4%) 
3  Arbetslös            1 (2%) 
4  Annat             1 (2%) 
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16. Vilken anställningsform har Du?  
Besvarad av: 49 

Utifrån respondenternas svar så kan det utläsas att de flesta (67%) har en 
tillsvidareanställning. 31% har en visstidsanställning och ingen har angett sig vara egen 
företagare eller konsult. 2% av respondenterna har anget “annat” som anställningsform. 

 

17. Hur fick Du ditt nuvarande arbete? Jag fick mitt arbete via...  
Besvarad av: 49 

 
FIGUR 7 Stapeldiagrammet visar på vilket sätt respondenterna erhållit sitt nuvarande arbete. 

 

18. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? Beskriv dina 
huvudsakliga arbetsuppgifter utifrån din yrkestitel.  
Besvarad av: 47 

Den mest förekommande huvudsakliga arbetsuppgiften som sex respondenter angett är 
utredningsarbete. De näst mest förkommande huvudsakliga uppgifterna med fem 
respondenter vardera, är handläggning och rekrytering. Den trejde mest förkommande är 
administration, med fyra respondenter. Därefter, som huvudsaklig arbetsuppgit har 
respondenterna angett; budget och personalansvar (3 st), HR-medarbetare (3 st), samtalstöd 
(3 st), samt verksamhetsutveckling (3st). Övriga huvudsakliga uppgifter presenteras i tabell 4 
där titlar  utan parentes har angetts av en respondent.  

TABELL 4 Tabellen visar några av respondenternas huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Ansvarig för gode 
män för 

ensammankommande 
flyktingbarn och 

andra i samhället som 
behöver hjälp och stöd 

Vägleda och guida 
de som står allra 

längst från 
arbetsmarknaden. 

Klienterna är 
remitterade från 
socialtjänsten (2) 

Stöd till barn och 
ungdomar i skolan 

som har med 
diagnostiska 
svårigheter 

Boendestödjare till 
barn och vuxna 

med olika typer av 
funktions-

nedsättningar 

Stöd till områdeschef/ 
enhetschef inom 
äldreomsorgen 

Övervakning av 
villkorligt frigivna 
och klienter dömda 

till skyddstillsyn 

Möta och hjälpa 
unga flickor 

placerade under 
LVU och LSU 

Förebyggande 
arbete på skolor 

och 
ungdomsgårdar 

1   Arbetsförmedlingen    7 (14%) 
2   Universitetet    0 (0%) 
3   Kontakter    16 (33%) 
4   Platsannons    20 (41%) 
5   Rekryteringsföretag    2 (4%) 
6   Annat    4 (8%) 
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Forskningsstudier och 
undervisning på 

universitet 

Driva pedagogisk 
utveckling på en 

grundskola 

Stöd och behandl-
ing till ungdomar 

på HVB-hem 

Boendestöd för 
ensamkommande 

flyktingbarn 

Stöd till studenter vid 
en vuxenutbildning 

Matcha 
arbetssökande och 

arbetsgivare 

Arbetsförmedlare – 
etablering av 
nyanlända (2) 

Chef för 
hörselhab/rehab 

Utbildningar Socialtjänsten (2) Skriva rapporter Ansvarar för ett 
äldreboende 

Arbetsmiljö Arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Boendestöd på ett 
asylboende 

Besluta om 
ekonomiska bidrag 

Behandlare Beslut (2) Skolkurator Schemaläggning 

Reception Personlig assistent Personalansvar Personalärenden 

Personalinformation Personalfrågor Rehabiliterings-
möten 

Coacha arbetslösa 
(2) 

Elevassistent Ekonomiansvarig Förhandlingar Handledning 

Konsultansvarig Kundtjänst/kund-
service Löneadministration Leda och förmedla 

arbete 

Personalfrågor Organisations-
förändring 

 

19. Anser Du att dina nuvarande arbetsuppgifter motsvarar Din 
utbildning och det Du utbildat dig för?  
Besvarad av: 49 

Här svarar 37 respondenter (76 %), JA medan 12 stycken (24%) svarar NEJ. Procenten 
motsvarar antalet personer som har svarat på enkäten, 54 personer är lika med 100 %. 

20. Vilket innehåll från utbildningen anser Du vägde tyngst vid Din 
nuvarande anställning?  
Besvarad av: 50 

Många olika exempel på innehåll har framkommit. Dock anger fyra respondenter att 
ingenting i utbildningen var av vikt vid anställningen. Ett tretal respondenter anger att hela 
utbildningsinnehållet var av vikt vid anställningen medan andra anger mer specifika kurser 
och delar. De presenteras nedan i punktform med flest angivna först: 

*Pedagogik- både som helhet men också specifika delar, såsom; rekrytering och urval, 
arbetsliv, organisation och ledarskap samt organisationsutveckling/förändring. Likaså 
riktningar mot förändringsarbete och kvalitetssystem. Några respondenter anger 
uppsatserna B, C och D (för magisterexamen) som tyngd vid anställningen.  
*Psykologi – som helhet men även delkursen inlärningspsykologi och psykologiska 
processer, samt statistiska delar. 
*Juridisk översiktskurs. 
*Arkivkunskap. 
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*Valbara kurser – exempelvis; Socialrätt, arbetsrätt, ledarskap/coachning. 
*VFU-perioden. 

Två respondenter menar att kombinationen mellan pedagogiken, psykologin och juridiken 
vägde tyngst vid deras anställning. Andra saker som respondenterna angivit som tyngder är 
kunskaper till att arbeta med och även förstå människan, och varför den fungerar på ett visst 
sätt. Att ha kunskap om människan i förändringssituationer och ha kunskap om människan 
utifrån olika situationer. Att ha kunskap om programmet Excel, att skriva rapporter, vara 
källkritisk, kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, samt att ha förmåga att läsa mycket text 
snabbt och effektivt är också något som anges. Övriga svar från respondenter är att 
arbetsgivaren vid anställningstillfället inte var intresserad av utbildningens innehåll, utan 
tittade bara på poängen. Tre andra respondenter anger att de redan hade sin anställning 
innan utbildningen och kan därför inte svara på frågan. Ett svar angavs också på det sättet 
att respondenten inte har ett jobb som motsvarar utbildningen. 

 
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.  
Besvarad av: 52 (Endast ett fåtal (mindre än 5 respondenter) har angett vilken yrkestitel de arbetat 
som i anslutning till svaret på frågan. Därför presenteras inte dessa) 

En del respondenter har angivit fler än en kurs på denna fråga. Genom att identifiera kurser 
som angetts flest gånger, utan speciell ordning från varje respondent, så är 
pedagogikkurserna angivna flest gånger. Pedagogikkurserna anses av vissa ha varit 
användbara allihop, och där lyfts generella skrivuppgifter som styrkan, medan andra 
specificerar vissa kurser och delmoment i kurser. Till exempel: 

*Pedagogik A – Vuxenpedagogik, ledarskapsdelar samt delar som berör arbetsliv. 
*Pedagogik B – Bedömning, rekrytering och urval, vetenskapsteori och metoddelarna samt 
vuxenpedagogik. 
*Pedagogik GR (B). 
*Pedagogik C – här lyfts främst uppsatsskrivandet, vilket också kan innefatta det 
självständiga arbete som ingår i Pedagogik B eller D. 

Många respondenter har också angett Juridisk översiktskurs och Psykologi som användbara 
i arbetslivet. I Psykologi A har delkurserna biologisk psykologi och socialpsykologi lyfts 
fram. Utöver dessa har Arkivkunskapskursen och en tillvald Kriminologikurs angetts som 
användbara. Det finns även de respondenter (5 st) som anser att de haft användning för hela 
utbildningen och därmed har svårt att precisera någon viss kurs som de skulle ha haft störst 
användning av i arbetslivet. I övrigt var de 3 stycken som svarade ”vet ej” på denna fråga. 
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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.  
Besvarad av: 49 

Arkivkunskapen är den kurs som flest repondenter (12st) anger som den kurs som varit 
minst användbar i arbetslivet. Sedan anger ett tiotal sammanlagt att den introducerande 
kursen i Pedagogik A samt kursen om utbildningshistoria varit minst användbar. Den 
juridiska översiktskursen anges också av två respondenter. Ytterliga exempel på kurser och 
delar av utbildningen som anges är; 

*Statistikdelen. 
*Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 
*Litteraturvetenskap. 
*Pedagogik och samhälle. 
*Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet. 
*Programmeringsmetodik I Java och E-dokumentation. 

Sex av respondenterna anger under denna fråga att de anser sig ha haft användning av alla 
kurser mer eller mindre och en respondent motiverar detta med att det beror på att denna 
har kunnat utforma sin utbildning så pass mycket själv. Fyra respondenter har anget svar 
som “vet ej”, “inget” eller “inget alls”. 

24. Ange styrkor i Din beteendevetenskapliga utbildning.  
Besvarad av: 44 

Flest respondenter (10st) anser att den huvudsakliga styrkan i utbildningen är dess bredd. 
Utvecklande svar till varför ges nedan: 

• Man får lära sig mycket olika saker. 
• Ger möjlighet att arbeta inom både privat och offentlig sektor. 
• Bredden av kurser och ämnen ger en bra grund att stå på och gör utbildningen och 

kompetensen användbar i flera yrken och yrkesområden. 
• Många kurser som är relevanta med varandra och utbildningen ger utrymme till att 

söka jobb inom många olika arbetsområden och den innehåller värdefull kunskap 
och inblick i många ämnen. 

• Det är bra att den är bred, sen gäller det att få en anställning där man kan skaffa sig 
en spetskompetens. 

• Generell (både för och nackdel) utbildning som ger övergripande kunskaper som är 
passande inom flera olika områden. 

• Intressanta ämnen. 
• Styrkorna med en bred utbildning är att man läst många kurser som vidgat i alla fall 

mitt individ-organisations och samhällsperspektiv. Idag ser jag med andra ögon på 
hur allt i samhället fungerar och hur det faktiskt hänger ihop. Jag har fått fler 
ingångar och perspektiv att förhålla mig vad det gäller individ, organisations samt 
samhällsnivå. Allt är inte svart eller vitt. Att genomföra förändringar stora som små 
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tar tid och slukar resurser inom alla dessa nivåer och de påverkar varandra mer än 
jag tidigare förstått. 

• Bredden gör att jag kan lite om allt jag möter i mitt yrke idag, vilket jag tycker är 
fördelaktigt. På det viset kan jag enkelt ta till mig det jag möter och sedan söka mera 
specifik information om jag behöver. Att utbildningen visar på olika perspektiv är 
också en fördel som jag drar nytta av idag då jag möter människor i utanförskap, det 
är utan flera perspektiv annars lätt att dra förhastade slutsatser kring beteenden hos 
klienter tror jag. 
 

Som sekundär styrka i utbildningen angavs av fyra respondenter lärarna vid universitetet. 
De beskrevs som bra då de gav bra stöd, var snabba att ge svar på de frågor som fanns samt 
var lättillgängliga vilket var bra när funderingar och tankar uppstod. Vidare beskrevs 
möjligheten till att välja valbara kurser som en styrka av två respondenter. En av 
respondenterna beskriver att möjligheten gjorde att denne kunde söka kurser utifrån sitt 
intresseområde. Dessa kurser har sedan kompletterat de interna utbildningarna 
respondenten fått genom jobbet på ett bra sätt. Den andra respondenten berättar att denne 
har fått en bred utbildning men har självt ”snävat” in den med hjälp av valbara kurser. 
     Vidare beskrev två respondenter att kombinationen med pedagogik, psykologi och juridik 
var styrkan i utbildningen med förklaringarna att de passar bra för utredningsarbetet med 
direkt kontakt med människor och att fatta beslut som påverkar människors liv. En av 
respondenterna skrev att denne inte skulle vilja vara utan något av de tre 
utbildningsområdena. Övriga styrkor beskrivs nedan och är de inte nämnda med ett antal så 
är de angivna av en respondent: 

• Juridisk översiktskurs - ett värdefullt inslag (3st). 
• Blandningen med pedagogik och psykologi var bra (2st), (här fanns önskan om mer 

psykologi från en av respondenterna). 
• Utveckla sitt kritiska tänkande och få förmågan att analysera tillexempel texter och 

utredningar, rapporter vetenskapliga perspektivet samt lära sig att formulera sig 
korrekt vilket har varit positivt i arbetslivet (4st). 

• Verksamhetsförlagd utbildning- den hjälpte till att knyta viktiga kontakter på 
arbetsmarknaden. 

• Lära sig ta ansvar och arbeta självständigt. 
• Ökad förståelse för individer, skapa helhetsbilder, bemötande- vilket är bra 

förutsättningar för att kunna hjälpa andra framåt. Förståelse skapas genom att se 
utifrån olika perspektiv, så som ursprung, kultur, sociokultur, kön, ekonomiska och 
globala vinklar (3st). 

• Utbildningen kändes relevant, lärorik och hade ett bra pedagogiskt upplägg (2st) En 
av respondenterna sa dock att kursen JAVA inte var relevant. 

• Perspektivet människan i förändring som en röd tråd i utbildningen har man nytta av 
i många arbeten där man träffar människor. 

• Intressanta kurser skriver en respondent. Med förklaringen att denne inte hade valt 
programmet om inte innehållet varit intressant men skrev vidare att de är ju inte 
alltid man får det som utlovas. 

• Eget arbete och bra med mycket självständigt arbete (2st). 
• Frihet under ansvar skriver en respondent som studerat via distans. 
• Pedagogikkurserna i helhet och dess betydelse till att förstå andra. 
• Den strikta forskningsgrundläggande inställningen. 



 

 

 

20 

• Skapade av studiegrupper, där studenterna gav stöd till varandra. 
• Att få fokusera så pass mycket på förändringsarbete och organisationsutveckling. 

 
En respondent svarar på denna fråga att den mesta av kunskapen hade denne sedan innan 
genom erfarenhet, arbete och annan utbildning. Denna utbildning gav poäng på papper, 
vilket är en nödvändighet för bättre arbete. En annan respondent anser att utbildning var en 
renodlad chefsutbildning. Två respondenter anger ”vet ej” och ”inget”. En annan uppger att 
då denne inte har fått möjlighet att använda sina kunskaper inom yrkeslivet så har denne 
inte kunnat se några styrkor med utbildningen. 

25. Ange svagheter i Din beteendevetenskapliga utbildning. Motivera 
gärna!  
Besvarad av: 44 

Den huvudsakliga svagheten som sju respondenter angav var bristande koppling mellan 
utbildningen och arbetslivet. Respondenter beskrev: 

• Att arbetsgivare inte vet vad en beteendevetare är och kan arbeta med, vilket 
försvårar processen med att söka jobb.  

• En respondent beskrev att andra människor kan ha svårt att förstå vad man faktiskt 
har för kompetens i och med att ”beteendevetare” är ganska luddigt. Vidare kan 
utbildningen ibland sakna vissa bitar. Man är tillexempel inte kompetent att söka 
jobb som socionom och likande jobb som oftast finns inom kommunen för att man 
saknar någon kurs. 

• Otroligt svårt att få arbete på denna utbildning. 
• En respondent beskrev att beteendevetare inte ens fanns med på arbetsförmedlingens 

databas. 
• En annan respondent beskrev själva utbildningen som bra, men att den är inte 

användbar i arbetslivet. 
• Borde vara mera kopplat till det faktiska arbetslivet. 
• För lite förberedelser inför arbetslivet. 
• Otydligt vilka jobb det leder till. 
• Borde förankras mer i arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsningar. Det fanns 

också en respondent som gärna hade haft gästföreläsare från andra universitet. 
• För lite samarbete med näringslivet. 
• En respondent beskrev att arbetsmarknaden i dennes område inte är så stort och där 

efterfrågas socionomer oftare än beteendevetare.  
• En respondent beskrev att det denne studerat inuti en bubbla i tre år och ingen 

utomstående i princip vet vad en utbildning inom pedagogik innebär om man inte är 
lärare. 

• Lite svävande kurser som gör det svårt att motivera i jobbsammanhang ibland. 
• En respondent beskrev att det var dålig verklighetsförankring (kurser som inte 

”behövs”) och för mycket koppling till skolan och den världen. Denne var inte alls 
intresserad av skolan även fast huvudämnet var pedagogik. 

• Den är så teoretisk så den blir svår att praktiskt använda den kunskapen i 
verkligheten. 

 
Som sekundär svaghet i utbildningen med lika många respondenter (6st) angavs lärarna och 
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VFU. Nedan ges utvecklande svar till varför: 

Lärarna 

• Kommunikationen mellan lärarna i de olika kurserna var bristande. Denna brist 
skapade missförstånd och förvirring. 

• Lärarna i pedagogik A och psykologi B 
• Det fanns en ojämnhet bland lärarna som undervisade, detta ledde till att kvalitén 

blev lidande då det inte finns en samsyn mellan lärarna inom samma kurs. En 
respondent beskrev att det inte får förekomma att en lärare på en 
universitetsutbildning berömmer t.ex. en uppsats på helt olika sätt. 

• Dålig styrning från lärare. En respondent beskrev att när denne gick sin utbildning så 
avslutade hälften av klassen sina studier och senare fick hälften av lärarna sluta. Om 
eleverna hade känt sig bättre omhändertagna trodde respondenten att de hade 
stannat och då kanske flera bra lärare kunnat vara kvar också. 

• Dåliga lärare. 
• Vissa lärare var sämre än andra. 
• En respondent beskrev att en lärare i psykologi gav dåligt med respons och stöd och 

att denne var med all säkerhet emot studier på distans och behandlade en därefter. 
 
VFU 

• Ingen praktik. 
• För lite praktik.  
• Bristen på praktik i programmet. 
• VFU-perioden kunde ha förlängts. 
• En respondent beskrev att praktik skulle kunna gett ytterligare perspektiv inom 

utbildningen. 
 

Vidare beskrev fyra respondenter att en svaghet var att utbildningen känns splittrad.  
Splittrad med delkurser som inte tillhörde denna utbildning, för mycket spridda kurser och 
svårt att känna en identitet efter utbildningen, såsom t.ex. socionomerna. En av dem beskrev 
att det hade varit bra om man hade fått en klarare identitet både före och efter genomgången 
utbildning. Fyra respondenter lyfte ämnet om utbildningens bredd och beskriver då att 
utbildningen var så pass bred att den kändes lite ytlig. Att det så kan vara svårt att söka 
arbete som endast beteendevetare utan erfarenhet eller specialisering samt att inte direkt 
kunna specificera vad utbildningen ger för färdigheter och kunskaper, utan är ganska 
luddig. Vilket gör att man får fundera på hur man själv kan lyfta fram dessa. Tre 
respondenter beskrev att det borde finnas större utrymme för valfrihet och stöd när det 
gäller att utforma sin utbildning och kunna välja valbara kurser. Kurser som önskas var 
sociologi och kurser som kunde ha bytts ut var arkivkunskap. En av de tre respondenter 
beskrev också att det var väldigt mycket pedagogik och skolfrågor som i alla fall denne inte 
har haft någon nytta av i sitt senare arbetslivet. Ytterligare svagheter beskrivs nedan och de 
som inte är nämnda med antal är besvarade av en respondent. 

• Blandad kvalité på litteraturen och att en del var rätt jobbig och svår att till sig samt 
att när intresset inte fanns för diskussion i klassen fallerade en del kurstid som var 
tänkt till samtal (2st).  
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• Lite för kort tid att göra vissa uppgifter och ibland även lite rörigt med uppgifter som 
överlappade varandra. Vissa uppgifter och upplägget på vissa kurser kändes inte 
meningsfulla. Tror att man måste utveckla kurserna mera och tänka lite mera på de 
olika uppgifterna (2st). 

• Onödigt med ”fadderföretag”. Trodde det skulle leda till praktik, annat samarbete 
eller kontakter. Det var ostrukturerat och företagen hade fått tillräcklig information 
om vad de väntades göra. 

• Två respondenter beskrev att det var för få fysiska träffar och föreläsningar. En av 
respondenterna som studerat vid en campusutbildning hade en gång gjort en 
uträkning och kommit fram till att distansstudenterna hade flera fysiska träffar (i 
verkligenheten samt via Adobe Connect) med lärare än de på campus, vilket denne 
tyckte var anmärkningsvärt. 

• Skillnad på information mellan distans och reguljär, särskilt under slutskedet i C-
uppsatsen, då det är extra viktigt. 

• Kunde varit mer relevant psykologi och juridik. 
• För lite lektionstid. 

 
En respondent beskrev att lärarna ställde höga krav inför olika rapportskrivningar, vilket 
inte efterlevdes i slutändan. Om en uppsats ska ha en viss disposition och följa en viss 
referensteknik så anser respondenten att skrivelserna ska granskas kritiskt och dömas 
därefter, vilket det var lite slappt med.  
     En respondent såg inga tydliga svagheter i utbildningen. Denne har hittat arbete och 
känner att den använder sina kunskaper. Dock hade utbildningen kunnat ge mer om den 
inkluderat examination i ex KBT eller liknande, eftersom respondenten upplevt att många 
arbeten vill att man ska ha gått den specifika kursen. Slutligen var det fyra respondenter som 
angav ”ingen kommentar”, ”vet ej”, ”ingen” och ”kan inte komma på något”. 
 

26. Om Du skulle påbörja Din utbildning idag, skulle Du då ha valt 
samma utbildning? Om ja, varför? Om nej, utveckla gärna!  
Besvarad av: 50 

 
FIGUR 8 Stapeldiagrammet visar hurvida respondenterna skulle valt samma utbildning 
idag. 

Här är skillnaden mellan Ja och Nej inte stor. Men som synes ovan ligger svaren på Nej och 
Kanske på högst procentantal. Nedan beskrivs fritextsvar från några respondenter om 

1 Ja         16 (32%) 
2 Nej         17 (34%) 
3 Kanske         17 (34%) 
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anledningen till varför de skulle valt samma utbildning, varför de inte skulle ha gjort det och 
varför de kanske skulle gjort det. 

Ja 

• Kombinationen mellan pedagogik, juridik och psykologi var intressant och gav en 
god förberedelse inför kommande arbetsliv och jobbsökande. 

• Att läsa på distans gav både frihet och möjlighet att kunna studera till 
beteendevetare. 

• Bredden på utbildningen öppnar upp flera valmöjligheter och står sig bra på 
arbetsmarknaden. 

• För att det är en lärorik utbildning som har relevans i både arbets-och privatlivet. 
 

Nej 

• Då det inte ger någon yrkestitel. 
• Att den reguljära utbildningen inte är tillräckligt reguljär, då den innehöll för få 

fysiska träffar och dåligt med tekniskt utrustning. 
• Fem respondenter anger att de hellre skulle söka till en socionomutbildning, då det är 

lättare att få arbete med den utbildningen.  
• Det finns överskott på beteendevetare på arbetsmarknaden.  
• Utbildningen leder inte till jobb. 
• Få arbetsgivare vet vad en beteendevetare är, så hade hellre valt en utbildning som 

fler känner till. 
• Hade hellre valt en yrkesinriktad utbildning.  
• En respondent hade hellre läst beteendevetenskapliga programmet i Uppsala som har 

inriktningen psykologi. 
 
Kanske 

• En respondent beskriver att denne hellre skulle söka till en socionomutbildning, 
vilket beror på att möjligheterna till att kunna söka vidare till 
psykoterapeututbildning är enklare med den utbildningen 

• Två respondenter som svarat kanske, skulle valt socionomutbildning istället då det är 
lättare att hitta jobb. Andra säger att i många arbeten som beteendevetare och 
socionomer kan söka så har socionomer förtur.  

• Skulle gå samma utbildning men byta ut några kurser och istället läsa kursen som 
innefattar ekonomi, förändringsarbete och ledarskap. 

• En respondent förklarar att denne trivdes med att läsa på universitetsnivå och har 
fortsatt att läsa vidare på magisterexamen. Dock vill respondenten ge 
rekommendationer att läsa en KY eller YH utbildning av den anledningen att 
universitetsutbildningar idag är för lite anpassande till den faktiska 
arbetssituationen. 
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Metoddiskussion 
Den positivistiska ansats som denna studie utgått ifrån speglar analysmetoden och 
presentationen av resultat. Detta visar sig genom att beskriva respondenternas svar som en 
observerbar verklighet. Det är så här det ser ut inom denna studies ramar. Att beskriva en 
verklighet på det här sättet kräver eftertänksamhet från skribenterna eftersom inga 
tolkningar eller värderingar skall förekomma. Blandas värderingar in i respondenternas svar 
så förloras syftet med den positivistiska ansatsen. Valet av denna ansats har fungerat väl i 
relation till studiens syfte och datainsamlingsmetod. 
     När tiden för att besvara enkäten tog slut hade studien fått en svarsfrekvens på 39,13≈ 39 
%, vilket var en något mindre svarsfrekvens än vad skribenterna hoppats på. Målet var att 
nå upp till en svarsfrekvens på 50 %. Procentantalet omvandlat i antal informanter ger 54 
svar utav 138 möjliga. Detta ger studien ett relativt stort bortfall, vilket Trost (2007) beskriver 
kan förekomma vid användning av enkäter. Trots bortfallet som konstaterades så såg 
skribenterna positivt på de svar som inkommit och ansåg att studiens resultat ändå besvarar 
syftet, fast med ett mindre antal respondenter än vad som önskats. Även fast bortfallet är 
relativt stort så anses studien och instrumentet ha hög validitet. Det som önskades att mäta, 
har mätts. Reliabiliteten påverkas mer av bortfallet. Hade studien baserats på alla 
respondenter i urvalet hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. För att öka studiens 
reliabilitet genomfördes bortfallsanalysen. Det slumpmässiga urvalet ur bortfallet 
resulterade i 16 uppringda personer, varav två inte svarade och en annan ville efter den 
introducerande delen av samtalet inte svara på några frågor. På grund av detta erhölls 
respons från 13 av de som blev uppringda. En utav dessa menade att något missiv inte 
kommit på posten tidigare, vilket är svårt att veta anledningen till. Resterande anledningar 
till uteblivet svar på enkäten angavs bero på tidsbrist eller glömska av olika anledningar. 
Som tillägg till detta så nämnde två personer att de upplevde svårigheter med besvara 
enkäten via den länk som bifogats i missivet. Respondenternas möjlighet att komma åt 
enkäten hade kunnat optimeras genom att ha aktuella mailadresser att skicka länken till. Den 
tanke från skribenterna som fanns att proceduren med att fysiskt behöva skriva in länken 
från ett papper i en webbläsare kan ha bidragit till att antalet svar minskade, bekräftades av 
två respondenter i bortfallsanalysen. Sysselsättningsfrågan till dessa 14 personer visade att 
alla hade jobb. Två stycken hade eget företag, där en av dessa just för tillfället var 
föräldraledig. Inriktningarna/titlarna på de egna företagen var fotograf samt beteendevetare 
blandat med hälsoutvecklare och skrattyogainstruktör. Två andra arbetade som 
behandlingsassistent på HVB-hem och två stycken som biståndshandläggare. Resterande 
hade yrkestitlar som; arbetsförmedlare, projektledare, konsult, vuxenlärare för invandrare, 
handläggare på statlig myndighet, grundskolevikarie och arbetskonsulent/projektledare. 
Detta resultat visar också på att den sannolikhet av skillnad i resultat från bortfallsanalysen 
och det faktiska urvalet som Bell (2006) beskriver, inte har någon grund i detta fall. Det visas 
inga tecken på att de som inte besvarat enkäten valt att göra så på grund av att de 
exempelvis inte hade något jobb. 
     Studiens instrument har utformats främst utifrån studiens syfte och problemområde. En 
pilotenkät eller testenkät hade varit att föredra för att få möjlighet att upptäcka och justera 
eventuella oklarheter i frågorna (Bell, 2006). Vid analysen av resultaten upptäcktes att fråga 9 
och 10 verkade vara något svårtolkade av respondenterna. Fråga 9 handlar om ifall någon av 
respondenterna har tillgodoräknat sig kurser utanför programmet i sin examen och frågan 
önskar även svar på vilket ämne och kurs som de valt att tillgodoräkna. Nummer 10 frågar 
om de ha bytt bort någon kurs i utbildningsplanen och i så fall vad som lades till, vad som 
valdes bort och varför. En mindre miss blev då att följdfrågan om vad som lades till i fråga 9 
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och följdfrågan om vad som lades till och vad som valdes bort i fråga 10, fick i princip 
samma innebörd. Det egentliga som fråga 9 ämnade få svar på var ifall respondenterna 
tillgodoräknat sig någon kurs ifrån ett annat lärosäte eller en kurs som de inte läst i 
anslutning till programmet. Fråga 10 däremot handlade om de utbytbara kurser som de 
eventuellt gjort inom programmet. Dessa frågor skulle kunna ha formulerats på ett bättre 
sätt så att det tydligt framgick skillnaden mellan dem. En del respondenter skrev under fråga 
10 att de redan besvarat detta under fråga 9. Dock framkom svar på fråga 9, om 
respondenten tillgodoräknat kurser som lästs utanför det beteendevetenskapliga 
programmet, vilket var skribenternas tanke med frågan. 
     Enkäten hade kunnat förbättras ytterligare genom att fråga respondenterna om när och 
hur lång tid efter avslutad utbildning som respondenterna fått arbete samt ifall 
respondenterna hade ett arbete redan innan utbildningen som de sedan gick tillbaka till efter 
examen. På det sättet som en av enkätfrågorna (fråga 20) utformades nu så kan det verka 
som ett antagande att respondenterna skaffat sig ett nytt arbete efter examen. 
     Utformandet och utskicket av enkäten gjordes i samarbete med ett annat skribentpar med 
samma urvalsgrupp. Motiveringen till att skriva och skicka enkäten tillsammans med dem 
var för att respondenterna inte skulle behöva besvara två snarlika enkäter under en kortare 
period. I samråd med det andra skrivparet så ansågs risken för ett högre bortfall större om 
två enkäter hade skickats separat. 

Diskussion 
Utifrån resultatet kan tydas att mellan åren 2008 till 2010 är det nästintill dubbel så många 
som påbörjat utbildningen, gentemot 2006 och 2007. Detta kan tänkas ha påverkats av flera 
sökande till programmet, som in sin tur kan ha påverkats av att beteendevetare som 
profession har börjat synas mer och genom att beteendevetare hör till en av de snabbast 
växande arbetsgrupperna på arbetsmarknaden (Akademikerförbundet SSR, 2013b).  
     Vid en korstabulering mellan olika yrkestitlar och vilken inriktning i programmet som 
respondenterna gick kan inte några tydliga samband ses. Tanken var att på grund av att 
kursernas innehåll skiljer sig något åt mellan inriktningarna, kunde eventuella skillnader i 
yrkestitlar förekomma. Resultatet visar att respondenter med datainriktning arbetar som 
exempelvis områdeschef inom äldreomsorgen och chef för verkställighet inom socialtjänst 
och öppenvårdsteam. Ingen tydlig koppling till specifikt datainriktade yrken kan därför 
urskiljas. Några respondenter med humanistisk inriktning angav också att de arbetade med 
liknande yrken, till exempel enhetschef. 
     En hög procentandel av respondenterna hade vid tillfället för studien en anställning och 
majoriteten av dessa hade också en tillsvidareanställning, alltså ett fast jobb. Det stämmer 
inte riktigt överens med den statistik och information som bland annat Statistiska 
centralbyrån (2013:3) och Högskoleverket (2012:22R) presenterar där de menar att många 
beteendevetare arbetar på vikariat och kan ha svårt att få ett fast jobb till en början. 
Svårigheter att få ett jobb kan inte urskiljas utifrån denna studies resultat, då nästintill alla 
respondenter som besvarade enkäten hade ett jobb vid det tillfället. Det ska dock återigen 
påminnas att denna studie endast svarar för en mycket liten del av landets utbildade 
beteendevetare, så en generalisering om att den beteendevetenskapliga utbildningen bidrar 
till högre anställningsbarhet, är inte möjlig i den utsträckningen. I relation till begreppet 
anställningsbarhet ses de höga antalen av anställningar i olika form som positivt. Utifrån 
Lindberg (2009) tyder detta på god eller hög anställningsbarhet bland beteendevetarna i 
denna urvalsram. Dock bör det påpekas att de yrken som presenterats i resultatet inte 
nödvändigtvis behöver vara direkt kopplade till den beteendevetenskapliga utbildningen. 
En del respondenter påpekade att de gått tillbaka till sina gamla jobb efter examen. Ur den 
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synvinkeln kanske utbildningen egentligen inte ökat anställningsbarheten nämnvärt. Som 
skribenter kan man ej heller spekulera i av vilken anledning respondenterna återgått till sina 
tidigare arbeten, det behöver i sin tur inte bero på att möjlighet till annat arbete inte finns, 
utan kan ha många andra olika orsaker, till exempel bekvämlighet, tillfällighet och annat. 
Bortfallsanalysens resultat som också visar på högt antal anställningar, bidrar till att stärka 
den slutsatsen att beteendevetarna i denna studie har hög anställningsbarhet. Något 
motsägelsefullt känns slutsatsen då flera respondenter under de avslutande frågorna i 
enkäten beskriver svårigheterna med att få jobb efter utbildningen. Resultatet visar alltså att 
en hög andel arbetande, men också många som angav svårigheter med att få jobb, bland 
annat på grund av den svaga arbetsmarknadsanknytningen. 
     Fördelningen mellan hur respondenterna hade fått sitt arbete låg ganska jämnt i 
majoritetsfältet. Via platsannons och via kontakter. Slutsatser utifrån detta kan kopplas till 
beteendevetares svaga anknytning till arbetslivet samt de ökade krav som ställs på individen 
att stå på egna ben och marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden (Akademikerförbundet 
SSR, 2013a & Nyström, 2009). Att få hjälp genom kontakter att beskriva och marknadsföra 
sig själv som beteendevetare och dess kompetenser kan ha rötter i denna förändring och 
behov av självmarknadsföring som beskrivs. 
     Yrkestitlarna och de huvudsakliga yrkesuppgifterna som har kunnat presenteras speglar 
sig i bredden på den beteendevetenskapliga utbildningen och en hög procentandel av 
respondenterna anser själva att deras nuvarande arbetsuppgifter motsvarar utbildningen. 
Flertalet yrkestitlar och arbetsuppgifter som har presenterats bekräftar en beteendevetares 
många olika kompetensområden och möjliga arbetsområden som studiens inledande 
litteraturgranskning presenterar (Akademikerförbundet SSR, 2013a). Utifrån skribenternas 
bedömning anses majoriteten av de huvudsakliga arbetsuppgifterna grunda sig i någon form 
av pedagogiskt arbete. Vilket varken är förvånande eller osannolikt med tanke på att 
pedagogik är utbildningens huvudämne. Många arbetar mer eller mindre i direktkontakt 
med människor och några arbetar även inom utbildningssektorn, som även den 
representeras av pedagogikområdet (Svensson, 2009).  
     De flesta respondenter angav pedagogiken som den del av utbildningen som vägde 
tyngst vid deras anställning, pedagogiken som helhet men även specifika delar. Vid en 
korstabulering kan inga tydliga samband upptäckas mellan pedagogiken som tyngdpunkt 
vid anställningen och någon specifik yrkestitel. Detta kan tänkas bero på att de tre, eller fyra 
pedagogikkurser (beroende på examensnivå) som ingår i utbildningen berör så många olika 
delar i och med sina delkurser och moment. Samma sak gäller vid vilken kurs som 
respondenterna ansåg sig haft störst användning av i arbetslivet. Pedagogiken i olika former 
har angetts av flest respondenter, men inte heller där visas några tecken på att någon specifik 
yrkestitel särskilt har angivit pedagogik, vilket förmodligen beror på att så många olika 
yrkestitlar angivits och få yrkestitlar är förespråkade av flertalet respondenter. Men för att ge 
ett exempel med yrkestitel som representeras av fler än en respondent, så kan man utifrån 
arbetsförmedlarna urskilja att alla fem nämner någon form av pedagogikkurs eller 
delmoment som användbart. Tre av dem nämner också psykologin som användbar och två 
av dem även juridiken. Vad gäller den kurs som respondenterna angav som minst 
användbar i arbetslivet så låg arkivkunskapen i toppen. Ett svagt samband kan tydas mellan 
den kursen och ett yrkesområde. 4 respondenter som arbetar inom någon form av 
skolverksamhet, exempelvis kurator och rektor, har angett den kursen som minst användbar. 
I övrig är det många andra yrkestitlar som anger densamma. En tanke är att på grund av den 
beteendevetenskapliga utbildningens bredd, som ofta genererar i många olika yrkestitlar och 
områden, så kan omöjligt alla kurser passa alla yrkesområden och blir därmed mer eller 
mindre användningsbara beroende på yrkets karaktär. Nämnvärt är ändå att en respondent 
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som arbetar som enhetschef angav arkivkunskapen som en av de kurser som varit mest 
användbar i arbetslivet. 
     Intressanta angivelser kan ses under de delar av enkäten där respondenterna angav 
styrkor respektive svagheter med den beteendevetenskapliga utbildningen samt där de 
besvarar om de skulle sökt samma utbildning igen, om det var möjligt. De flesta ansåg 
utbildningens bredd som en styrka av olika anledningar. Bland annat att den ger den breda 
kunskapsbasen med många olika kompetenser som gör utbildningen användbar inom 
många olika yrkesområden. Den mest angivna svagheten är dock den bristande 
yrkesförankringen där respondenterna bland annat angav att arbetsgivare inte vet vad en 
beteendevetare har för kompetenser och att utbildningen förbereder för lite för det faktiska 
arbetslivet. Några respondenter som inte hade sökt samma utbildning igen motiverade det 
med att det är för svårt att få jobb och att arbetsgivare har dålig kunskap om vad en 
beteendevetare är, samt att det finns ett överskott på beteendevetare (Statistiska 
centralbyrån, 2013:3 & Högskoleverket, 2012:22R). Direkt kopplat till denna studies 
problemområde syns det i denna studies resultat exempel på det som problematiserats. Den 
beteendevetenskapliga utbildningen är bred och har en försvagad yrkesförankring med 
faktiska exempel och praktisk förberedning inför arbetslivet som beteendevetare (Löfgren 
Martinsson, 2008). Utifrån detta dras slutsatsen att studiens problemområde kan generera i 
negativ påverkan på respondenterna i studien och även blivande beteendevetare, vad gäller 
deras självtillit och upplevda grad av anställningsbarhet när det kommer till möjligheter att 
söka ett jobb eller ett nytt jobb (Berntson, 2008). I kontrast till detta visas ändå utifrån 
Lindberg (2009) att det höga antalet anställningar tyder på hög anställningsbarhet. En tanke 
kring dessa kontraster eller motsägelser är det som Berglund (2009) lyfter kring 
anställningsbarheten och dess variation beroende på kontext och perspektiv. Utifrån 
respondenternas tyckanden och upplevda anställningsbarhet så kan anställningsbarheten 
inte graderas som särskilt hög, medan utifrån andra perspektiv så tyder resultaten på hög 
grad av anställningsbarhet i denna studie. 

Framtida studier 
Framtida studier kring det område som denna studie behandlar skulle kunna utvecklas 
genom att använda ett större urval. Att ta med fler beteenvetenskapliga utbildningar och 
examinerade studenter runt om i Sverige eller runt om i norden skulle ge en utökad bild och 
kunskap om vilka yrken beteendevetare med en kandidat- eller magisterexamen kan ha. 
     Det skulle också vara intressant och se hur de olika huvudämnena pedagogik, psykologi 
och sociologi som en beteendevetare kan ha står sig gentemot varandra på arbetsmarknaden. 
Att undersöka ifall beteendevetare upplever att det är enklare eller svårare att få ett arbete 
med ett viss huvudämne. Man kan även se om de olika huvudämnena leder till likande eller 
andra yrkestitlar än de som presenterats i denna studien utifrån huvudämnet pedagogik. 
     Vidare skulle det också vara intressant att studera mer grundligt hur aktiva studenter vid 
beteendevetenskapliga program upplever sin anställningsbarhet, samt hur de ser på 
kopplingen och relationen mellan den högre utbildningen och arbetslivet. En sådan studie 
skulle kunna byggas upp på liknande sätt som Löfgren Martinsson´s (2008) studie angående 
högre utbildning, arbete, professionalisering och utveckling av anställningsbarhet och 
intervjuer kan tänkas vara en god datainsamlingsmetod för att fånga upplevelser. 
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Bilaga 1 

Beteendevetenskapliga programmet vid det aktuella 
universitetet 
Den beteendevetenskapliga kandidatutbildningen är idag på 180 hp och är indelad i två 
olika inriktningar, varav den ena är humanistisk och den andra är datavetenskaplig.  
Magisterutbildningen är på totalt 240 hp eftersom en student först behöver erhålla en 
kandidatexamen för att sedan gå magisterutbildningen som vanligtvis läses under ett år. 
Utbildningen kan väljas att läsas antingen reguljärt eller på distans. Den 
beteendevetenskapliga utbildningens syfte är att ge en bred kunskapsbas inom det 
beteendevetenskapliga området och med visst fokus mot någon av inriktningarna. I tabell 1 
och 2 visas utbildningsplaner för kandidat- och magisterexamen med innehållande kurser 
som har funnits inom programmet och som faller inom de examensårtal som denna studie 
utgår från i urvalet (se under metod). Kursplanerna börjar presenteras från och med 2004 på 
grund av att de som tagit examen 2009 kan ha börjat studera 2006 eller ännu tidigare och 
tagit sabbatsår eller studieuppehåll av olika anledningar. 

TABELL 1 Utbildningens utformande vid kandidatexamen 

Utb.planer → 
Termin, poäng 
och innehåll�  
Ämnen ↓ 

Utbildningsplan från Ht-
2004 - Vt-2007 

120 poäng 

Utbildningsplan från 
Ht-2007- Vt-2010 

180 högskolepoäng 

Utbildningsplan från 
Ht-2010–Vt-2014 

180 högskolepoäng 

Pedagogik A 

 

Termin 2 (20p) 
*Beteendevetenskaplig 
metod 
*Pedagogik och samhälle 
*Bedömning, rekrytering och 
urval 
*Organisationsutveckling 
och ledarskap i arbetslivet 

Termin 1 (30hp) 
*Introduktion till 
pedagogikämnet - 
fostran, undervisning 
och lärande 
*Pedagogik och 
samhälle 
*Utbildning och 
ledarskap i arbetslivet  
*Vuxenpedagogik 

Termin 1 (30hp) 
*Introduktion till 
pedagogikämnet - 
fostran, undervisning 
och lärande 
*Pedagogik och 
samhälle 
*Utbildning och 
ledarskap i arbetslivet  
*Vuxenpedagogik 

Pedagogik B Termin 3 (20hp) 
*Socialpedagogik och 
avvikande beteende 
*Utbildningsplanering 
*Beteendevetenskaplig 
metod 

Termin 2 (30hp) 
*Bedömning, 
rekrytering och urval 
*Styrning och 
utvärdering  
*Pedagogik som 
vetenskap 
*Självständigt arbete 

Termin 2 (30hp) 
*Bedömning, 
rekrytering och urval 
*Styrning och 
utvärdering  
*Pedagogik som 
vetenskap 
*Självständigt arbete 

Pedagogik C 

 

Termin 6 (20p) 
*Beteendevetenskaplig 
metod 
*Uppsats 

Termin 6 (30hp) 
*Metod  
*Självständigt arbete  

Termin 6 (30hp) 
*Metod  
*Självständigt arbete  

Psykologi A 

 

Termin 1 (20 p) 
*Introduktion till 
psykologiämnet 
*Personlighetspsykologi 
*Socialpsykologi *Psykologi 
som vetenskap 

Termin 3 (30hp) 
*Psykologiska 
perspektiv 
*Personlighets-
psykologi 
*Socialpsykologi 
*Inlärningspsykologi 

Termin 3 (30hp) 
*Psykologiska 
perspektiv 
*Personlighets-
psykologi 
*Socialpsykologi 
*Inlärningspsykologi 



 

 

 

*Biologisk psykologi *Biologisk psykologi 

Inriktning 
Humanistisk: 

Arkivvetenskap 
och juridik i 
offentliga 
organisationer  

Pedagogik GR 
(B)  

Termin 4 och 5 (40p) 
*Relevant valbar kurs för 
inriktningen 2*20p 

Termin 4 och 5 (60hp) 
 
 
*Juridisk översiktskurs 
*Arkiv- och 
informations-vetenskap 

*Utvärdering och 
förändringsarbete i 
offentlig och privat 
verksamhet:  
-utvärdering  
-utredning  
-socialpedagogik 

Termin 4 och 5 (60hp) 

 
*Juridisk översiktskurs 
*Arkiv- och 
informations-vetenskap 

*Utvärdering och 
förändringsarbete i 
offentlig och privat 
verksamhet:  
-utvärdering  
-utredning  
-socialpedagogik 

Inriktning mot 
Datavetenskap: 

 

Datavetenskap: 

Termin 4 och 5 (40p) 

*Relevant valbar kurs för 
inriktningen 2*20p 

Termin 4 och 5 (30hp) 

 

*Datavetenskap 

Termin 4 och 5 (30hp) 

 

*Datavetenskap 

 

TABELL 2 Utbildningens utformande vid magisterexamen 

Utb.planer → 
Termin, poäng och 
innehåll�  
Ämnen ↓ 

Utbildningsplan från 
Ht-2004 - Vt-2007. 

40 poäng 

Utbildningsplan från 
Ht-2007-Vt-2010 

60 högskolepoäng 

Utbildningsplan från 
Ht-2010-Vt-2014 

60 högskolepoäng 

Humanistisk 
inriktning: 

 

Termin 7 (20p) 
*Relevant valbar kurs för 
inriktningen 20p 

Termin 7 (30hp) 
*Fördjupningskurs 
inom aktuellt 
pedagogiskt 
forskningsområde 
4*7,5 hp 

Termin 7 (30hp) 
*Fördjupningskurs 
inom aktuellt 
pedagogiskt 
forskningsområde 
4*7,5 hp 

Datavetenskaplig 
inriktning: 

 

Termin 7 (20p) 
*Relevant valbar kurs för 
inriktningen 20p 

Termin 7 (30hp) 
*Fördjupningskurs 
inom aktuellet 
pedagogiskt 
forskningsområde 
4*7,5 hp 

Termin 7 (30hp) 
*Fördjupningskurs 
inom aktuellt 
pedagogiskt 
forskningsområde 
4*7,5 hp 

Pedagogik D 

 

Termin 8 (20p) 
*Beteendevetenskaplig 
metod 
*Uppsats 

Termin 8 (30hp) 
*Metod *Självständigt 
arbete  

Termin 8 (30hp) 
*Metod *Självständigt 
arbete  

!
Som man kan se i tabell 1 och 2 så finns det skillnader vad gäller poängsystemet i 
utbildningen. Framförallt i terminsskiftet mellan våren och hösten 2007. Poängsystemet är 
något som förändrats i och med samarbetet i Bolognaprocessen (förklaras mer ingående 
under rubriken anställningsbarhet). Den 1 juli 2007 ändrades poängsystemen inom högre 



 

 

 

utbildning då det gick från p (akademiska poäng) till hp (högskolepoäng). Högskolepoängen 
baseras på Bolognaprocessens system, ECTS (European Credit Transfer System), där 1 poäng 
i ECTS motsvarar 1 hp. 1 tidigare akademisk poäng motsvarar numera 1,5 hp (Universitets- 
och högskolerådet, 2014b). Detta är ett klargörande som endast visar skillnad i poängen och 
som i sig inte utgör någon skillnad på innehållet i utbildningen. Före den 1 juli 2007 
motsvarade 1 helårs studier 40 p och nu motsvarar det 60 hp.  
     En av flera skillnader i utbildningsplanerna kan ses utifrån terminsuppdelning. 
Exempelvis läste studenterna med 2004-2007 års utbildningsplan sin psykologi A under 
termin 1, medan studenterna med 2007- 2014 läste samma kurs under termin 3. 
Innehållsmässigt skiljer sig framförallt pedagogik A och B sig från varandra mellan 
utbildningsplan från 2004-2007 till 2007-2014. Vissa benämningar skiljer sig också, 
exempelvis mellan “uppsats” och “självständigt arbete”. Innehållet i de kurserna är i stort 
sett ändå densamma. 
     Inom det beteendevetenskapliga programmet fanns från början en möjlighet att läsa mot 
antingen kandidat- eller magisterexamen. Studenterna valde och ansökte då själva till 
relevanta kurser som de ville läsa under inriktningsterminerna. Från och med hösten 2007 
ändrades programmet till ett kandidatprogram med fasta inriktningskurser, därav 
skillnaderna som kan tydas under termin 4, 5 och 7. Värt att notera är också att varje student 
har möjlighet att byta ett visst antal poäng från programutbudet och ändå få med 
programnamnet i sin examensbeskrivning. För kandidatexamenstudenter så finns möjlighet 
att byta ut maximalt 45 hp från sin programinriktning, alltså inom humanistisk eller 
datavetenskaplig inriktning. Studerande för magisterexamen har möjlighet att byta ut 
maximalt 15 hp. Även där inom ramen för programinriktningen. Ytterligare en möjlighet för 
studenterna är att tillgodoräkna kurser i sin examen inom programmet. De kan exempelvis 
tillgodoräkna kurser som de valt att läsa vid ett kursbyte, men de kan också tillgodoräkna 
kurser som lästs vid ett annat tillfälle. Villkoren med antal poäng vid tillgodoräknande, är 
desamma som vid byte av kurser. (Personlig kommunikation, studievägledare vid 
avdelningen för utbildningsvetenskap, 29 april, 2014). 



 

 

 

Bilaga 2 

Följebrev/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 ett universitet i Sverige, arbetar med efter 
avslutad utbildning samt vad de utexaminerade studenterna ansåg om utbildningens 
användbarhet för arbetslivet.  
 
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. 

 
 

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: 0703443446  Telefon: 0706637575 
Mail: maka1128@student.miun.se Mail: idle0701@student.miun.se 
 

Vi skriver om vad utbildningen resulterar i för arbete: 
Emma Pers                                            Anna Larsson 
Telefon: 073- 659 61 94   Telefon: 070 -267 32 17 
Mail: empe1107@student.miun.se  Mail: anla1127@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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 



 

 

 

1. Kön 
Besvarad av: 54 

Denna studies respondenter bestod av majoriteten kvinnor. 94% kvinnor motsvarande 6% 
män. 

 

2. Ålder 
Besvarad av: 54 
 

 

  
 FIGUR 1 Figuren visar respondenternas ålder. 

 

4. Vilket år tog Du examen från det beteendevetenskapliga 
programmet?  
Besvarad av: 54 

 
 
FIGUR 3 Stapeldiagrammet visar det år respondenterna tog examen. 

 
 
 
 
 
5. Hur läste Du din utbildning?  
Besvarad av: 54 

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%) 

1   2009    6 (11%) 
2   2010    5 (9%) 
3   2011    10 (19%) 
4   2012    19 (35%) 
5   2013    14 (26%) 



 

 

 

 

1  Campus 21 (39%) 
2  Distans 33 (61%) 

 

 

 

 

FIGUR 4 Visar antalet respondenter som läst på campus respektive via distans. 

6. Vilken examen har Du?  
Besvarad av: 54 
Majoriteten av respondenterna, över 95%, har erhållit en kandidatexamen och resterande har 
en magisterexamen. 

9. Har Du läst kurser utanför det beteendevetenskapliga programmet 
som tillgodoräknats i Din examen? Om ja, ange ämne och kursnamn.  
Besvarad av: 54 

Resultatet av denna frågan visar att 50% av respondenterna har valt att tillgodoräkna andra 
kurser än de ordinarie kurser som ingår i utbildningsplanen i sin examen. Exempel områden 
och kurser som dem har läst presenteras nedan i fallande ordning med flest angivna först. 

Psykologi- kurser som exempelvis: organisationspsykologi, positiv psykologi, 
psykogeriartrik och strategiskt personalarbete. 

Juridik- kurser som exempelvis juridisk översiktskurs (jöken), socialrätt och juridik (GR) A. 

Pedagogik- kurser som exempelvis utvärderingsmetodik och kompetensutveckling, 
kompetenshöjning genom utbildning och rekrytering, pedagogik (GR) A- ledarskap och 
coachning, samt pedagogik inom lärarutbildningen och ledarskaps- och 
organisationsutveckling. 

Sociologi 

Övrigt angivna områden och kurser är företagsekonomi med olika fokus, socialt arbete, 
kriminologi, statsvetenskap, grafisk design, litteraturvetenskap, stressfysiologi samt 
engelska. 

 
 
 
 
10. Har du bytt bort någon kurs i den beteendevetenskapliga 
utbildningsplanen? Om ja, vad valde du bort och vad lade du till, varför?  
Besvarad av: 37 



 

 

 

På denna fråga svarade 26 respondenter att de har bytt bort någon eller flera kurser. Flest 
respondenter (15 st.) har bytt bort Arkivkunskapen. Den juridiska översiktskursen, 
Pedagogik B och Psykologi A är kurser som därefter bytts bort av fler än en respondent. 
Vidare exempel på kurser som bytts bort av enstaka respondenter är: 

*Datavetenskap 
*Dataprogrammering Java 
*Programmeringsmetodik II med Java  
*E-dokumentation 
*Pedagogik C  
*Sociologi B 
*Praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Den främsta anledningen till byten av kurser är att andra kurser som de istället valt att byta 
till har känts mer relevant utifrån deras intressen eller den då väntade examen. Ett annat 
exempel är att en respondent valde bort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då denne 
hade känslan av dåligt stöd och dålig struktur från universitetet i samband med detta. Andra 
har valt att byta bort och lägga till kurser av olika praktiska skäl eller av svårighet att klara 
av kursen på annat sätt. 10 respondenter anger att de inte bytt bort någon kurs. 

 
12. Arbete och utbildning 
De respondenter som hade ett arbete eller har haft ett arbete efter utbildningen har besvarat hela eller 
delar av kommande sektion. De som inte hade ett arbete vid tillfället för studien fortsatte på fråga 21. 
 
 
13. Inom vilket län samt i vilken kommun arbetar Du idag?  
Besvarad av: 48 

De flesta av respondenterna arbetar idag i Västernorrlands län. Därefter arbetar flest i 
Gävleborg, Norrbotten och Västerbotten. Några enstaka respondenter arbetar också i 
Dalarna, Jämtland, Södermanland och Uppsala. 

De två främst representerade kommunerna är Härnösand och Sundsvall. Utöver dessa ligger 
spridningen kring 18 andra kommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Inom vilken sektor arbetar Du idag?  
Besvarad av: 49 



 

 

 

 
 
FIGUR 6 Visar antalet respondenter som arbetar inom olika sektorer. 

 

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.  
Besvarad av: 52. Förutom fråga 2, där 51 respondenter svarat. 

 

TABELL 5 Visar respondenternas uppfattning av i vilken grad de erhållit färdighetsträning 
inom olika områden. 

 Mycket 
lite Lite Bra Mycket 

bra 
Förekom 

ej 

1. Självständig problemlösning 1 (2%) 4 (8%) 22 (44%) 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 1 (2%) 2 (4%) 18 (35%) 31 (60%) 0 (0%) 

1  Statlig            19 (39%) 
2  Privat             9 (18%) 
3  Kommun            20 (41%) 
4  Landsting             1 (2%) 



 

 

 

information 

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%) 

 

27. Saknade Du någon kurs i utbildningen som Du anser att Du har 
haft användning av i arbetslivet? Om ja, vilken och varför?  
Besvarad av: 48 

 
 
FIGUR 9 Cirkeldiagrammet visar ifall respondenterna anser sig ha saknat någon kurs i 
utbildningen som hade varit användbar i arbetslivet. 

En kurs som flest respondenter ansågs sig ha saknat i utbildningen och ansett haft 
användning av i sitt arbetsliv är sociologi. Efter sociologi anses arbetsrätt och 
samtalsmetodik vara kurser som respondenterna har saknat i utbildningen och anser sig ha 
användning av i sitt arbetsliv. På tredje plats nämns flera kurser, så som Kognitiv 
beteendeterapi (KBT), Socialrätt och Juridisk översiktskurs. Vidare saknade några 
respondenter VFU under sin utbildning. Likaså kurser som behandlar utredningsmetodik, 
ekonomi, ledarskap och personalfrågor. 

28. Har Du något förslag på förändring/tillägg i den 
beteendevetenskapliga utbildningen?  
Besvarad av: 39 

Det förslag som flest respondenter, närmare 15 stycken, har svarat är att det är viktigt att 
VFU finns och att VFU-perioden bör förlängas. Då den ger studenterna chansen att använda 
sina kunskaper ute i arbetslivet och se vilka olika branscher en beteendevetare kan vara 
verksam inom. Efter VFU kommer ett förslag från fyra respondenter att införa 
samtalsmetodik som kurs i programmet. Där ett av argumenten är att det ska hjälpa 
beteendevetarna att konkurrera mot socionomerna. Som tredje förslag, med tre röster anses 
att arkivkunskapen borde tas bort och byta ut den till någon kurs i sociologi eller ledarskap 
istället. 
Övriga förslag som kommit upp är att införa kurser inom följande ämnen;  

1 Ja         32 (67%) 
2 Nej         16 (33%) 



 

 

 

• Utredningsmetodik för statlig myndighet 
• Handläggning 
• Förvaltningsrätt 
• Psykologi (Utöver A- kursen) 
• Socialrätt 
• Juridik (Utöver Översiktskursen) 
• Företagsekonomi 
• Kognitiv beteendevetenskap (KBT) 
• Arbetsrätt 
• Rekrytering och utvärdering (utöver de kurser som redan ges) 
• Ledarskap (utöver de kurser som redan ges) 

 
Det finns också en önskan om att man ska få redan på hur många poäng och vilka kurser 
som man får och har rätt till att byta ut inom programmet. Allt för att utbildningen ska 
kunna utformas så den i bästa mån passar studentens önskemål. Det finns även en 
efterfrågan på flera gästföreläsare och utökad information från arbetsmarknaden om platser 
och tjänster där man söker en beteendevetare. 



 

 

 

Bilaga 4 

Enkätfrågor 
 
1. Kön 

□ Kvinna    □ Man 
 
  
2. Ålder 

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

 □        □   □          □      □          □       □ 
  
3. Vilket år påbörjade Du det beteendevetenskapliga programmet? 

2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010 
   □         □          □          □        □          □         □ 
  
4. Vilket år tog Du examen från det beteendevetenskapliga programmet? 

2009     2010     2011     2012     2013 
   □         □          □         □        □ 
  
5. Hur läste Du din utbildning? 

Campus   Distans 

□ □ 
  
6. Vilken examen har Du? 

Kandidatexamen  Magisterexamen 

            □                    □ 
  
7. Vilket huvudämne har Din examen? 

Pedagogik  Psykologi  Sociologi 

       □     □              □ 
 
Om annat, ange: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
8. Vilken inriktning läste Du inom det beteendevetenskapliga programmet? 

Humanistisk   Datavetenskap 
         □            □ 
  



 

 

 

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? 

□ 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 passar 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 i vilken kommun arbetar Du idag? 

Län: 
________________________________ 
 
Kommun: 
_________________________________ 
 

  
14. Inom vilken sektor arbetar Du idag? 
 
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? 
Jag fick mitt arbete via... 
 
□ Arbetsförmedlingen 
□ Universitetet 
□ Kontakter 
□ Platsannons 
□ Rekryteringsföretag 
□ Annat 
  
18. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? 
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:  
Besvaras av alla. 

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. 
 
Beskriv och 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? 



 

 

 

□ 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? 

 
□ 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 besvara denna 

enkät! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 

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 ett universitet i Sverige, arbetar med efter 
avslutad utbildning samt vad de utexaminerade studenterna ansåg om utbildningens 
användbarhet för arbetslivet.  

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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

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: 0703443446  Telefon: 0706637575 
Mail: maka1128@student.miun.se Mail: idle0701@student.miun.se 
 

Vi skriver om vad utbildningen resulterar i för arbete: 
Emma Pers                                            Anna Larsson 
Telefon: 073- 659 61 94   Telefon: 070 -267 32 17 
Mail: empe1107@student.miun.se  Mail: anla1127@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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


