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Abstrakt 

I denna studie har platsannonser från Arbetsförmedlingens platsbank analyserats för att 

belysa hur beteendevetarens yrkesidentitet konstrueras utifrån angivna kompetens- och 

kvalifikationskrav som arbetsgivare formulerat i platsannonser. Genom en analys av 

platsannonserna får man en objektiv bild av de förväntningar arbetsgivare har på en 

beteendevetare. Forskning visar på att för att skapa en tydlig yrkesidentitet behöver det finnas 

en tydlig koppling mellan en viss utbildningsinsats och det framtida arbetet. De förväntningar 

som finns från arbetsgivarna är därför en stor påverkansfaktor kring konstruktionen av en 

yrkesidentitet. Förutsättningar för att konstruera en yrkesidentitet handlar enligt tidigare 

forskning vidare om att i de fall då yrkesidentiteten är lätt att föreställa sig för en person skapas 

motivation och en vilja att nå fram till de mål man har om framtiden. Därigenom utvecklar 

individerna en vilja till att aktivt forma sina karriärer. I vår studie har vi genomfört en 

kvalitativ innehållsanalys av 60 platsannonser med utgångspunkt i en 

flermetodsundersökning. Resultatet visar att förutsättningar för att konstruera en 

yrkesidentitet handlar för beteendevetare om erfarenhet, vidareutbildning och att man 

utvecklat särskilda personliga egenskaper. Vidare räcker sällan en grundläggande utbildning 

ända fram till tillsvidareanställning vilket gör att beteendevetare ofta måste nöja sig med olika 

vikariat som en inkörningsport till arbetslivet.  
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Introduktion  

Inledning  

Inom det pedagogiskt inriktade beteendevetenskapliga programmet är arbete och utbildning 

några av huvudfrågorna. Eftersom vårt självständiga arbete handlar om hur yrkesidentiteten 

konstrueras och vilka förväntningar arbetsgivarna har på en specifik utbildningsinsats - det 

beteendevetenskapliga programmet har denna studie en stor koppling till ämnet pedagogik. 

I denna studie kommer vi att beröra kopplingen mellan utbildning och arbetsliv eftersom 

kompetens - och kvalifikationskrav kommer att belysas. 

De beteendevetenskapliga utbildningarna återfinns inom tre olika områden, antingen kan 

man välja att läsa in sig mot pedagogik, sociologi eller psykologi (SACO, 2015) och redan 

genom dessa förgreningar är det möjligt att det skapas en otydlighet kring vad, ur 

arbetsgivarens synvinkel sett, en beteendevetenskaplig utbildning egentligen innefattas av. 

Akademikerförbundet (2015) vilka är ett fackförbund som riktar sig till bland andra 

beteendevetare uttrycker, specifikt riktat mot beteendevetare, att de flesta studenter får nöja 

sig med olika vikariat och ofta hinner arbeta inom ett flertal olika yrkesområden innan man 

tillslut får en tillsvidareanställning. Vidare belyser SACO (2015) att det beteendevetenskapliga 

yrket återfinns inom områden som ligger nära socionomers, personalvetares och 

samhällsvetares yrken. Som beteendevetare har man genom sin utbildning delgetts kunskaper 

om mänskliga relationer och mänskligt beteende (Akademikerförbundet, 2015) och kan enligt 

SACO, Sveriges akademiska centralorganisation (2015) arbeta med områden som 

gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. 

Enligt Akademikerförbundet (2015) är beteendevetaren bättre etablerad på arbetsmarknaden 

nu än för några år sedan men har fortfarande ingen tydlig yrkesidentitet och inriktningarna 

på de tjänster som söker beteendevetenskaplig kompetens är minst sagt varierande och kräver 

i många fall yrkeserfarenhet. Otydligheten gällande beteendevetarens yrkesidentitet kan 

medföra problem i en rekryteringsprocess då det råder osäkerhet från arbetsgivarna om vilka 

kompetenser en beteendevetare besitter, samt en osäkerhet från beteendevetarnas sida om 

vilka kompetenser arbetsgivaren förväntar sig. 

Enligt SACO (2015) arbetar en beteendevetare inom många områden med bred variation av 

arbetsuppgifter. Som utbildad beteendevetare får man ingen tydlig yrkesidentitet utan kan 

vara verksam inom flera olika yrkesområden. Beteendevetare behöver därför rikta in sin 

kompetens mot någon form av specialistinriktning, dessa inriktningar kan bland annat vara 

organisationsutveckling, rehabilitering, behandlingsarbete eller interaktion mellan människor 

och IT. Specialiseringarna formas antingen redan under utbildning eller arbete (SACO, 2015). 

Vidare klassas beteendevetare enligt Arbetsförmedlingen inte som ett yrke, vilka följer 

yrkeskodningen enligt SSYK, det vill säga Standard för svensk yrkeskategorisering (statistiska 

centralbyrån, 2012), utan som en beteendevetenskaplig kompetens. Avsaknaden av ett SSYK 

innebär det att det inte finns någon tydlig genomarbetad innebörd för de kompetenser en 

beteendevetare besitter (Statistiska Centralbyrån, 2015). Akademikerförbundet (2015) 

uttrycker en önskan om att de generella examenstitlarna i Bolognaprocessen, som ligger till 

grund för utformningen av SSYK, ska utvecklas i syfte att tydliggöra beteendevetarnas 

yrkesidentitet och menar att detta krävs för att ge en bättre koppling mellan utbildning och 



 

 

arbetsliv. 

Det vi med vår studie vill reda ut är inom vilka yrken beteendevetare anställs, vilka 

kvalifikationer och kompetenskrav som finns i arbetslivet gällande beteendevetare och på så 

vis belysa hur vår yrkesidentitet skapas. 

Definitioner 

Yrkesidentiteten förutsätter att det finns starka kopplingar mellan utbildning, kompetens och 

kvalifikationer och därför också till ett visst yrke. En otydlig yrkesidentitet innebär att dessa 

kopplingar är mera diffusa eller i stort sett saknas (Strauss, Griffin & Parker, 2012). 

 

Kvalifikationer innebär de färdigheter man behöver för att klara av de arbetsuppgifter som 

ingår i en viss tjänst. Vilka färdigheter som ingår i en kvalifikation är beroende av de 

arbetsuppgifter som ingår i specifika tjänster (Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

Kompetens innebär de färdigheter en person kommit att besitta genom utbildning eller 

erfarenhet vilka man kan ha nytta av i det framtida yrkeslivet. Kompetenser är personliga och 

de kompetenser som en person besitter kan vara kvalificerade i vissa tjänster (Kahlke & 

Schmidt, 2002).  

  

Rekrytering I samband med rekrytering behöver arbetsgivaren hitta en arbetssökande med 

kompetenser som motsvarar tjänstens kvalifikationer. I en rekryteringsprocess anges både 

kvalifikationer och andra kompetenser som meriterande (Kahlke & Schmidt, 2002).  

Bakgrund 

För studien påbörjades en sökning över relevant litteratur i form av kurslitteratur, 

avhandlingar och artiklar som på något sätt kunde svara på och berörde vårt ämne. Det 

handlade då om att få så bra bakgrundsinformation som möjligt för vidare bearbetning av 

studiens syfte. Databaser som användes för att finna forskning inom området var Eric via 

Ebsco och Google Schoolar och de sökord som användes var Adult education, Higher 

education, Behavioural education, Competence, Qualifications, Higher education and 

employability, Employment potential, Professional skills, Professional identity construction, 

Professional identity development, Professional identity formation.  

Förutsättningar för konstruktionen av en yrkesidentitet 

För en klar och sammanhållen yrkesidentitet krävs att det finns en nära koppling kring det 

man förväntas kunna om ett särskilt arbete och det man faktiskt kan och förutsätter att 

relationen mellan förförståelsen och de direkta arbetssysslorna faller nära varandra. Det 

innebär att man därmed ska kunna dra nytta av de kompetenser man utvecklat genom högre 

utbildning i arbetslivet (Bodman, Taylor & Morris, 2012). Forskningen som Bodman et al. 

(2012) genomfört syftar till att definiera lärarens yrkesidentitet och yrkeskunskaper samt 

undersöka hur dessa interagerar med politik och policy för att skapa kontext i beslutsfattande. 

Författarna har granskat och analyserat ett flertal texter och kommit fram till att en 

yrkesidentitet och beslutsfattande står i konflikt med den internationella “inställningen” då 

individer lätt fastnar bakom en linjär modell av professionellt lärande och ett växande ansvar, 



 

 

men samtidigt saknar organ för att påverka utformningen av politiska reformer (Bodman et 

al., 2012).  

I de flesta akademiska utbildningar har forskning påvisat att det finns färdigheter och 

kompetenser som är eftersträvansvärda och av ren generell karaktär oavsett inriktning på 

utbildning. Utgångspunkten i Silva, Lourtie och Aires (2014) studie blir att varje individ 

utifrån en akademisk utbildning ska sträva mot att utveckla det som samhället och blivande 

arbetsgivare ser som professionella yrkesidentiteter. Forskningen har bedrivits genom en 

fallstudie där man undersöker lärares och studenters föreställningar om anställningsbarhetens 

fenomen. Resultatet visar på att varje student utifrån sin utbildning värdesätter kompetenser 

som handlar om att effektivisera grupprocesser, utveckla sociala färdigheter och 

kommunikationsförmåga men också få insikter om den egna självkännedomen samt de mer 

praktisktillämpade förmågorna, att vara problemlösande och initiativtagande (Silva et al., 

2014), vilka även är några av de kompetenser som redogörs för i Riebe och Jackson (2014) 

studie. Riebe och Jackson (2014) belyser anställningsbarhet och problemet som finns med att 

mäta inlärningen av anställningsbara färdigheter i högre utbildning utifrån tidigare forskning. 

Vidare presenterar de en sammanställning av ett fakultetsfinansierat projekt i vilket man 

undersökt processen att implementera en "bedömningsmall" som utgår ifrån anställningsbara 

färdigheter. 

Yrkesidentitet och utbildning 

Enligt Hughes (2013) är det trots att vissa utbildningar kan vara konkurrenskraftiga eller 

motsägelser till varandra väsentligt att förstå utbildningars olika egenintressen. 

Utgångspunkten i Hughes (2013) studie baseras på en litteraturstudie som handlar om hur 

man ser på sambandet mellan mänskliga möten och hur karriärer formas utifrån 

branschorganisationers försök att utnyttja effekter av arbeten och på grundval av detta 

motverka de historiska skillnaderna i kulturer och mer diffusa yrkesidentiteter. 

Eftersom yrkesidentitet är starkt kopplad till utbildning är det den som i första hand avgör 

huruvida man får tillträde på en viss arbetsmarknad (Støren och Aamodt, 2010). Dock visar 

studier på att utbildning inte alltid räcker till att få en anställning, detta på grund av tillgång 

och efterfrågan som är ett resultat av den växande konkurrensen då erfarenhet och 

vidareutbildning blir allt vanligare och därigenom får arbetsgivarna att höja kraven på de 

anställda (Brown, Lauder och Ashton, 2011). Det Brown et al. (2010) vill undersöka är vilka 

möjligheter som finns för att skapa högkompetensekonomier i hela Europa mot bakgrunden 

av de nya förutsättningarna i den globala ekonomin. Detta genom att analysera intervjuer med 

ledande befattningshavare, chefer i ledande transnationella företag och statliga beslutsfattare 

i sju olika länder, däribland Kina och Indien. Som sammanfattning skriver författarna att de 

vill “beskriva en rad frågor som ett bidrag mot en ny agenda för utbildning och den 

kunskapsbaserade ekonomin i det europeiska forskningsområdet”. 

Støren och Aamodt (2010) har genomfört en komparativ studie bland utexaminerande 

studenter i 13 länder, 5-6 år efter examen i syfte att försöka jämföra hur väl studenter är 

förberedda för en karriär och arbetsuppgifter efter examen. Studien baseras på de 

utexaminerades egna uppfattningar om nyttan av utbildning i relation till arbetet samt i vilken 

utsträckning arbetet är relaterad till egenskaperna i en utbildning. För att undersöka 

frågeställningen har författarna använt sig av deskriptiv statistik samt multivariatanalys. 



 

 

Studien påvisar att egenskaperna inom en utbildning har stor inverkan på hur man värderar 

utbildningen i arbetslivet. Studien resulterar även i antaganden kring att kvalitén på 

utbildningen har en mindre effekt på möjligheten att få jobb men däremot en signifikant effekt 

på att göra jobbet. Genom utbildning anser man att förutsättningar för en karriär skapas och 

därmed också att färdigheter som utmärker individen inför olika framtida arbetsuppgifter 

tydliggörs. Därigenom blir resultatet att kvaliteten på utbildningarna i stora drag påverkar 

hur eftertraktad man blir hos framtida arbetsgivare (Støren & Aamodt, 2010). 

Utvecklingen av vetenskapliga roller och yrkeskunskaper påbörjas redan i början av ett 

utbildningsprogram och för de allra flesta studenter krävs det att man hittar en balans mellan 

kraven från skola, arbetslivet och den personliga integriteten för att skaffa sig kunskap och 

yrkesskicklighet för vetenskapliga roller. I utbildningen ingår att man som individ reflekterar 

över vad som krävs i en viss roll och bestämma en passform som fungerar mellan dessa 

förväntningar och det egna beteendet (Hurst, Cleveland-Innes & Hawranik, 2013). Studien 

som Hurst et al. (2013) genomfört baseras på en flermetodsundersökning där man kombinerat 

workshops och intervjuer i fokusgrupper, detta för att identifiera hur studenter bedömer vilka 

moment man värdesätter i en distansutbildning samt utfallet av lärandet.  

 Vidare beskriver Little och Arthur (2010) hur övergången från studier inom högre 

akademisk utbildning och arbetsliv kan ses som en komplicerad process. Detta eftersom 

många akademiker måste nöja sig med första bästa möjlighet till anställning trots att de genom 

sin utbildning uppnått en viss akademisk status som motsvaras av rätten till högre uppsatta 

arbeten. I 6 procent av de fall som deras studie baserats på anser sig studenter arbeta inom ett 

fält som inte inbegriper de kunskapsområdes erfarenheter de fått genom sin utbildning. 

Forskningen som presenterats har baserats på en komparativ studie vilka bygger på 

iakttagelser utifrån en stor internationell studie som handlar om studenters sysselsättningar. I 

dessa ingår en studie som belyser de viktigaste strukturella och institutionella faktorer som 

formar relationen mellan högre utbildning och arbete, vidare en kvalitativ studie, samt en 

undersökning av utexaminerade fem år efter examen (Little & Arthur, 2010).  

Yrkesidentitetens betydelse för individen 

Andersson, Köpsén, Larson & Milana (2013) har i sin forskning tagit reda på hur nuvarande 

och blivande vuxenutbildare väljer sin professionella väg, vad som motiverar dem att välja 

olika formella vägar och vilken förståelse de har av sin yrkesroll utifrån professionella 

sammanhang. Detta genom 29 narrativa intervjuer i Sverige och Danmark som analyserats 

genom singlecase analys och tväranalyser. Resultatet av deras forskning visar att individer 

påbörjar en akademisk utbildning för att förbereda sig för yrkeslivet och innebär för de allra 

flesta studenter en lång karriärväg. Därefter höjs kraven ofta ytterligare då det från 

arbetsgivarnas håll ofta krävs ett antal års yrkeserfarenhet och/eller påbyggnadsutbildningar 

för att som sökande vara intressant för jobbet (Andersson et al., 2013). Vidare skriver de, 

liksom Strauss et al. (2012) att vägen till drömjobbet ofta är än längre än så, samt 

rekommenderar att man håller sig uppdaterad om de förändringar som sker inom ett visst 

yrke och arbetsliv för att kunna forma yrkesidentiteten därefter. Vidare visar forskningen att 

konstruktionen av en yrkesidentitet är komplext och en förutsättning för att studenterna ska 

kunna göra informerade val när det gäller val av utbildning och framtida arbetsliv. 

Forskningen som Strauss et al. (2012) bedrivit syftar till att studera utarbetandet av yrkesroller 



 

 

och hur de interagerar med framträdandet av proaktiva yrkeskarriärer (Strauss et al., 2012). 

Författarna har i denna undersökning genomfört en form av triangulering baserad på 

webbenkäter och longitudinella undersökningar  

 Kunskap om yrkesidentitet är enligt Strauss et al. (2012) särskilt viktig för konstruktionen 

av dagens karriär. I allt större grad läggs ansvaret på individen och man bortser från de 

inflytanden som formas utifrån auktoriteter vilket i många fall kan motarbeta och hindra en 

individ att se de möjligheter som faktiskt finns inom det framtida yrkeslivet. Synen på ett 

lyckat arbetsliv upplevs därmed som omöjlig och något som man själv inte kan påverka i den 

grad man önskat. Studien visar även på att desto tydligare och mer framträdande det framtida 

arbetet är, desto mer motiverad blir individer till att arbeta med självutveckling och 

förutsättningar för att utveckla en pro-aktiv, det vill säga framåtinriktad karriär. Genom 

tydliga kopplingar mellan utbildning och arbetsliv ges individen en möjlighet att tänka mera 

långsiktigt och sätta upp mer ambitiösa mål för framtiden (Strauss et al., 2012).  

En klar bild av det framtida arbetet får studenterna att i högre grad ta till sig kunskaperna 

och förstå hur dessa ska användas praktiskt i yrkeslivet medan en otydlig bild oftare resulterar 

i en inlärning av enbart teoretiska kunskaper, det blir därmed svårt för individen att se 

kopplingen mellan teori och praktik. Detta enligt Strauss et al. (2012) överensstämmer med 

idén att det framtida arbetets tillgänglighet styr individer mot situationer och information som 

är relevanta för deras framtida arbete, medan det framtida arbetets tydlighet gör det möjligt 

för dem att överväga information om potentiella hinder som kan tänkas uppstå och därigenom 

förebygga dessa.  

Yrkesidentitetens betydelse nationellt och internationellt 

Forskningsfält inom nationellt och internationellt område påvisar att det finns olika 

påverkansfaktorer som utgör konstruktionen av en yrkesidentitet. Långt tillbaka i tiden har 

samhället och auktoriteter ansvarat för olika samhällsprocesser och beslut och därigenom styrt 

samhället med insatser mot de mål man önskar att uppnå. Dessa inflytanden lever kvar idag 

enligt Bodman et al. (2012) och är en stor del av det som påverkar konstruktionen av en 

yrkesidentitet. Deras forskning visar på att yrkesidentiteten formas genom ett antal 

samverkande faktorer där politik, ansvarsprocesser och nationella prioriteringar ingår vilket 

därmed blir en del ur en samhällelig synvinkel.  

Brown, Lauder och Ashton (2008) har i sin forskning utifrån ett nationellt/globalt perspektiv 

dragit slutsatser om att en tydlig yrkesidentitet är viktig av flera skäl. Globalt är det viktigt i 

och med att arbetskraften idag rör sig över nationsgränserna och att olika utbildningar därför 

behöver vara jämförbara, detta eftersom arbetsgivare är i stort behov av att veta vad en 

utländsk arbetssökandes utbildning motsvarar. Enligt Werquin (2012) kan det finnas en 

lösning på detta eftersom att han i sin forskning syftar till vikten av en internationellt utformad 

policy, RNFILO (recognition of formal and informal learning outcomes). I RNFILO redogörs 

för skillnaderna mellan det som anses vara formellt och informellt lärande. Forskningen som 

Werquin (2012) genomfört baseras på granskningar av olika policydokument och koncept 

kring studieresultat. Hans fokus ligger kring att studera RNFILO som ett verktyg och möjlig 

tillämpning kring genomförande av policydokument. RNFILO är vidare en europeisk 

referensram för kompetenser konstruerad av europeiska kommissionen. Genom denna 

standard kan olika aktörer och andra intressenter på olika platser i världen engagera sig i och 



 

 

följa RNFILO för att skapa trovärdiga och legitima lärandeprocesser, även när det gäller 

kunskap som nås genom erfarenhet. Med detta menas att det som utgör en kompetens är 

individens förmåga att hantera olika situationer oavsett om kunskaperna grundas i informellt 

eller formellt lärande.  

I och med de allt mer framträdande internationella samspel som sker mellan 

utbildningsinsatser i kombination med att allt fler individer införskaffar sig en högre 

utbildning blir ett nationellt problem allt mera framträdande. Brown et al. (2011, s. 31) 

beskriver att “when students cannot find the jobs they want, they often feel compelled to invest 

in a college education in the hope of gaining a competitive advantage over other job market 

hopefulls”. Enligt Brown et al. (2011) samt Little och Arthur (2010) innebär problemet att då 

en allt för stor del av befolkningen erhåller en högre akademisk utbildning så kommer det 

tillslut inte att finnas tillräckligt med arbetstillfällen som motsvarar individens 

utbildningsgrad. Några individer kommer därmed behöva ta okvalificerade arbeten trots en 

högre utbildning (Brown et al., 2011; Little & Arthur, 2010). Vidare skapar det mer problem då 

en otydlig koppling mellan utbildning och arbete påverkar förståelsen av 

utbildningsmöjligheterna negativt. Om individerna inte ser vitsen med att genomgå en 

utbildning kan detta leda till kunskapsnedgångar vilket påverkar nationalekonomin negativt 

(Brown et al., 2008).  

Enligt Hughes (2013) påverkas karriären kring en profession av statliga, arbetsgivares och 

potentiella konsumenters påtryckningar med samhällets utveckling och vinstutrymme i 

beaktning. Neoliberala diskurser som privatisering, avregleringar, ett flexibelt lärsamhälle och 

självhjälpande kulturer påverkar i stort hur karriärer konstrueras. Hughes (2013) beskriver 

hur de förändringar som sker kring yrkesstrukturer i Europa internationellt skapat 

maktkamper mellan nationerna. Hughes et al. (2013) beskriver denna övergång “from bloody 

wars to knowledge wars” och syftar därtill att allt handlar om hur man investerar i 

humankapital och arbetskraft vilket vidare leder till mobilisering inom högre utbildning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur yrkesidentiteten konstrueras genom identifikation av de 

kompetens– och kvalifikationskrav som ingår i 60 platsannonser publicerade på 

arbetsförmedlingens platsbank, riktade till beteendevetare.  

 

Problemställningar 

1. Vilka yrken/tjänster är det som ska tillsättas i annonserna? 

2. Vilka andra utbildningar nämns som alternativ i annonser som söker beteendevetare? 

3. Vad efterfrågas mest i annonserna vad gäller andra kvalifikationer, meriterande 

kompetenser samt personliga egenskaper? 

4. Hur kan man koppla dessa faktorer till hur yrkesidentiteten konstrueras? 

 



 

 

Metod  

Kunskapsansats 

Denna studie handlar om att belysa olika aspekter av en särskild företeelse vilket i vårt fall 

handlar om kvalifikations- och kompetenskrav, efterfrågade meriterande kompetenser samt 

personliga egenskaper som påverkar hur en yrkesidentitet formas. Ansatsen är inspirerad av 

vad Bryman (2011) kallar flermetodsundersökning, vilket inbegriper kvantitativa och 

kvalitativa aspekter på makro - och mikronivå. I vårt fall handlar det om att i forskningens 

inledning, vid insamlade av data redovisa de mikroorienterade företeelserna vi fått fram 

genom kodningen som särskilda kvalifikationer och kompetenskrav för att därefter sätta dessa 

faktorer i ett större sammanhang vilket når fram till kategoriseringen av data. 

Bryman (2011) förklarar hur olika stadier i forskningsprocessen tillämpar sig bäst som 

kvalitativa alternativt kvantitativa och det är denna form av förståelse som önskas nås genom 

denna ansats. Insamlingen av data och kodningsresultatet som redovisas har en kvantitativ 

inriktning medan analysen sker mer kvalitativt. Cronholm och Hjalmarsson (2011) definierar 

denna form av undersökning som “expansive mixed method research” vilket innebär att olika 

metoder, kvalitativa och kvantitativa, tillämpas i undersökningen för att generera resultat på 

olika delar i undersökningen. Det innebär i denna undersökning att det utifrån 

kodningsschemat presenteras kvantitativa resultat i diagram för att på så vis ge en klar och 

tydlig bild av kvalifikationer och kompetenskrav som är vanligast förekommande. Därefter 

utförs kategorisering vilket innebär att få en så samlad bild som möjligt av yrkesidentiteten 

och vilka kategorier som påverkar konstruktionen av den. 

Cronholm och Hjalmarsson (2011) definierar hur flermetodsundersökningen är en 

förutsättning för att genom ord, bilder och berättelser ge nummer en mening, det vill säga hur 

en kvalitativ forskning kan underlätta analys av kvantitativa data. Alternativt hur siffror kan 

användas för att lägga precision till ord, bilder och berättelser, det vill säga hur kvantitativ 

forskning kan underlätta kvalitativ forskning, vilket det sistnämnda är det vår forskning 

kommer lägga fokus över. Kombinationen av att använda sig av en kvalitativ- och kvantitativ 

analys ökar på så vis förmågan att generalisera resultaten (Cronholm & Hjalmarsson, 2011). 

Även om en faktor är kvantitativt mätbar innebär det inte att den är omöjlig att se på ur en 

kvalitativ synvinkel (Åsberg, 2001). En kombination av både kvalitativa och kvantitativa 

förhållningssätt ger en mer komplett förståelse om de olika moment som rör sig parallellt 

mellan dessa (Cronholm & Hjalmarsson, 2011), vilket ses som en fördel i valet av 

kunskapsansats för denna studie. 

Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi valt att använda publicerade platsannonser som underlag i vår studie, detta 

eftersom vi anser att vi därmed undviker att få fram en förvrängd bild av arbetsgivarnas 

förväntningar på beteendevetarnas kvalifikationer. Den tidigare forskningen som bedrivits 

om yrkesidentitet har främst utgått ur ett individuellt perspektiv, hur bilden av 

yrkesidentiteten påverkar individerna. Werquin (2012) har undersökt hur internationell policy 

i sin tur påverkar formandet av yrkesidentiteten, men studier gällande arbetsgivarnas roll i 

utformandet av yrkesidentiteten saknas, särskilt gällande beteendevetare, varpå vi upplevde 

att en granskning av platsannonser kan vara en intressant utgångspunkt. Detta anser vi kan 



 

 

vara ett bra komplement för att visa på yrkesidentitetens konstruktion utifrån arbetsgivarens 

syn på kompetens- och kvalifikationskrav.  

Platsannonserna innehåller en beskrivning av vilka utbildningar och kvalifikationer som en 

möjlig arbetssökande bör eller måste besitta samt i de flesta fall en beskrivning av arbetet. 

Utifrån platsannonserna kan man därför undersöka arbetsgivarnas bild av vilka kompetenser 

som olika utbildningar ger studenterna och vilka yrken/tjänster de menar är passande då det 

är i rekryteringsprocessen som många arbetsgivare reflekterar över detta och sedan publicerar 

i platsannonser på Arbetsförmedlingens platsbank.  Vi har inte som utgångspunkt att beskriva 

enskilda personers uppfattningar om beteendevetarens yrkesidentitet, utan vill presentera en 

objektiv övergripande bild av hur beteendevetarens yrkesidentitet ser ut.  

Genom Arbetsförmedlingens platsbank får man tillgång till den största delen platsannonser 

publicerade på både interna sökningstjänster och på arbetsförmedlingens platsbank varpå det 

var dit vi vände oss. Vidare arbetade vi med hur vi skulle kunna göra någon form av 

tidsavgränsning vilket landade i ett tillfällighetsurval. I Arbetsförmedlingens system är det 

möjligt att söka annonser bakåt i tiden genom sökningar inom en viss yrkeskategori eller 

sökningar på annonsens ID-nummer, detta är dock inte något vi kan använda oss av eftersom 

Beteendevetaren, som tidigare nämnts, saknar yrkeskategori (SSYK) samt att vi inte vet vilka 

ID-nummer tidigare annonser relevanta för studien har haft. Avsaknaden av ett SSYK innebär 

också skillnader i möjliga sökvägar och en förlust av många sorteringsfunktioner som finns 

för sökningar inom ett SSYK. För att söka på en kompetens måste man använda sig av 

fritextsök för att hitta relevanta annonser. Fritextsökning har fördelen att man får upp samtliga 

annonser på databasen inom samtliga SSYK som innehåller det aktuella sökordet, men innebär 

också svårigheter med att “gallra” bland dessa. I Arbetsförmedlingens interna system finns 

bättre sorteringsmöjligheter än i användarversionen på nätet, varför vi valde att ta kontakt 

med Arbetsförmedlingen och be om hjälp med sökningen av platsannonserna.  

Arbetsförmedlaren som fick i uppdrag att hjälpa oss sökte enligt våra instruktioner på 

sökordet “beteendevetare” i fritextsök och fick 120 träffar. Vidare instruerade vi att vi endast 

var intresserade av annonser för vikariat på 6 månader eller mer samt tills vidaretjänster för 

att få ett resultat som kan vara möjligt att generaliseras till att gälla en längre tidsperiod än 

endast sommaren 2015. Arbetsförmedlaren filtrerade bort alla annonser där rubriken 

avslöjade att det var ett kortare vikariat och valde slumpmässigt ut 69 annonser som skrevs ut 

och postades till oss.  

Vid närmare genomgång av dessa sorterades ytterligare 8 annonser bort av oss då de 

antingen var kortare vikariat än 6 månader, timanställningar eller annonser där träffen i 

sökningen berodde på att den aktuella tjänsten skulle samarbeta i team med en 

beteendevetare, men kvalifikationskraven för den utannonserade tjänsten inte var relevanta 

för vår undersökning.  Vid noggrannare genomgång av annonserna visade det sig att två av 

dessa annonser var identiska. Båda annonserna hade samma arbetsbeskrivning, samma 

kvalifikations- och kompetenskrav, samma arbetsgivare och var publicerade samma dag. 

Eftersom annonserna dessutom sökte 10 anställda, vilket är säreget för beskrivningar av en 

annons är det inte rimligt att anta att man avsiktligt lagt ut båda, varpå ytterligare en annons 

sorterades bort. Kvar att analysera blev så 60 annonser. 

Detta tillvägagångssätt kombinerat med tidsaspekten innebar också att tidsperioden 

bestämdes till endast en dag. Det vill säga att vi endast genomför en analys av de annonser 



 

 

som låg ute på platsbanken 2015-04-13. Platsannonserna har dock längre giltighet än så och 

ligger vanligen ute mellan två till fyra veckor, vilket innebär att en ytterligare sökning inom 

den tidsram som fanns troligen inte hade påverkat resultatet av studien i någon högre grad. 

Eftersom att vi också vill säkerställa att vi hinner granska och analysera samtliga annonser 

ingående ansåg vi att 60 annonser skulle räcka för att kunna besvara våra forskningsfrågor 

och syftet med studien.  

Efter att platsannonserna valts ut gjordes en översiktlig analys av dessa för att därigenom 

börja utforma kodningsmanualen. För att säkerställa att kodningen genomförts korrekt valde 

vi att granska samtliga annonser var och en för sig där vi färgkodade ord och meningar som 

var av vikt i vår studie. Sedan gick vi igenom platsannonserna tillsammans, förbättrade 

kodningsmanualen och utformade kodningsschemat. 

Den numeriska kodningen är ett sätt att redovisa datamaterialet kvantitativt. Denna data 

används även som ett hjälpmedel i den kvalitativa analysen för att vi på så vis fick en tydlig 

och överblickbar bild över de koder som senare bildar våra kategorier. Kategorierna bildas 

utifrån de koder som framkommer i analysen av platsannonserna. Koderna som inte är 

möjliga att kategorisera på ett bra sätt bildar kategorierna “övrigt”.  

Analysmetod 

Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys möjliggör 

att man kan dra kvalitativa slutsatser ur kvantitativ data. Vid en innehållsanalys använder 

man inga instrument som enkät eller intervjuer utan utgår direkt ifrån det underlag man ska 

analysera. Då vårt underlag är väldigt komplext strävar vi inte efter att göra någon tolkning 

direkt ur materialet, ej heller att försöka se till någon helhet. Vi är intresserade av att hitta och 

belysa de mönster som framkommer ur materialet och bedömer därför det mesta av vårt 

material som nyttigt för vår studie, oavsett om det är avvikande från en helhet eller sticker ut 

i högre grad. Eftersom vår studie innebär att vi enbart utgår ifrån komplexa datamaterial, de 

annonser vi anser vara av vikt för studien, anser vi att forskningsfrågorna tydliggör vår 

strävan efter vad det är vi önskar analysera utifrån det insamlade materialet och därför är av 

stor vikt att under forskningens gång återkoppla till. Vi anser även att forskningsfrågorna är 

av stor vikt att ha med i studien då det är lättare för granskare att skapa förståelse kring vad 

vår forskning strävar efter att belysa. Enligt Bryman (2011) behöver man noggrant välja ut 

vilka faktorer som ska undersökas. Faktorerna ska vara tydliga och väl avgränsade från 

varandra, samt att mönster i förekomsten av dessa ska kunna knytas mot syftet med studien. 

För att på ett objektivt sätt kunna belysa platsannonsernas påverkan på konstruktionen av 

beteendevetarens yrkesidentitet är det av stor vikt att först skapa en tydlig bild av vilka 

yrken/tjänster som förekom i annonserna, vilka utbildningar de riktar sig mot samt vilka 

kvalifikationskrav, meriterande kompetenser och personliga egenskaper som efterfrågas. För 

att lyckas med detta krävs en analysmetod som klarar av att samla in och redogöra för mönster 

då en stor mängd data finns att tillgå, varpå en kvalitativ innehållsanalys anses vara lämplig 

för vår studie. 

Den kvantitativa delen 

Analysen av vårt material börjar med att numrera platsannonserna från 1-61 för att underlätta 

hanteringen av dem. Sedan utformas en kodningsmanual (se bilaga 1) vilket innebär att 



 

 

samtliga påträffade koder inom de olika faktorerna som undersöks tillskrivs en siffra. 

Platsannonserna har därefter kodats in i ett kodningsschema (se bilaga 2) utifrån 

kodningsmanualen. Utifrån detta blir det möjligt för oss att plocka ut kodad data och räkna 

ihop förekomsten av de olika koderna. Ur kodad data formas därefter kategorier och teman 

som vi sedan kan tolka samband och samvariationer ur på ett kvalitativt sätt.  

Den kvalitativa delen 

Den kvalitativa delen i innehållsanalysen formas genom en sammanställning av kodad data 

genom att finna kategorier kring de efterfrågade kvalifikationerna, kompetenserna och de 

personliga egenskaper som återfunnits i annonserna. Tabellen (figur 1) nedan visar exempel 

på hur två av kategorierna gällande Andra kvalifikationer utformats. Därefter gör vi en 

kvalitativ analys där kategoriseringen blir en metod för att kvalitativt bearbeta, tolka och 

förhålla datamaterialet och på så vis kunna belysa hur platsannonsernas innehåll bidrar till 

konstruktionen av beteendevetarens yrkesidentitet.  

 

Figur 1. 

Andra kvalifikationer Koder Definition 

Utbildning inom 

psykoterapeutiska 

metoder 

Utbildning i COPE Program med syfte att stödja 

föräldrar till barn med utåtagerande 

beteenden. 

Utbildning i KBT Kognitiv beteendeterapi, innehåller 

beteendeanalys av samspel mellan 

individ och omgivning. 

Utbildning i FFT Funktionell familjeterapi med syfte 

att stödja familjer till barn med 

relationsförsvårande beteenden.  

Erfarenhet riktad mot 

behandlingsarbete 

Erfarenhet av 

behandlingsarbete 

Övergripande kunskap kring 

behandlingsarbete utan specificerad 

inriktning. 

Erfarenhet av beroende och 

missbruksproblematik 

Erfarenhet av arbete mot personer 

med beroende- eller 

missbruksproblematik. 

Erfarenhet av psykosocialt 

behandlingsarbete 

Erfarenhet av olika 

behandlingsmetoder med inriktning 

mot beteendeproblematik. 

Kunskap om behandling 

och utveckling 

Behandlingar som syftar till 

förbättring kring individers negativa 

problembeteenden. 



 

 

 

Etiskt ställningstagande 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2009) forskningsetiska aspekter och de krav som finns 

för etisk forskning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttandekravet. Vi är medvetna om dessa men anser inte att vår studie har några etiska 

problem.  

Informationskravet innebär att aktiva deltagare i mesta möjliga mån ska informeras om syftet 

med studien samt hur den färdiga forskningen ska användas. När det gäller material som 

inhämtas från icke aktiva källor, exempelvis massmedia som i detta fall, behöver man inte 

informera. Däremot behöver man ta ställning till om användandet kan leda till olägenheter för 

de berörda, vilket vi inte anser är fallet i denna studie eftersom dessa platsannonser på inget 

vis är tagna ur sitt sammanhang eller innehåller någon information som kan påverka 

annonsförfattarna negativt. 

Samtyckeskravet omfattar även det främst aktiva deltagare i en studie och behöver inte 

inhämtas vid användandet av redan offentliggjort material.  

Konfidentialitetskravet handlar om att etiskt känslig information som framkommer genom 

studien inte får avslöjas. Vi menar att vår studie inte innehåller någon etiskt känslig 

information som på något vis kan leda till negativa konsekvenser.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda insamlade i forskningsändamål inte får 

användas i kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapliga syften. Allt det material som använts 

som underlag i denna studie är sedan tidigare publicerat så att allmänheten har kunnat ta del 

av den och innehåller heller inga uppgifter om enskilda personer som man inte med enkelhet 

kan få fram på andra sätt, varför inte heller detta är ett problem i denna studie. 

Trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) kan en innehållsanalys bara vara så bra som de dokument den bygger 

på, varför det är viktigt att tänka på att dessa dokument ska vara autentiska (vad de utger sig 

för att vara), trovärdiga (oförvrängda) och representativa (möjliga att generalisera utifrån). 

Autencitetskriteriet anser vi att vi uppfyller i vår studie genom att vi har använt 

platsannonser som granskats och publicerats i syfte att rekrytera arbetskraft. 

Trovärdighetskriteriet på dokumenten/annonserna uppfylls även det eftersom vi tagit dem 

direkt från Arbetsförmedlingens platsbank i vilken endast den annonserande arbetsgivaren 

och anställda på Arbetsförmedlingen med speciell behörighet kan gå in och ändra på 

annonsen. Representativitetskriteriet uppfylls så till vida att vi analyserat drygt 50 procent av 

de annonser som passade in på vårt urval vilket vi menar är en försvarlig mängd att 

generalisera utifrån. Vidare skriver Bryman (2011) att dessa kriterier är särskilt viktiga om man 

använt underlag som inte går eller är svårt att hitta för en annan forskare. De annonser vi 

använt har därför, förutom numreringen, även hänvisats till via annons-ID i kodningsschemat 

för att möjliggöra för andra forskare att granska vår studie. Med annons-ID kan man med 

Arbetsförmedlingens hjälp få fram var och en av dessa annonser.  

Att analysera annonserna är ett icke-reflektivt sätt att samla in data då det innebär att 

innehållet i dessa annonser inte på något sätt påverkats av vår studie utan har formulerats helt 

och hållet i ett annat syfte - nämligen att rekrytera kvalificerad och kompetent personal till 



 

 

vakanta tjänster. Bakom en utformad och skriven platsannons ligger det även möjligen fler än 

en enskild person bakom vilket (tillsammans med det faktum att anställningen sträcker sig 

över minst 6 månader) gör att vi kan anta att platsannonsen blivit noga granskad och 

formulerad innan publicering. 

Alla författare till dessa annonser uttrycker sig olika, medan vissa är tydliga och enkla att 

avgöra vad som är kvalifikationer, alltså absolut nödvändiga, och vad som är meriterande, det 

vill säga önskvärt, så var andra annonser mindre tydliga. Vi har därför utgått ifrån att 

formuleringar som “du har”, “vi ser att du kan” innebär att efterföljande färdighet/erfarenhet 

är kvalificerande medan formuleringar som “vi ser gärna”, “är en fördel” ses som meriterande, 

men för att komma så nära författarens menade innebörd som möjligt har varje otydlighet 

gällande krav/önskemål granskats utifrån sitt sammanhang i den aktuella annonsen. För att 

undvika att våra egna tolkningar ska få styra har vi granskat annonserna och markerat ord 

eller formuleringar som ska kodas på varsitt håll innan vi skrivit in dem i kodningsschemat. 

För att öka trovärdigheten i kategoriseringen har vi strävat efter att beskriva 

tillvägagångssättet så transparent som möjligt, detta för att möjliggöra en kritisk granskning 

samt upprepning av studien. Detta eftersom det kan finnas en risk att mottagaren av texten 

annars kan ha svårt att förstå de samband som vi sett genom analysen.  

Vissa koder, som till exempel kunskaper i Svenska, kan i olika annonser ha olika betydelser. 

I vissa är kunskaper i svenska viktiga i för att medverka i ett integrerande arbete medan det i 

andra annonser efterfrågas för dokumentation och/eller journalföring. Detta har vi haft i 

åtanke i utformningen av kategorierna, svenska är därför placerat i kategorin “praktiskt i 

arbetet” eftersom denna kategori inrymmer båda betydelserna av “Svenska”. Definitionerna 

på samma grundbegrepp är olika beroende på i vilket sammanhang de används, att skapa 

trygghet är inte samma som att vara trygg, varför dessa två hamnat i olika kategorier. Eftersom 

vi har det finns en risk för att kvalifikationerna och kompetenserna löper över varandra har vi 

vid osäkerhet gått tillbaka och läst arbetsbeskrivningarna i annonserna för att ta reda på vilken 

i kategori koden hör hemma. 

Förutsatt att arbetsförmedlaren gjort korrekta bedömningar och följt våra instruktioner av 

de platsannonser som är betydelsefulla i vår studie finner vi inte att detta skulle påverka 

resultatet negativt. Arbetsförmedlare har god vana av sökningar i systemet och deras hjälp 

innebär en bättre träffsäkerhet i sökningarna. Det som ytterligare stärker vår trovärdighet är 

att vi trots att arbetsförmedlaren hjälp oss med val av och utskrift av platsannonserna, 

granskat och bedömt platsannonserna som lämpliga i vår studie anser vi inte att det finns 

några problem med detta förfarande och därmed inte heller att det påverkar vårt resultat 

negativt. 

Metoddiskussion 

Genom att vi bestämde sökordet till “beteendevetare” tappar vi alla annonser som valt att 

formulera kvalifikationen som “beteendevetenskaplig utbildning” eller “utbildning inom 

beteendevetenskap”. Dessa annonser har vi inte granskat och kan därför inte med säkerhet 

uttala oss om att dessa följer samma mönster. Vi utgår dock ifrån att man trots denna skillnad 

i språkbruk och formulering ändå menar samma kvalifikation varför det inte borde finnas 

någon signifikant skillnad på de förväntningar som arbetsgivarna har på de sökande.  



 

 

I fritextsökningen begränsade vi vårt urval genom att använda "beteendevetare" som sökord, 

vilket innebär att andra formuleringar som exempelvis "beteendevetenskaplig utbildning" 

faller bort. Detta valdes dels i syfte att begränsa antalet träffar, men också utifrån att det ryms 

fler utbildningar än enbart beteendevetare under begreppet "beteendevetenskaplig 

utbildning". Att ta med även dessa annonser skulle då innebära att vi inte med säkerhet kan 

säga att annonsförfattarna menade samma utbildning som vi gör - det beteendevetenskapliga 

programmet. Trots att vi i vårt urval av platsannonserna begränsat till endast 

”beteendevetare” innebär det inte att det endast är ”beteendevetare” som kommer beröras i 

platsannonserna utan även beteendevetenskapligkompetens och beteendevetenskaplig 

utbildning kommer att efterfrågas av arbetsgivarna. Beteendevetare ringar enbart in ett 

specifikt område men förgreningar inom denna definition ingår också. Men att fritextsöket 

riktar sig någonstans innebär att vi därmed begränsar antalet träffar och undviker därmed att 

få ett allt för rikt material att analysera.  

Vi utgår också ifrån att de arbetsgivare som hade ute annonser denna dag har samma bild 

av och förväntningar på beteendevetare under en längre period än enbart just när annonsen 

författades och publicerades, vilket också förstärks av att vi valt att enbart studera vikariat på 

minst 6 månader eller längre anställningar. Vi vet inte med säkerhet hur många procent vi 

analyserat av de annonser som passade in på vårt urval eftersom vi fick hjälp av 

Arbetsförmedlingen i den första grova sållningen, men av de totalt 120 annonser som innehöll 

sökordet “beteendevetare” denna dag har vi analyserat 50 procent av dessa, 60 stycken, varför 

vi anser att resultatet är tillförlitligt nu och för en tid framöver. 

Cronholm och Hjalmarsson (2011) menar på att svagheter med en flermetodsundersökning 

bland annat om att kan vara svårt för en forskare att själv tillämpa denna metod i sin 

undersökning då den både inbegriper kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt. Detta 

gäller främst i de forskningar där man kombinerar två forskningsfall som exempelvis en 

enkätundersökning och intervjuundersökning. Denna kritik är dock inte relevant för denna 

studie då endast en form av underlag används. Vidare anser Bryman (2011) att vetenskapliga 

metoder bär på epistemologiska åtaganden som baseras på att varje metod är inbäddad i 

särskilda sätt att se på världen. När det gäller kvalitativa handlar det om att observera och 

kvantitativa att mäta. Eftersom att de två olika tillvägagångssätten, kvantitativa och 

kvalitativa, representerar olika paradigm inom forskningen kan man säga att metoderna 

representerar olika “världar” och att de på så vis är omöjliga att kombinera och/eller förenliga. 

I denna studie används kvantitativa data som grund för att bilda en kvalitativ förståelse där 

vi i likhet med Åsberg (2001) menar att man behöver skilja formen på data mot formen av 

tolkning, och att det är möjligt att tolka kvantitativ data på ett kvalitativt sätt.  

Genom en kvalitativ innehållsanalys kombineras kvantitativ data och kvalitativa tolkningar 

som möjliggör att hitta och tolka mönster i de analyserade platsannonserna. Förespråkare för 

flermetodsundersökningar anser att de kvalitativa och kvantitativa förhållningssätten kan 

bidra till den vetskap som sker mellan dessa “världar”, men att denna integration ska göras 

med försiktighet för att reducera oönskade generaliseringar som möjligtvis inte berör den ena 

eller andra kontexten. Med detta menar man att forskarna måste vara medvetna om de olika 

synsätten som representerar de två olika tillvägagångssätten och se på de som komplementära 

till varandra. En likhet mellan dessa är att båda är intresserade av att svara på hur och vad 

frågor (Cronholm & Hjalmarsson, 2011). Får vår studie har detta blivit av stor vikt att dels visa 



 

 

på och redogöra för de olika synsätten enskilt men också att utifrån de kvalitativa 

utgångspunkterna styrka de genom att se över den kvantitativa biten som gjordes i analysen 

och tvärtom. Trots att vi inte redovisar övriga kvalifikationer, meriterande kompetenser och 

personliga egenskaper kvantitativt har vi i vår analys bearbetat och kodat samtliga områden 

på samma sätt, så ett kvantitativt underlag finns i dessa områden och har använts för att vi på 

bästa sätt ska kunna redogöra för kategoriseringen så rättvist som möjligt. Samtidigt har det 

inneburit att finna det som överbygger och verifierar våra antaganden kring det som sker 

mellan det kvalitativa och kvantitativa. För oss har kodningen blivit ett sätt som underlättat 

kategoriseringen då vi haft ett tydligt och överblickbart resultat att dra slutsatser i från samt 

någonting att förhålla oss till i de fall vi upplevt en osäkerhet och önskat undvika att 

generalisera resultatet.  

Det svåra med kategoriseringen har varit att finna ett område specifikt för varje kodform. 

Det vill säga att på grund av att arbetsgivare formulerar kompetenser, krav och kvalifikationer 

på olika sätt har det varit extra viktigt för oss att noggrant genomföra analyser av 

platsannonserna och i vissa fall gå tillbaka för att se att vi uppfattat meningsformuleringarna 

korrekt. Viss efterfrågan löper parallellt över varandra vilket i vårt fall blivit extra viktigt att 

se tillbaka till vilket yrke platsannonsen riktar sig, hur arbetsbeskrivningen sett ut och vilka 

ingående moment som ingår i arbetet. Detta gäller bland annat i de fall då arbetsgivare 

efterfrågar individer med god förmåga att uttrycka sig i svenska tal & skrift. Vilket man 

beroende på yrke som efterfrågas kan handla om arbetsuppgifter som innebär dokumentation 

och journalföring men i vissa fall arbeten som innebär att man som individ kommer att arbeta 

med migration och integrering i det svenska samhället, utifrån dessa specifika 

arbetsbeskrivningar används därmed svenskan i tal och skrift på olika sätt.  

En annan del i den kategorisering som genomförts är huruvida vi ska kategorisera och 

strukturera upp den efterfrågan som formulerats mot behandlingsarbete. I vårt upplägg kring 

“Andra kvalifikationer” pendlade vi mellan att strukturera det som nu ingår under erfarenhet 

riktad mot behandlingsarbete under erfarenhet riktad mot särskilda grupper. Vårt val av att 

sätta behandlingsarbete under en egen kategori är på grund av att vi såg ett mönster kring 

efterfrågan av beteendevetare till någon form av behandlande arbete, efterfrågan var väldigt 

stor men också är något som arbetsgivarna bedömer som krav på eller meriterande från 

tidigare arbeten.  



 

 

Resultat 

Resultatet av studien presenteras lämpligast genom diagram i vilka förekomsten av de 

uppmätta faktorerna blir tydliga. Yrke/tjänst samt andra utbildningar presenteras därför en 

och en i diagram innehållande de mest förekommande istället för att ta med samtliga. Andra 

kvalifikationer, meriterande kompetenser och personliga egenskaper presenteras i diagram i 

kategoriserad form då variationen inom dessa var alldeles för stor för att vara överblickbar på 

annat sätt. Förekomsten av dessa faktorer presentera diagram där man får en överblick på hur 

kategorierna representerats, sedan beskrivs kategorierna och de koder som ingår i de olika 

kategorierna redovisas. 

Yrken/tjänster 

Figur 2.  

 
 
Diagrammet visar de 7 mest förekommande yrken/tjänster som efterfrågar beteendevetare. I 

de 60 platsannonser som analyserades påträffades totalt 29 olika yrken/tjänster. Förutom dem 

i diagrammet ovan återfanns också Alkohol- och drogterapeut, Behandlingsassistent, 

Boendechef, Enhetschef, Familjebehandlare, Flyktingkonsulent, Flyktingsamordnare, 

Fältassistent, Handläggare, HR-assistent, Hälsopedagog, Kurator, Kvalitetssamordnare, 

Kvinnojoursarbetare, Områdeschef, Personalansvarig, Psykolog, Psykoterapeut, Rekryterare, 

Studie- och yrkesvägledare, Ungdomsassistent, Ungdomskonsulent och Utredare.  

 

Andra utbildningar 

Figur 3. 
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Diagrammet visar de 6 mest efterfrågade utbildningarna i platsannonser som också vänder sig 

till beteendevetare, samt förekomsten av formuleringen “annan likvärdig utbildning” som vi 

inte kan uttala oss närmare om eftersom vad som ingår i dessa inte anges i annonsen. Ingen 

platsannons efterfrågade en beteendevetare specifikt utan samtliga uppgav minst en 

utbildning till utöver denna. Förutom de utbildningar som visas i diagrammet (Figur 3) 

påträffades även 17 andra formuleringar på önskad utbildning. Dessa förekom mindre än 3 

gånger vardera och bestod av Alkohol- och drogterapeut, Arbetsterapeut, Barnskötare, 

Behandlingspedagog, Hälsopedagog, Integrationspedagog, Jurist, Lärare, Mentalskötare, 

Pedagog, Personaladministratör, Personalvetare, Praktiksamordnare, SKA (Samhälls- och 

kulturanalys) programmet, Studie- och yrkesvägledare, Undersköterska och Vårdare.  

 

Andra kvalifikationer 

Figur 4. 

 

Diagrammet visar förekomsten av andra kvalifikationer i kategoriform. Sammanlagt 

efterfrågades 29 olika kvalifikationer utöver de utbildningar som angetts. Endast 7 annonser 

saknar angivna andra kvalifikationer. 

 
Utbildning inom psykoterapeutiska metoder 

Inom kategorin ingår COPE, KBT och FFT som alla är metoder som används i den aktuella 

tjänsten för att hjälpa individer och grupper. COPE med fokus på barn med utåtriktade 

beteende och FFT som riktar sig till barn med relationsförsvårande beteende är 

samtalsmetoder riktade mot familjer. KBT, kognitiv beteendeterapi handlar om att hjälpa en 

individ att förändra en negativ spiral kring sitt beteende, metoden innehåller en 

beteendeanalys i syfte att studera individens samspel med omgivningen.  

 

Erfarenhet riktad mot behandlingsarbete 

Här ingår alla koder med fokus på erfarenhet av behandlande insatser vilka är erfarenhet av 

behandlingsarbete, handledning, missbruks- och beroende problematik, psykosocialt 

behandlingsarbete och kunskap om behandling och utveckling.  

 

Erfarenhet riktad mot särskilda grupper 
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I denna kategori sammanfattas arbete mot migration, barn och ungdomar, personer med 

särskilda behov, socialt arbete, företagshälsovård, arbetsförmågebedömningar samt kunskap 

om rehabilitering. Kategorin är menad att fånga grupper i behov av pedagogiskt, snarare än 

psykologiskt inriktat arbete.  

 

Ledningsbefattningar 

Omfattas av kompetenser och erfarenhet riktade mot chefskap eller beslutsfattande positioner. 

Koderna som ingår är erfarenhet av utvecklingsarbete, myndighetsutövning och erfarenhet av 

ledande befattning.  

 

Erfarenheter/kunskaper som underlättar praktiskt arbete 

Denna kategori inriktar sig mot efterfrågande av särskilda erfarenheter som används i det 

praktiska arbetet men som inte kräver formell kompetens inom området. Kategorin innefattas 

av dokumentationsvana, IT-kunskaper, juridiska kunskaper och förmåga att uttrycka sig i 

Svenska i tal och skrift, i vissa fall riktat mot rapportering och dokumentering och i andra fall 

mot integrerande i det svenska samhället. 

 

Övrigt 

Här sammanförs kvalifikationer som viss minstaålder, ej specificerad arbetslivserfarenhet, 

körkort, körkort och egen bil, rent belastningsregister samt annonser där inga övriga 

kvalifikationer angivits. Ej specificerad arbetslivserfarenhet efterfrågas i syfte att den 

arbetssökande ska ha hunnit få referenser som visar på att man har förmåga att ta ansvar, 

passa tider, etcetera, som inte nödvändigtvis behöver vara knutet till en viss typ av arbete för 

att vara överförbara. Viss minstaålder krävs utifrån ett behov av personlig mognad för 

tjänsten. Körkort krävs i många annonser utifrån att man behöver kunna förflytta sig mellan 

olika geografiska områden. Körkort och egen bil krävs i andra, främst när arbetsplatsen ligger 

så till att man inte kan ta sig dit med lokaltrafik eller till fots. Ett rent utdrag ur 

belastningsregistret krävs i syfte att skapa trygghet i de annonser där tjänsten innebär en 

position mot brukare eller underordnade som fel person kan utnyttja. I de annonser där inga 

övriga kvalifikationer angivits finns inget krav på ytterligare formell kompetens, däremot 

läggs i de flesta en större vikt på meriterande kompetenser och personliga egenskaper. 

 

Meriterande kompetenser 

Figur 5. 
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I denna figur anges meriterande kompetenser i kategoriserad form. Vad som sågs meriterande 

i annonserna hade stor spridning och resulterade i 91 olika koder. Endast 8 annonser saknade 

angivna meriterande kompetenser och endast ett fåtal angav endast en meriterande 

kompetens. Några annonser angav 10 eller fler kompetenser som meriterande.   

 

Samtalsmetoder 

I denna kategori ingår olika metoder som använd i arbetet mot individer och grupper med 

syfte att skapa dialog och förståelse samt påverka till förändring i beteende. Samtalsmetoder 

som benämns är Trappan, KOMET, LFT, familjeterapi, familjeterapi mot barnperspektiv och 

kurser mot stöd i anhörigfrågor. Vidare efterfrågas erfarenhet av att arbeta metodinriktat, 

erfarenhet eller utbildning inom MI, erfarenhet av att möta människor i enskilda stöttande och 

rådgivande samtal samt handledarutbildning i annonser med inriktning på arbete som skapar 

förutsättningar för individer att motiveras och förändra sitt beteende. 

 

Psykosociala- och terapeutiska metoder 

För att kunna nå människor som har fastnat i någon form av beroendesituation eller 

problembeteende krävs särskilda metoder för att bryta mönster i individens situation. 

Kategorin psykosociala - och terapeutiska metoder inbegriper arbetslivserfarenhet av olika 

behandlingsmetoder, erfarenhet av behandlingsarbete, utbildning i CRA samt DBT, HAP och 

ÅP vilka används i syfte att förebygga återfall till beroendeproblematik. Vidare ingår särskilda 

terapiformer som ART, DBT, KBT steg 1 och 2 samt lösningsfokuserad terapi. 

 

Praktisk erfarenhet och kompetens 

Inom kategorin praktisk erfarenhet och kompetens ingår färdigheter eller kunskaper som på 

ett tydligt sätt kommer till användning i den utannonserade tjänsten. Koder som data-vana, 

tekniskt kunnig, erfarenhet av DOK, dokumentation och journalföring, specifika dataprogram 

(NOA, VIVA) och interna datasystem, svenska i tal och skrift är kompetenser som underlättar 

det administrativa arbetet. Vidare ingår praktiska erfarenheter av ledande position som att 

starta upp verksamheter, personaladministration, ledningsgruppsarbete, erfarenhet av 

ledarskap och coachning, erfarenhet av förändringsledning samt hålla i utbildningar. 

Kännedom om LEAN, pedagogisk erfarenhet och tidigare anställning inom företaget syftar 

till en medvetenhet om hur arbetet utförs på arbetsplatsen. Att vara flerspråkig och kulturell 

förståelse är även det något som ses som meriterande, detta i integrationsrelaterade arbeten. 

 

Särskild bedömningskunskap 

Denna kategori förekommer i de tjänster som på ett eller annat sätt har i uppdrag att bedöma 

färdigheter och problematik. I denna ingår ICF, kunskap och erfarenhet av ASI, BBIC, 

utredningsarbete, arbetserfarenhet av utåtagerande beteende samt TBA. Erfarenhet av 

arbetspsykologisk utredning och arbetsförmågebedömning.  

 

Ledarskap 

Inom kategorin ledarskap ingår arbetserfarenhet av kvalitetsutveckling och teamarbete, 

ledande befattningar, samt ledarskapsutbildning ingår i denna kategori eftersom att man för 

att räkna kvalitetsutveckling och team sammanhållande arbete som en erfarenhet behöver ha 



 

 

haft en ledande befattning inom organisationen, det räcker antagligen inte med att ha varit 

anställd i en grupp i vilken team sammanhållande arbete eller kvalitetsutveckling skett. 

 

Kunskap om lagstiftning/regelverk 

Erfarenhet av barnkonventionen, kunskap om SoL och/eller LSS, kunskap om regelverk kring 

myndigheter och kunskap om hur skolan fungerar samt arbetslivserfarenhet av samarbete 

mellan olika företag/myndigheter grundar sig alla i kunskaper om lagar och regelverk.    

 

Erfarenhet riktad mot särskilda grupper 

Denna kategori innehåller all efterfrågan gällande erfarenhet av arbete mot grupper med 

särskild problematik eller stöd där erfarenhet eller specifika kunskaper behövs. Dessa är 

erfarenhet av arbete i HVB-hem, yrkeserfarenhet av människor i utsatt position, erfarenhet av 

socialtjänstens och kriminalvårdens klienter, arbete med våld i nära relationer, missbruksvård 

och människor i kris.  Vidare efterfrågas erfarenhet av arbete inom psykiatrin, arbete med 

ungdomar, barn med autism, målgruppen ensamkommande flyktingar, erfarenhet som 

personligassistent och arbete inom primärvård. Slutligen kunskap om HBTQ- och 

genusfrågor, psykiska funktionsnedsättningar samt erfarenhet av socialt arbete. 

 

Övrigt 

Vaktmästarkunskaper, erfarenhet av kundservice, kunskap och färdigheter inom matlagning 

samt specifika fritidsintressen är personliga egenskaper som arbetsgivarna menar är 

meriterande för att få anställning. I några annonser uttrycks också könstillhörighet som 

meriterande, i samtliga fall för att jämna ut könsfördelningen på arbetsplatsen. Ett fåtal 

annonser hade inte angivit några meriterande kompetenser.  

Personliga egenskaper 

Figur 6. 

 
Figur 6 visar de efterfrågade personliga egenskaperna i kategoriserad form. Kategorierna 

innehåller tillsammans 86 olika koder. Endast 6 annonser saknade angivna önskemål gällande 

personliga egenskaper. Formuleringen “personlig lämplighet” angavs i 2 annonser men utan 

att vidare förklara innebörden av detta, varför vi inte kan uttala oss om vad som egentligen 

efterfrågas. 
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Personlighet inriktad på intresse för aktuella målgrupper  

Kategorin innehåller kulturellmedvetenhet och förståelse för komplexitet i mötet mellan olika 

kulturer. Vidare belystes förmågor som visar på prioritering i samarbete. Att bidra till ett gott 

arbetsklimat via delaktighet, att samverka, upprätthålla goda relationer, uppvisa god 

kommunikationsförmåga och god samarbetsförmåga. Vidare eftersträvade arbetsgivare 

individer som är flexibel, nätverkande, problemlösande, relationsskapande och erfarenhet av 

teamarbete.  Samtliga personliga egenskaper bidrar till samarbete. Förmågor att påverka 

andra syftar till en individs egenskaper att delegera, engagera, handleda, hantera konflikter, 

inspirera, motivera, skapa förtroende och att skapa trygghet. Dessa förmågor riktar sig 

sammanfattningsvis mot att påverka andra personers inställning eller arbetssätt.  

 

Förmåga att skapa helhet 

Andra personliga egenskaper som efterfrågades i platsannonserna var förmåga att skapa 

helhet, det vill säga att en individ har kunskaper att se större sammanhang, vara 

omvärldsorienterad, skapa struktur och förmåga att överblicka. Att vara en 

framtidsorienterad individ är även det efterfrågat vilket syftar till eget driv till utveckling, att 

vara utvecklingsorienterad, förändringsinriktad och nyfiken. Eftersom att det i alla 

platsannonser innebär att man som arbetssökande ska arbeta med andra människor krävs 

därmed en god insikt om människan, det vill säga att man har en god människosyn. Personliga 

egenskaper som ingår i dessa innebär att vara empatisk, fördomsfri, inkännande, att visa 

intresse och engagemang för målgruppen, vara lyhörd och tillämpa ett pedagogiskt 

bemötande. Vidare ingår att man som människa har ett positivt förhållningssätt ett varmt 

hjärta och respektfull människosyn samt vara socialt kompetent och öppen. 

 

Engagerat förhållningssätt 

Ett engagerat förhållningsätt innebär att man som person är engagerad, nytänkande, 

serviceinriktad, har en god initiativförmåga och är handlingskraftig vilka alla är egenskaper 

som kräver att man som individ är intresserad av och brinner för det eller dem man jobbar 

med.  

 

Professionella förmågor 

Förmågor som lägger tyngd på professionalitet betyder att man som anställd är affärsinriktad, 

analytisk, ansvarsfull, drivkraftig med en förmåga att anpassa bemötande/ledarskap. Vidare 

belyses att man har en förmåga att arbeta enligt uppdrag, arbeta operativt, förmåga att arbeta 

självständigt, härbärgera, prioritera, att sätta gränser, förmåga att utvärdera och visa på 

uthållighet. Att vara förtroendeingivande, visa humor, vara effektiv, ha ett konsultativt 

arbetssätt, vara kvalitetsmedvetenhet, mogen, målmedveten, noggrann, ordningsam, 

prestigelös, professionell i bemötande, saklig med en god självinsikt. Vidare efterfrågades 

individer som är stresstålig, strukturerad, trygg, tydlig samt tålmodig. 

 

Övrigt 

I övrigt formulerade arbetsgivarna att man som individ ska ha ett medvetandegjort 

säkerhetstänk, vara orädd och modig vilka är egenskaper som efterfrågats i annonser riktade 



 

 

mot arbeten med personer som uppvisar en hotbild eller aggressivt beteende. Hög integritet 

handlar i annonserna om att både ha god självkännedom och att våga stå upp för sig själv, 

sina åsikter och beslut. Personlig lämplighet nämns vid ett fåtal tillfällen, men utan att 

vidareutveckla vad detta innebär för den aktuella tjänsten så säger den egentligen ingenting. 

Ett fåtal annonser hade inte berört personliga egenskaper överhuvudtaget. 

Resultatanalys 

Yrke/tjänst 

Resultatet av vår analys tyder på att beteendevetare främst efterfrågas till yrken/tjänster som 

handlar om en stödjande funktion i en pedagogisk påverkansprocess mot grupper. I dessa 

arbeten ska beteendevetaren hjälpa individerna i gruppen att på olika sätt förändra ett 

beteende, antingen för att detta beteende är destruktivt för den enskilde, för personer i 

individens nära relationer eller är avvikande från samhällsnormen.  

Konkurrerande utbildningar 

Resultatet av detta visar på att vår närmaste konkurrerande utbildning är socionomer med en 

frekvens på 53 av 60 annonser. Detta innebär att socionomer nämns i 88,3 procent av alla 

annonser och betyder att resultatet inte kan påvisa att detta gäller enbart Beteendevetarens 

yrkesidentitet utan i hög grad också socionomernas. Ett mönster som framkommer är dock att 

i de annonser som riktar sig mot psykologer nämns inte socionomer i någon av dessa 

annonser. 

Andra kvalifikationer 

Utifrån Figur 4 blir det väldigt tydligt att en kategori sticker ut från de andra, kategorin övrigt. 

Detta beror främst på att kravet på körkort (B) efterfrågas i hög grad. I 37 av 60 analyserade 

annonser är körkort (B) ett krav, och i 4 av dessa behöver man också ha tillgång till egen bil. 

Dessa är inte aktuella att beröra mer för vår studie men är av stor vikt för att vara aktuell att 

söka arbetet. Uppvisande av utdrag ur misstanke - och brottsregistret efterfrågades i 8 av 

annonserna. Dessa kategoriserades som övrigt eftersom att dessa, trots att de krävs, inte 

hjälper oss att beskriva beteendevetarens yrkesidentitet specifikt. I endast 7 av annonserna var 

inga andra kvalifikationer angivna, vilket tyder på att beteendevetaren i de flesta fall behöver 

mer än en kandidatexamen för att forma en yrkesidentitet.  

De koder som är direkt riktade mot beteendevetare är erfarenhet av arbete med barn och 

ungdomar, erfarenhet av behandlingsarbete samt god förmåga i svenska språket. Det blir 

tydligt utifrån analysen och diagrammet ovan att erfarenhet är något som efterfrågas i väldigt 

hög utsträckning. De efterfrågade kvalifikationerna är oftare formulerade som “kunskaper i” 

eller "erfarenhet av” än som krav på formell utbildning inom det man efterfrågar. Undantaget 

detta är psykoterapeutiska metoder i vilka arbetsgivarna oftare efterfrågade formell 

utbildning än erfarenhet.  

Meriterande kompetenser 

Meriterande kompetenser i vår studie, Figur 5, innebär de kompetenser arbetsgivarna anger 

som inte absolut krav men som kan vara bra att ha i arbetet. Men då de uppfattas som 



 

 

värdefulla av arbetsgivarna är det rimligt att anta att en sökande som kan visa på att hon/han 

besitter dessa har större chans att få anställning än en person utan.  Mest förekommande i 

platsannonserna är bland annat erfarenhet av målgruppen ensamkommande flyktingar, 

påbyggnadsutbildning MI samt påbyggnadsutbildning KBT, i många arbeten efterfrågas 

också flerspråkighet samt erfarenhet av behandlingsarbete.  

Bland de meriterande kompetenserna förekom formell utbildning i större utsträckning än 

när det gällde andra kvalifikationer, men även inom detta område är det erfarenhet som 

efterfrågas mest. Vissa annonser nämner både formell utbildning och erfarenhet som 

meriterande. Detta tyder på att många av de arbeten som riktar sig mot beteendevetare 

handlar om någon form av integrationsrelaterade arbeten behandlandeinsatser och att tidigare 

erfarenhet samt påbyggnadsutbildningar ses som viktiga.  

Personliga egenskaper 

De personliga drag som efterfrågas är minst sagt varierande i de olika annonserna men dock 

finns det några som utmärker sig (se figur 6). I flertalet annonser efterfrågas en individ med 

god samarbetsförmåga, likaså en individ som är flexibel och har en förmåga att kunna arbeta 

självständigt. Även personer som är strukturerade och trygga. Att kunna arbeta i team och 

visa intresse och engagemang för målgruppen anses också som eftersträvansvärda personliga 

egenskaper i aktuella arbeten. 

Kategoriseringen av personliga egenskaper visade att man i hög grad efterfrågade förmågor 

som lägger tyngd på professionalitet i yrkesrollen. I denna kategori ingår ett flertal kodade 

drag som sammantaget innebär en efterfrågan på personer som klarar av att bemöta andra 

personer (medarbetare, underställda och brukare) på ett professionellt sätt och anpassa sitt 

bemötande och/eller ledarskap därefter, vilket i dessa annonser innebär att kunna skilja på 

sak och person, anpassa bemötande efter den andra personen samt vara ansvarstagande och 

strukturerad.  

Konstruktionen av beteendevetarnas yrkesidentitet 

Grundläggande utbildningar ses av få arbetsgivare som tillräcklig när det gäller de yrken som 

riktar sig till beteendevetare. Yrkesidentiteten utgörs av vidareutbildning och erfarenhet vilka 

är faktorer som tydliggör yrkesidentiteten. Genom erfarenhet anser arbetsgivarna att man som 

arbetssökande kan dra nytta av tidigare yrken då man varit med om olika arbetsprocesser och 

genomfört olika arbetsuppgifter. En tydligare yrkesidentitet, resulterar i att man har större 

chans att anställas.  
Yrkesidentiteten förutsätter också att man som individ erhåller eller genom erfarenhet 

utvecklar särskilda personliga egenskaper.  Många arbetsgivare efterfrågar personlig mognad 

som syftar till att man som individ genom sin erfarenhet anser sig vara trygg, stabil och 

självsäker. Dessa egenskaper förutsätter oftast att man som individ har hunnit vara verksam 

på arbetsmarknaden några år för att därigenom utveckla en personlig mognad och säkerhet 

när det handlar om sin roll i arbetslivet. I samband med efterfrågan av individer med 

“personlig mognad” har även arbetsgivarna uttryckt att det krävs att man har erfarenhet, 

vidare att man har läst till specifika utbildningar, exempelvis i KBT eller MI men också har 

erfarenhet av socialt arbete och erfarenhet av att följa särskilda riktlinjer och/eller 

lagstiftningar i specifika arbetsområden. Dessa förutsättningar handlar om att utveckla en 



 

 

sorts professionalitet mot de aktuella yrkesområden men också mot de områden som anses 

vara närliggande.  

Erfarenhet av någon form av ledandebefattning är vidare något många arbetsgivare 

efterfrågar. Detta eftersom många av de yrken som riktar sig till beteendevetare handlar om 

att stå i någon form av ansvarsposition gentemot individer som på ett eller annat sätt lever 

under självdestruktiva eller utsatta positioner. I dessa arbeten ingår oftast att man ska hantera 

situationer i grupper eller enskild individ med olika metoder vilket vidare kräver att man har 

någon form av vidareutbildning i psykosociala - och/eller terapeutiska metoder.  

För en tydlig yrkesidentitet krävs sammanfattningsvis att man som individ har tidigare 

yrkeserfarenhet, specificerar sig inom särskilt yrkesområde samt uppfyller de krav 

arbetsgivare har kring en framtida yrkesutövares personlighet.  



 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Resultatet av analysen av vilka yrken/tjänster som beteendevetare efterfrågas till visar på att 

beteendevetaren främst söks till roller som behandlingsassistent, socialpedagog, 

arbetshandledare, boendestödjare, vårdare och socionom. Detta stämmer till viss del överens 

med vad som presenterades i inledningen där det utifrån SACO (2015) presenterades en bild 

av att beteendevetaren främst verkar inom yrkesområden som innehåller någon form 

gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och/eller arbetsmiljö. Resultatet av vår 

analys stämmer väl överens med Akademikerförbundet (2015) som menade att 

beteendevetaren genom sin utbildning får goda kunskaper om organisationer, mänskliga 

relationer och beteende, vilket är viktiga kompetenser/kvalifikationer inom samtliga av de 

vanligaste yrkesroller som återfanns i studien. 

Enligt SACO (2015) är de konkurrerande utbildningarna främst socionomer, personalvetare 

och samhällsvetare vilket endast delvis stämmer överens med vårt resultat som påvisar att vi 

konkurrerar med socionomer, socialpedagoger samt fritidspedagoger och sjuksköterskor (se 

figur 3). Men man bör dock ha i åtanke att de utbildningar som framkommer i SACOs 

statistiska beräkningar kan vara de som ligger under “annan likvärdig utbildning” i resultatet 

av denna studie, samt att denna formulering även kan användas i annonser som inte 

uttryckligen vänder sig till beteendevetare men där denna utbildning ändå kan “bedömas som 

lämplig av arbetsgivaren”, vilket kan förklara varför vårt resultat blir ett annat.  

I vår analys har vi svårt att se en tydlig koppling mellan beteendevetenskaplig utbildning 

och specifik framtida yrkesidentitet, detta eftersom arbetsgivarna tydligt uttrycker att kraven 

för anställning är betydligt högre än endast genomgången grundutbildning. Som tidigare 

beskrivet i studien anses en yrkesidentitet motsvaras av komplexa och tydliga mål som man 

har inom ett visst yrke (Strauss et al., 2012). Bodman et al. (2012) har beskrivit yrkesidentitet 

som en tydlig koppling mellan val av utbildning och framtida arbete eller arbetsuppgifter.  

Resultatet av analysen av andra kvalifikationer visar att endast 7 av annonserna inte kräver 

mer än grundläggande utbildning vilket innebär att man som beteendevetare oftast behöver 

höja sin ambitionsnivå och läsa påbyggnadsutbildningar och/eller skaffa sig erfarenhet inom 

det område man önskar arbeta. Detta tyder på att kandidatexamen snarare kan ses som en 

grund i en individs formande av sin personliga yrkesidentitet som sedan byggs färdig genom 

att läsa specifika påbyggnadsutbildningar och/eller skaffa kompetenser i form av erfarenhet 

inom särskilda områden. Genom att specialisera sig mot ett särskilt yrkesområde blir man mer 

eftertraktad på arbetsmarknaden och därmed också får en tydligare yrkesidentitet (SACO, 

2015).  

Utifrån de platsannonser vi studerat kan vi se ett mönster när det gäller kvalificerande 

påbyggnadsutbildningar. Påbyggnadsutbildning inom MI (motiverande samtal) samt KBT 

(kognitiv beteendeterapi) är de påbyggnadsutbildningar som efterfrågas i högsta grad i 

samband med platsannonser riktade till beteendevetare (SACO, 2015). Utifrån de 

platsannonser som vi analyserat kan man också dra slutsatsen att erfarenhet är något som en 

arbetsgivare efterfrågar i väldigt hög grad. Kraven på erfarenhet leder till problem att ta sig in 

på arbetsmarknaden, man har svårt att få jobb utan erfarenhet, och svårt att få erfarenhet då 

man inte får jobb. Att komma sig in på den del av arbetsmarknaden man siktat mot kan därför 



 

 

vara en komplicerad process (Little & Arthur, 2010). Analysen av andra kvalifikationer visar 

vidare på att erfarenhet krävs i större omfattning än påbyggnadsutbildning, vilket verifierar 

Akademikerförbundets (2015) påstående att beteendevetaren ofta får nöja sig med vikariat 

eller ett okvalificerat arbete till dess att man uppnått den erfarenhet som bedöms tillräcklig för 

en tillsvidare anställning. Meriterande kompetenser som handlar om kunskaper arbetsgivaren 

ser som “bra att ha” men inte är ett krav för att få anställning visar enligt analysen att 

påbyggnadsutbildningar är mer förekommande som meriterande än kvalificerade, men att det 

fortfarande är erfarenhet som främst efterfrågas. Det kan tyda på att arbetsgivarna ser positivt 

på genomgången utbildning inom exempelvis samtalsmetoder, men viktigast för att klara av 

arbetet är att man har informell kunskap i dessa, även om dessa kunskaper inte har formell 

förankring. 

De personliga egenskaper som efterfrågats i platsannonserna som analyserats tyder på att 

arbetsgivarna till största del värdesätter individer med professionella förmågor. Dessa utgår 

till största delen från hur man som person ska vara samt hur man ska hantera de situationer 

som uppstår i arbetet. Exempelvis kan det innebära att man som individ ska ha goda förmågor 

i att anpassa bemötande kommunikativt och ledarskapet men samtidigt vara trygg i sig själv, 

lita till sin förmåga för att därigenom kunna sträva efter effektivitet i bland annat en grupp. 

Detta resultat stöds av Riebe och Jackson (2014) som menar att dessa förmågor är av generell 

karaktär och förstärks genom högre utbildning. Man kan därför anta att efterfrågan på 

professionella egenskaper inte bara förekommer i annonser riktade mot beteendevetare utan 

gäller allmänt vid rekrytering av högre utbildad personal. 

Denna undersökning ger en inblick i hur svenska arbetsgivare ser på beteendevetaren – vilka 

yrken/tjänster dessa är kvalificerade att arbeta inom, vilka ytterligare kompetenser de önskas 

besitta samt vilka personliga egenskaper beteendevetaren behöver ha eller utveckla. Detta 

visade på att beteendevetarna som grupp har en otydlig yrkesidentitet där de enskilda 

individerna formar sina personliga yrkesidentiteter eller yrkestillhörigheter efter att man tagit 

examen genom antingen påbyggnadsutbildningar eller arbetslivserfarenhet. Då det utifrån 

den tidigare forskningen av Brown et al. (2008, 2011) och Werquin (2012) tydligt framkommer 

att samarbete mellan länder blir allt vanligare resulterar det i att allt fler internationella 

individer kan komma att konkurrera om platser på arbetsmarknaden. Den visar även på att 

möjligheterna för att söka arbeten i andra länder ökar markant med en tydlig yrkesidentitet, 

inte bara nationellt utan också internationellt. Ett utvecklande och förtydligande av 

yrkeskategoriseringarna från internationellt håll, som till exempel Bologna, skulle därför i stor 

utsträckning underlätta rörelse över nationsgränserna för beteendevetare, med flera. 

Utifrån Werquin (2012) och den forskning som han bedrivit kan man uttala sig om att en 

beteendevetares kompetenser till största del bygger på formellt lärande. När det gäller de 

påbyggnadsutbildningar en individ fördjupar sig i blir därför ett informellt lärande som 

arbetsgivare efterfrågar i allt högre grad, vidare blir lärdomen och erfarenheten av ett 

yrkesutövande informellt och något som de flesta arbetsgivare ser som meriterande och i vissa 

fall krav.  

Egna reflektioner  

Resultatet av denna studie visar på att för en yrkesidentitet krävs yrkeserfarenhet, 

påbyggnadsutbildning och en personlig lämplighet. De kompetenser som i platsannonserna 



 

 

anges som meriterande, eller beskrivs som “önskvärda” är inga absoluta krav som 

arbetsgivaren har på den sökande. Arbetsgivaren bedömer att man har möjlighet att klara av 

arbetet även utan denna kompetens men däremot blir en arbetssökande som saknar dessa 

mindre aktuell för anställning eftersom att det på grund av den konkurrens som råder på 

arbetsmarknaden skapas ett indirekt krav. 

Beteendevetare konkurrerar inte bara med andra beteendevetare. Vi blev förvånande över 

att sjuksköterskor var en av de vanligare förekommande konkurrerande utbildningarna. Detta 

uppfattar vi vara en följd av att sjuksköterskor också behöver viss beteendevetenskaplig 

kompetens i sitt yrke och därför kan arbeta inom området, medan beteendevetare inte 

konkurrerar om de tjänster som ingår inom sjuksköterskans specialistområde. Som studien 

visat är Socionomerna den största konkurrerande utbildningen. Detta är inte förvånande 

eftersom dessa två utbildningar har flera gemensamma beröringspunkter varför 

beteendevetarna också är konkurrenter om tjänster som främst söker socionomer. I och med 

detta bör man ta i beaktning att i de fall som beteendevetare inte nämns specifikt i de 

platsannonser som riktar sig till socionomer kan de antas ingå under begreppet “annan 

utbildning som bedöms lämplig” eller liknande formuleringar. Dessa begrepp ställer vi oss 

frågande till då det upplevs väldigt diffust. Finns det utbildningar som inte tagits upp eller är 

orsaken till dessa formuleringar att det finns ett flertal utbildningar med otydlig yrkesidentitet 

inom området och att man därför inte kan sätta en “etikett” på vad det är man söker? Eller 

beror detta på att specifika kompetenser är viktiga medan det totala antalet högskolepoäng är 

ointressant? Där skulle en individ som har läst flertalet fristående kurser utan att egentligen 

kunna definiera sig inom en viss yrkeskategori kunna ingå. Eller kan det vara så att 

arbetsgivarna överlämnar ansvaret till de sökande att motivera varför de är lämpliga för 

tjänsten? 

Det beteendevetenskapliga programmet innebär en bred grundutbildning med många 

möjliga yrkesvägar att välja mellan, det är snarare vad man väljer att göra efter utbildningen 

som avgör inriktningen i yrkeslivet. Beteendevetare har med enbart sin grundutbildning svårt 

att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket vi upplever är på grund av den otydliga 

yrkesidentiteten. Det är främst genom erfarenhet som beteendevetaren bildar sin 

yrkesidentitet, som därigenom inte är allmängiltig för genomgånget beteendevetenskapligt 

program, utan blir en individuellt konstruerad yrkesidentitet som formas efter den 

akademiska utbildningen. På grund av den otydliga yrkesidentiteten ser vi även att det kan 

finnas problem för beteendevetare att etablera sig internationellt. Utifrån beteendevetarens 

otydliga yrkesidentitet kan det finnas en risk att blivande studenter väljer att läsa ett annat 

program där kopplingen mellan utbildning och yrkesliv är tydligare.  

Framtida studier 

Vi förvånas över hur vanligt förekommande begreppet “annan utbildning som bedöms 

lämplig” eller liknande formulering är. Vi ser det som intressant att studera i framtida 

forskningssammanhang eftersom man då kan få reda på de bakomliggande orsakerna till 

denna formulering.  

Eftersom att forskningsmetoden som vi använt oss av innebär att vi enbart kan uttala oss om 

det som efterfrågas i platsannonserna lämnar det en del frågor som vi inte kan få svar på 

utifrån annonserna. Ett annat tillvägagångssätt som kombinerar exempelvis en analys av 



 

 

platsannonser och intervjuer med arbetsgivarna efter att tjänsterna tillsats skulle kunna bidra 

till en tydligare bild av vad som bedöms viktigast vid en rekryteringsprocess. Utifrån enbart 

vår studie vet vi inte vilka utbildningar som prioriterades vid anställning, vi vet inte hur olika 

kompetenser- och kvalifikationer viktades mot varandra samt i hur hög grad 

personligaegenskaper påverkade tillsättandet av tjänsten. 

Vi tror också att en longitudinell forskningsinsats som syftar till att studera fenomenet över 

en längre tid vore intressant. Detta eftersom man på detta sätt kan se hur efterfrågan på 

beteendevetare förändras, om det förändras. Därmed hade man också kunnat få mer styrkta 

antaganden om beteendevetarnas förhållande till arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1 

Kodningsmanual  

 
Yrke/tjänst 

1. Alkohol- och drogterapeut 

2. Arbetshandledare 

3. Behandlingsassistent  

4. Boendechef 

5. Boendestödjare 

6. Enhetschef  

7. Familjebehandlare 

8. Flyktingkonsulent 

9. Flyktingsamordnare  

10. Fältassistent  

11. Handläggare 

12. HR-assistent 

13. Hälsopedagog  

14. Kurator 

15. Kvalitetssamordnare 

16. Kvinnojoursarbetare 

17. Områdeschef 

18. Personalansvarig  

19. Psykolog 

20. Psykoterapeut  

21. Rekryterare 

22. Socialpedagog  

23. Socialsekreterare 

24. Socionom 

25. Studie- och yrkesvägledare  

26. Ungdomsassistent  

27. Ungdomskonsulent 

28. Utredare 

29. Vårdare  

 

 

Utbildningar: 

 

1. ”Annan likvärdig”, samt liknande 

formuleringar  

2. Alkohol- och drogterapeut  

3. Arbetsterapeut  

4. Barnskötare  

5. Behandlingsassistent  

6. Behandlingspedagog  

7. Fritidspedagog  

8. Hälsopedagog  

9. Integrationspedagog  

10.  Jurist  

11.  Lärare  

12.  Mentalskötare  

13.  Pedagog  

14.  Personaladministratör 

15.  Personalvetare  

16.  Praktiksamordnare  

17.  Psykolog  

18.  SKA  

19.  Socialpedagog  

20.  Socionom  

21.  Sjuksköterska  

22.  Studie- och yrkesvägledare  

23.  Undersköterska  

24.  Vårdare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Andra kvalifikationer: 

 

1. Viss minstaålder 

2. Arbetslivserfarenhet, ej specificerad  

3. Dokumentationsvana  

4. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst  

5. Erfarenhet av arbete med 

barn/ungdomar  

6. Utbildning i COPE  

7. Erfarenhet av arbete med 

migrationsfrågor  

8. Erfarenhet av behandlingsarbete  

9. Erfarenhet av handledning  

10. Erfarenhet av ledande befattning  

11. Erfarenhet av missbruks- och 

beroendeproblematik  

12. Erfarenhet av myndighetsutövande  

13. Erfarenhet av personer med särskilda 

behov 

14. Erfarenhet av psykosocialt 

behandlingsarbete  

15. Erfarenhet av socialt arbete  

16. Erfarenhet av utvecklingsarbete  

17. Erfarenhet inom företagshälsovård  

18. Inga andra kvalifikationer angivna  

19. IT-kunskaper  

20. Juridiska kunskaper  

21. Kunskap om behandling och 

utveckling  

22. Kunskaper om 

arbetsförmågebedömningar  

23. Kunskaper om rehabilitering  

24. Körkort (B)  

25. Körkort (B) och egen bil  

26. Utbildning i KBT  

27. Utbildning i FFT  

28. Rent belastningsregister  

29. Svenska  

  

Meriterande kompetenser: 

 

1. Arbetserfarenhet av HVB-hem  

2. Arbetserfarenhet av att möta 

människor i enskilda stöttande och 

rådgivande samtal  

3. Arbetserfarenhet av autism hos 

barn  

4. Arbetserfarenhet av 

barnkonventionen 

5. Arbetserfarenhet av BBIC  

6. Arbetserfarenhet av DOK  

7. Arbetserfarenhet av 

kriminalvårdens klienter  

8. Arbetserfarenhet av kundservice  

9. Arbetserfarenhet av 

kvalitetsutveckling  

10. Arbetserfarenhet av kvinnor med 

drogproblematik  

11. Arbetserfarenhet av ledande 

befattning inom HR-området  

12. Vaktmästarkunskaper  

13. Arbetserfarenhet av MI  

14. Arbetserfarenhet av människor i 

utsatt position  

15. Arbetserfarenhet av 

personaladministration  

16. Arbetserfarenhet av socialtjänst  

17. Arbetserfarenhet av socialtjänstens 

klienter  

18. Arbetserfarenhet av stödboenden  

19. Arbetserfarenhet av tydliggörande 

pedagogik  

20. Arbetserfarenhet av 

utredningsarbete 

21. Arbetserfarenhet av utåtagerande 

beteende  

22. Arbetserfarenhet från primärvård  

23. Arbetslivserfarenhet av samarbete 

mellan företag/myndigheter  

24. Arbetslivserfarenhet av våld i nära 

relationer/kvinnofridsarbete  

25. Arbetslivserfarenheter av olika 

behandlingsmetoder  



 

 

26. Data-vana  

27. Erfarenhet av NOA  

28. Erfarenhet av arbete med 
ungdomar  

29. Erfarenhet av arbetspsykologisk 

utredning och 

arbetsförmågebedömning  

30. Erfarenhet av ASI  

31. Erfarenhet av att arbeta 

metodinriktat  

32. Erfarenhet av att hålla utbildningar  

33. Erfarenhet av att starta upp 

verksamheter  

34. Erfarenhet av behandlingsarbete  

35. Pedagogisk erfarenhet  

36. Erfarenhet av dokumentation och 
journalföring  

37. Erfarenhet av förändringsledning  

38. Erfarenhet av HBTQ- och 

genusfrågor  

39. Erfarenhet av ledarskap/coach  

40. Erfarenhet av 

ledningsgruppsarbete  

41. Socialt arbete  

42. Erfarenhet av målgruppen 
ensamkommande flyktingar  

43. Svenska i tal och skrift  
44. Erfarenhet av teamarbete  
45. Erfarenhet av VIVA  

46. Erfarenhet inom missbruksvård  
47. Erfarenhet inom psykiatri  

48. Erfarenhet människor i kris  
49. Erfarenhet som konsult  

50. Erfarenhet som pers. ass.  
51. Flerspråkig  
52. Inga angivna  
53. Kulturell förståelse  
54. Kunskap om anhörigfrågor  

55. Kunskap om företagets interna 

datasystem  

56. Kunskap om hur skolan fungerar  

57. Kunskap om psykiska 

funktionsnedsättningar  

58. Kunskap om regelverk kring 

myndigheter  

59. Kunskap om SoL och/eller LSS  

60. Kunskaper/färdigheter inom 

matlagning  

61. Kvinna (pga av redan sned 

könsfördelning)  

62. Ledarskapsutbildning (1) 

63. Man (pga redan ojämn 

könsfördelning)  

64. Påbyggnadsutbildning: 

Anhörigstöd  

65. Påbyggnadsutbildning: ART  

66. Påbyggnadsutbildning: ASI  

67. Påbyggnadsutbildning: CRA 

68. Påbyggnadsutbildning: DBT  
69. Påbyggnadsutbildning: ESL  

70. Påbyggnadsutbildning: 

Familjeterapi  

71. Påbyggnadsutbildning: 

familjeterapi mot barnperspektiv  

72. Påbyggnadsutbildning: 

Handledarutbildning  

73. Påbyggnadsutbildning: HAP  

74. Påbyggnadsutbildning: ICF  

75. Påbyggnadsutbildning: KBT steg 1  

76. Påbyggnadsutbildning: KBT steg 2  

77. Påbyggnadsutbildning: Komet  

78. Påbyggnadsutbildning: LFT  

79. Påbyggnadsutbildning: LöFO 

80. Påbyggnadsutbildning: 

Lösningsfokuserad terapi 

81. Påbyggnadsutbildning: MI 

82. Kunskaper om LEAN  

83. Påbyggnadsutbildning: Sociologi  

84. Påbyggnadsutbildning: TBA  

85. Påbyggnadsutbildning: Trappan  

86. Påbyggnadsutbildning: ÅP  

87. Påbyggnadsutbildning: 

Återfallsprevention 

88. Specifika intressen  

89. Tekniskt kunnig  

90. Tidigare anställning inom företaget  

91. Utbildning/erfarenhet inom 

supported employment  

  

 

 

 

 



 

 

Personliga egenskaper 

 

 

1. Affärsinriktad  

2. Analytisk  

3. Ansvarsfull  

4. Bidra till ett gott arbetsklimat  

5. Delaktighet  

6. Drivkraftig  

7. Effektiv  

8. Eget driv till utveckling  

9. Empatisk  

10. Engagerad 

11. Flexibel  

12. Fördomsfri  

13. Förmåga att anpassa bemötande  

14. Förmåga att anpassa ledarskapet  

15. Förmåga att arbeta enligt uppdrag  

16. Förmåga att arbeta operativt  

17. Förmåga att arbeta självständigt  

18. Förmåga att delegera  

19. Förmåga att engagera  

20. Förmåga att följa upp  

21. Förmåga att handleda 

22. Förmåga att hantera konflikter  

23. Förmåga att härbärgera  

24. Förmåga att inspirera  

25. Förmåga att motivera  

26. Förmåga att prioritera  

27. Förmåga att samverka  

28. Förmåga att se större sammanhang  

29. Förmåga att skapa förtroende  

30. Förmåga att skapa struktur  

31. Förmåga att skapa trygghet 

32. Förmåga att sätta gränser  

33. Förmåga att upprätthålla goda 

relationer  

34. Förmåga att utvärdera  

35. Uthållig  

36. Förmåga att överblicka  

37. Förståelse för komplexitet i mötet 

mellan kulturer  

38. Förtroendeingivande  

39. Förändringsinriktad  

40. God administrativ förmåga  

41. God kommunikationsförmåga  

42. God samarbetsförmåga  

43. Handlingskraftig  

44. Humor  

45. Hög integritet  

46. Inga nämnda  

47. Initiativförmåga  

48. Utvecklingsorienterad  

49. Inkännande  

50. Intresse och engagemang för 

målgruppen  

51. Kreativ  

52. Kulturell medvetenhet  

53. Konsultativt arbetssätt  

54. Kvalitetmedvetenhet  

55. Lyhörd  

56. Lösningsfokuserad  

57. Mogen  

58. Målmedveten  

59. Noggrann  

60. Nyfiken  

61. Nytänkande 

62. Nätverkande  

63. Omvärldsorienterad  

64. Ordningsam  

65. Orädd/modig 

66. Pedagogiskt bemötande  

67. Personlig lämplighet  

68. Positivt förhållningssätt  

69. Prestigelös  

70. Problemlösande  

71. Professionell i bemötande  

72. Varmt hjärta  

73. Relationsskapande  

74. Respektfull människosyn  

75. Saklig  

76. Serviceinriktad  

77. Självinsikt  

78. Socialt kompetent  

79. Stresstålig  

80. Strukturerad  

81. Säkerhetstänkande  

82. Team-arbetare  

83. Öppen 

84. Trygg  

85. Tydlig  

86. Tålmodig  



 

Bilaga 2 

 

Kodningsschema 

Annonsnr. 
Vårt nr/ 

Annons-ID 

Yrke/tjänst Andra 

utbildningar 

Andra 

kvalifikationer 

Meriterande 

kompetenser 

Personliga 

egenskaper 

1 /  

6216461 

3, 19 13, 19, 20 24, 28 1, 28, 36, 44, 

48,  

37, 77 

2/  

6217837 

20 17 18 76 46 

3 / 

6220710 

3, 22 19, 20, 21,  24 34, 42, 51, 65, 

67, 75, 81  

17, 23, 30, 

31, 57, 58, 

82, 84, 48 

4/  

6221465 

23 10, 20 4, 20 52 2, 7, 11, 17, 

27, 33, 40, 

42, 45, 53, 

59, 75, 79 

5 /  

2670399 

3, 22 6, 19, 20 1, 8, 25, 28 51, 53  11, 19, 25, 

54, 70, 78, 

79,  

6 /  

6223540 

18 14, 20 18 8, 15, 50  11, 29, 41, 

50, 76, 80,   

7 /  

6225554 

1 20 11, 24 30, 81, 87 20, 25, 26, 

34, 55, 77, 

80,  

8 /  

6225562 

7 20 6, 8(2), 27 34, 45  6, 10, 31, 42, 

56, 61,  

9 /  

2671058 

3, 8, 9, 20  1, 7, 11, 19, 

20, 21 

24 26, 36, 42, 51, 

53, 60, 62, 80, 

88, 12  

46 

10 /  

6226704 

3, 22 1, 19, 20 18 34, 46, 47, 65, 

68, 75, 81   

3, 11, 13, 17, 

42, 47, 59, 

71, 80, 84, 

85, 

11 /  

6227110 

3, 22 1, 19, 20, 21 24 34, 42, 65, 67, 

75, 81 

17, 23, 30, 

31, 50, 57, 

58, 82, 84, 48 

12 /  

6227748 

19 17 17, 19, 22, 24  2, 29, 40, 49, 

75,  

1, 28, 36, 50, 

53, 78, 82 



 

 

13 /  

0015-

147044 

6 3, 20 10(3), 24 52 42, 43, 79 

14 /  

2672358 

3, 22 1, 20 24, 28 34 46 

15 /  

2672601 

24 1, 7, 11, 19, 20 5  51, 53, 63 11, 39, 42, 

55, 56 

16 /  

2672666 

1 1, 2, 19, 20 8, 24 13, 25, 54, 75, 

87  

11, 17, 38, 

41, 42, 47, 

59, 71, 77, 

79, 80, 84 

17 /  

6227777 

10 1, 20 24 63  46 

18 /  

6229358 

24 20, 21 2(3), 3, 19 52 10, 11, 17, 

25, 50, 65, 84  

19 /  

6230135 

17 3, 7, 15, 20, 21 28 39, 57 10, 55 

20 /  

6230183 

13 8, 20 3, 19, 24 13 26, 30, 41, 

78, 80 

21 /  

0015-

148106 

3, 22 1, 6, 20 1, 7, 8(3-5), 25 13, 42, 63, 70, 

79, 83  

10, 11, 17, 

41, 59, 66, 

73, 82 

22 /  

0015-

148336 

16 5, 20, 21, 24 25, 28, 29 14, 24, 36, 51, 

81, 88, 89, 12 

 

12, 17, 26, 

55, 65, 79, 

81, 86 

23 /  

2673439 

1 1, 2, 20 24 13, 16, 23, 30, 

34, 36, 46, 51, 

64, 67, 73, 75, 

87, 43  

3, 8, 11, 17, 

41, 42, 47, 

59, 68, 71, 

76, 80, 48 

24 /  

6231230 

14 20 5(2) 52 11, 28, 80, 83 

25 /  

6231504 

25 13, 16, 20 18 14, 57  17, 62, 68, 84 

26 /  

6231698 

26 1, 19, 20 24 39, 42,  28, 41, 58, 

64, 80, 85, 48 

27 /  

2673464 

7 1, 20 15, 24 23, 40, 77, 78, 

85,  

9, 11, 36, 42, 

43, 47, 57, 

68, 80, 82 



 

 

28 /  

6232040 

19 17 26 9, 23, 29, 32, 

39  

47, 50, 56, 

58, 60, 68, 

82, 83  

29 /  

6232136 

6 1, 20 10, 15 81 2, 7, 10, 14, 

16, 19, 30, 

36, 38, 41, 

42, 45, 55, 

69, 84, 85, 48   

30 /  

6232305 

2, 5, 29 1, 19, 20 3, 14(0,5) 13, 69, 43  8, 10, 32, 42, 

49, 84 

31 /  

6232398 

 

27 19, 20 5, 12, 13, 24 51 17, 44, 45, 

51, 52, 57, 

80, 35,   

**32 /  

6232574 

Dubblett, Samma som  Nr 26 ** ** 

33 /  

6232628 

12 1, 15 18 11, 37, 40, 35 3, 24, 49, 55, 

48 

34 /  

6232757 

2, 5, 29 1, 7, 9, 11, 20  24, 29 28, 42, 41 5, 11, 17, 19, 

33, 37, 42, 

47, 51, 52, 

68, 73, 74, 

84, 86, 48 

35 /  

2674110 

3, 22 20 2, 24 52 11, 50, 56 

36 /  

2674605 

2, 5, 29 1, 4, 12, 20, 23 28 3, 19, 21, 63  10, 50, 48, 72 

37 /  

6232826 

11, 28 1, 3, 20 7, 9, 24  91 11, 17, 39, 

61, 78, 80, 

82, 48 

38 /  

6232900 

2, 5, 29 1, 20 24, 28 46, 47, 58, 61 11, 21, 36, 84 

39 /  

2675516 

3, 22 1, 20 11, 24, 28 7, 17, 66, 75, 

81, 86 

3, 17, 41, 42, 

43, 38, 39, 

50, 55, 57, 

58, 77, 82, 

84, 35, 48  

40 /  

2634739 

21 1, 15 10 11, 37, 40 17, 51 



 

 

41 /  

6235715 

27 1, 20, 22 24 2, 56 1, 6, 47, 50, 

56, 58, 60, 

68, 76, 82, 83 

42 /  

6236183 

19 17 21, 22, 23, 25 32, 49, 72, 75,  73, 74 

43 /  

6236307 

24 1, 19, 20 18 16, 71 42 

44 /  

2676572 

24 1, 20 3, 16, 19, 24 4, 16, 54  42 

45 /  

2676610 

2, 5, 29 5, 7, 19, 20 5, 19, 24, 29 42 4, 9, 37, 38, 

39, 42, 50, 

52, 57, 60, 

61, 73, 84 

46 /  

6237061 

23 19, 20 15 36, 43 15 

47 /  

6237202 

24 1, 20 24 6, 13, 20, 36, 

43  

9, 11, 17, 42, 

55, 56, 62, 

68, 71,   

48 /  

6237517 

24 1, 19, 20 2, 24 1, 16, 28  17, 42, 52, 

57, 67*, 80 

49 /  

6228522 

15 1, 19, 20 3, 20 9, 59, 82 2, 6, 42, 63, 

66, 67, 80 

50 /  

6239786 

23 20 24 52 46 

51 /  

6240052 

3, 22 19, 20, 21 24 1, 5, 28, 34, 42, 

51, 65, 67, 75, 

81, 84 

6, 9, 10, 33, 

41, 54, 55, 

71, 48 

52 /  

0015-

163537 

24 1, 18, 20 24 10, 14, 38, 44, 

47, 61, 66, 81  

11, 17, 36, 

41, 51, 60, 

77, 82, 84, 48  

53 /  

2678594 

3, 7, 22 1, 20 3, 24 52 10, 22, 25, 

42, 57, 73, 84 

54 /  

6240828 

23 1, 20 12, 20 27, 30, 39, 45, 

72,  

18, 24, 26, 

36, 56, 58, 

65, 68, 84 

55 /  

6240917 

23 1, 20 3, 8, 24 31, 39, 46, 59 18, 24, 26, 

36, 61, 65, 

68, 84 



 

 

56 /  

6240999 

3, 22 1, 5, 7, 19, 20 19, 29 28, 42 3, 22, 79, 82, 

84 

57 /  

6241231 

2, 5, 29 13 3, 13, 19, 24 3, 26, 57, 74, 

81, 35 

2, 3, 11, 26, 

42, 56, 57, 

80, 48   

58 /  

2678712 

4 1, 20 24 18, 33, 42 4, 10, 14, 18, 

20, 24, 25, 

29, 68, 69, 

77, 80, 85, 83   

59 /  

2679106 

2, 5, 29 1, 5, 7, 19, 20  5, 7, 19, 24, 29  26, 36, 42, 55, 

90 

4, 9, 29, 37, 

42, 50, 52, 

57, 60, 73, 

84, 48 

60 / 

 6242136 

14 20 26 22 11, 17, 42, 

51, 76, 82 

61 / 

 0015-

168919 

2, 5, 29 1, 20 18 

   

52 46 

 


