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Abstrakt  
Relationen mellan utbildning och arbetsliv samt den högre utbildningens funktion är något
som har diskuterats och fortfarande diskuteras ur ett flertal aspekter. I diskussionen ligger
fokus  ofta  på  anställningsbarhet,  att  utbildningens  funktion  är  att  göra  studenter
anställningsbara  ur  ett  arbetsgivarperspektiv.  Syftet  med  denna  studie  var  att  skapa
förståelse  för  hur  ett  antal  arbetsgivare  uppfattar  begreppet  beteendevetare  samt  vilken
specifik kompetens dessa arbetsgivare tillskriver och värderar hos beteendevetare. Studien
hade en kvalitativ inriktning för att skapa förståelse genom tolkning. Materialet samlades in
genom att webbaserade enkäter skickades till ett antal strategiskt utvalda arbetsgivare inom
olika verksamheter i Sundsvalls kommun. Resultatet visade att arbetsgivarnas uppfattning
var  att  beteendevetare  är  ett  begrepp  som  beskriver  en  person  som  arbetar  inom  det
beteendevetenskapliga området med mänskligt beteende i olika sammanhang och på olika
nivåer. Vidare visade resultatet att högre utbildning var viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv
men inte främst för de teoretiska kunskaperna. Utbildningen fungerar istället som ett slags
bevis  på  förmågor,  som  till  exempel  att  kunna  tillägna  sig  ny  kunskap,  samarbeta,
kommunicera  väl  och  arbeta  självständigt.  Slutsats  av  denna  studie  var  att  arbetsgivare
uppfattar att beteendevetare har en bred och generell kunskapsbas som leder till en bred
kompetens  som  behövs  på  alla  nivåer  i  en  organisation.  Denna  breda  kompetens  i
kombination  med  personlig  lämplighet  visade  sig  vara  av  allra  största  vikt  för  vilka
beteendevetare som ansågs anställningsbara ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Nyckelord: anställningsbarhet, beteendevetare, högre utbildning, kompetens.
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Introduktion

Inledning
Relationen mellan högre utbildningar och de arbeten de förväntas leda till är något som har
diskuterats  de  senaste  decennierna,  både  i  Sverige  och  internationellt.  I  många  länder
genomgår  utbildningar  förändringar  som  en  respons  på  vårt  alltmer  kunskapsbaserade
samhälle  och  på  arbetsgivares  krav  på  flexibilitet  och  anställningsbarhet  hos  de
yrkesverksamma (Baartman & Ruijs, 2011). Utbildningens funktion ses allt mer som något
som främst ska utveckla akademikers anställningsbarhet. Detta är något som blev än mer
tydligt  i  samband  med  Bolognaprocessen  (Haake  &  Löfgren  Martinsson,  2009).  I
undersökningar  har  studenter  dock  vittnat  om  att  de  upplever  ett  glapp  mellan  den
kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar och den kunskap som utbildningen förmedlar
(Haake  &  Löfgren  Martinsson,  2009).  Uppfattningen  om  att  utbildning  ska  producera
arbetskraft som motsvarar arbetsgivares behov bygger enligt Helms Jørgensen (2006) på en
instrumentell och mekanisk uppfattning om relationen mellan utbildning och arbete, men
förhållandet  är  i  praktiken sällan så enkelt.  Många faktorer  påverkar  denna relation och
dessa  faktorer  är  dynamiska  och  hela  tiden  i  förändring,  som  till  exempel
arbetsmarknadsutveckling och politiska reformer.

Lindberg (2009) menar att  representanter för akademin anser att  deras uppgift  är att
leverera teorier och tankemodeller och att högre utbildning handlar mer om utveckling och
kunskap än att öka studenters anställningsbarhet. Detta tyder på en tvetydig relation mellan
högre  utbildning  och  arbetsliv  då  arbetsgivare  tenderar  att  efterfråga  direkt  applicerbar
kunskap från de högre utbildningarna. Enligt Lundahl (2006) bör kunskapsproduktion och
samhällsutveckling  istället  betraktas  som  en  sammanlänkad  process,  det  vill  säga  att
kunskapsproduktion bidrar till utveckling av samhället och samhällsutveckling bidrar till ny
kunskapsproduktion.

Många studier som berör relationen mellan högre utbildning och arbetsliv innefattar ofta
arbetsgivares efterfrågan och krav på kvalifikationer hos de arbetssökande. Dessa studier har
försökt komma fram till hur universitet bättre kan möta arbetsgivares behov, det vill säga,
göra  studenter  anställningsbara.  Däremot  har  få  studier riktat  sig  mot  arbetsgivares
uppfattningar om potentialen hos akademiker med en specifik utbildning och om huruvida
dessa uppfattningar tenderar att vara liknande eller ej (Yuzhuo, 2012). I denna studie har det
därför  valts  att  undersöka  just  arbetsgivares  uppfattningar  om  en  specifik  utbildning,
nämligen  beteendevetenskaplig  utbildning.  Anledningen  till  att  beteendevetenskaplig
utbildning har valts är för att det är en bred utbildning som kan leda till stora möjligheter på
arbetsmarknaden och inom många olika yrkesområden, men som på grund av detta också
kan  leda  till  osäkerhet  kring  vad  en  utexaminerad  beteendevetare  kan  arbeta  med
(Akademikerförbundet SSR, 2013). Då vi själva snart är nyexaminerade beteendevetare finns
även  ett  personligt  intresse  i  att  skapa  förståelse  för  arbetsgivares  uppfattningar  om
begreppet beteendevetare och dess kompetens.
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Litteraturgenomgång

Teoretiska utgångspunkter

Detta styckes syfte är att ge en kort introduktion av de för studien centrala begreppen; högre
utbildning, anställningsbarhet och kompetens samt att relatera dessa till varandra och visa
på hur de kopplas till varandra. Genom att göra detta ringas området för studien in.

Med högre utbildning avses i denna studie akademisk utbildning vid universitet eller
högskola. Löfgren Martinsson (2008) skriver i sin avhandling att utbildningens funktion kan
beskrivas som sortering, socialisering och kvalificering. I  diskussionen får ofta det senare
mest  utrymme,  det  vill  säga  vilka  kvalifikationer  som högre  utbildning leder  till,  ofta  i
relation till  vilka  kompetenskrav  som finns  inom ett  visst  yrkesområde.  Lindberg (2009)
beskriver hur högre utbildning bland annat ska öka studenters anställningsbarhet. Lindberg
(2009)  konstaterar  att  anställningsbarhet  är  ett  populärt  men  också  omdiskuterat  och
svårdefinierat  begrepp.  I  samma bok skriver Berglund (2009)  att  en allmän definition av
anställningsbarhet som ska hålla över tid och i olika sammanhang är omöjlig att hitta eller
formulera  på  grund  av  att  begreppet  ständigt  är  i  förändring  beroende  på  tid  och
sammanhang.  Begreppets  engelska  motsvarighet,  som  också  används  som  begrepp  i
svenskan,  är employability.  Detta begrepp beskriver Löfgren Martinsson (2008)  som mer
brett än det svenska. I empoyability ingår såväl samhälleliga som organisatoriska nivåer och
aspekter medan det svenska begreppet fortfarande har mer fokus på den individuella nivån.
Trots svårigheter i att definiera anställningsbarhet finns det en  återkommande beskrivning
av begreppet  som lyder enligt följande; Det är ett set av förvärvade färdigheter, förståelse
och personliga attribut som tillsammans ökar sannolikheten för akademiker att bli anställda
och framgångsrika i deras valda yrkesområde, som vidare gynnar dem själva, arbetsstyrkan,
samhället och ekonomin (Dacre Pool & Qualter, 2013; Yorke, 2006 )

Det är svårt,  om inte omöjligt,  att  utelämna begreppet kompetens i  diskussionen om
anställningsbarhet. Trots olika definitioner står det klart att kompetens är något centralt när
det  gäller vem som ses som anställningsbar (Löfgren Martinsson,  2008).  Enligt  Granberg
(2011) har begreppen kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande samma innehållskärna
men utöver det har de olika specifika innebörder och därför finns det anledning att skilja
dem åt. Granberg (2011) konstaterar dock att begreppet kompetens har kommit att ta över de
andra två begreppen allt mer när det gäller att beskriva en individs kunskap i förhållande till
en specifik uppgift eller situation. Granberg (2011) presenterar också, utöver sin egen, ett
antal definitioner på begreppet och gemensamt för dessa är att en individs kompetens är
något utöver kunskap och består av flera komponenter och att kompetent bara går att vara i
förhållande till en viss uppgift.

Utifrån ovan nämnda gemensamma kärna i begreppet kompetens, som något som består
av  flera  komponenter,  går  kopplingen  till  anställningsbarhet  att  se  tydligt.  Såväl
anställningsbarhet som kompetens består alltså av flera viktiga komponenter och är svåra att
ge  någon  tydlig  definition.  Kanske  beror  detta  på  att  de  är  så  komplexa  och  att  dess
betydelse förändras över tid och i olika kontexter. Dock har de en tydlig koppling mellan
varandra  då  kompetens  är  en  viktig  komponent  i  avgörandet  av  vem  som  anses  som
anställningsbar.  Kopplingen mellan anställningsbarhet och högre utbildning ter sig också
vara både tydlig och viktig då en av högre utbildnings viktigare funktioner anses vara att
producera  anställningsbara  individer.  Utöver  detta  finns  det  även en  ständigt  pågående
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diskussion  kring  om  och  hur  utbildning  ska  anpassas  efter  arbetsmarknadens  krav  och
efterfrågan på kompetens (Lindberg, 2009).

Eftersom  begreppen  anställningsbarhet  och  kompetens  är  så  sammanflätade  men
samtidigt  komplexa  är  det  av  vikt  att  poängtera  att  när  vi  i  denna  studie  skriver  om
kompetens eller kvalifikationer så är anställningsbarhet en del av dessa begrepp och när vi
skriver om anställningsbarhet innefattar det kompetens och kvalifikationer. 

Relationen mellan högre utbildning och arbetsliv 

Baartman  och  Ruijs  (2011)  skriver  i  sin  undersökning  om  hur  relationen  mellan  högre
utbildningar och de arbeten de förväntas leda till har diskuterats de senaste decennierna,
både i Sverige och internationellt. Diskussionen brukar i de flesta fall handla om huruvida
utbildningar  bör  anpassas  mer  efter  arbetsmarknadens  behov eller  ej.  I  följande  stycken
belyses olika perspektiv på vad högre utbildning förväntas ge samt den kritik akademin
riktar  mot  den  forskning  som  förespråkar  en  ökad  arbetsmarknadsanpassning  av  högre
utbildningar.

Yuzhuo (2012) skriver i sin artikel att en av de grundläggande funktionerna utbildning har
är att förbereda människor för att möta arbetsmarknadens behov. Löfgren Martinsson (2008)
skriver  i  sin  avhandling  att  detta  traditionellt  inte  har  varit  universitetens  uppgift  då
utbildnings målsättning är att ge de studerande en bred teoretisk grund att stå på så att de i
arbetslivet kan skapa egna redskap för att lösa sina arbetsuppgifter. Numera ingår det dock
enligt 8 och 9 § Högskolelagen (SFS 1992:1434) att studenter, utöver teoretisk kunskap, efter
avslutad utbildning ska ha utvecklat ett antal olika förmågor. Dessa innefattar förmågan att
göra självständiga och kritiska bedömningar samt förmågan att urskilja, formulera och lösa
problem på ett självständigt sätt. Studenterna ska också ha en förmåga att möta förändringar
i arbetslivet. Därtill ska studenterna inom sitt område kunna söka och värdera kunskap på
vetenskaplig  nivå,  följa  kunskapsutvecklingen  och  kunna  utbyta  kunskaper  även  med
personer utan specialkunskaper inom området. 

Harvey (2000) skriver i sin artikel att det i många länder sedan 80-talet har funnits en
press  på  högre  utbildning  att  bidra  mer  direkt  till  nationell  ekonomisk  tillväxt.  Både
nationella och internationella  bedömningar tyder på att  det  finns ett  behov av att  högre
utbildning möter arbetsmarknadens behov. Detta har satt press på regeringar och statliga
myndigheter  att  skapa  starkare  band  mellan  högre  utbildning  och  arbetsgivare.  Ur  ett
arbetsgivarperspektiv har det länge funnits ett behov av högt utbildade människor med rätt
sorts  kompetens  för  att  säkerställa  företags  och  organisationers  framgång  i  en  snabbt
utvecklande global ekonomi. Företrädare för näringsliv och offentliga organisationer menar
att  utbildningar  bör  anpassas  mer  till  de  krav  på  kvalifikationer  och  kompetenser  som
arbetsgivare ställer på nyexaminerade akademiker. Dessa klagomål grundar sig dock sällan
på forskning utan på arbetsgivares personliga åsikter (Löfgren Martinsson, 2008). Detta har
resulterat i att forskning har börjat ta hänsyn till arbetsgivares perspektiv och behov när det
kommer till att identifiera vad högre utbildning bör tillhandahålla (Yuzhuo, 2012). I Mason,
Williams och Cranmers (2009) undersökning visade det sig att lämplig arbetslivsanknytning
i en utbildning kan vara avgörande på arbetsmarknaden då arbetsgivare söker personer som
har en kort ”inlärningskurva”. Mason, Williams och Cranmer (2009) menar att detta tyder på
att många relevanta förmågor bäst förvärvas i arbetsmiljö snarare än klassrumsmiljö.
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Den främsta kritiken som riktats mot att anpassa högre utbildning mer efter arbetsgivares
och  arbetsmarknaden  behov  är  att  högre  utbildning  inte  är  till  för  att  lära  ut  specifika
färdigheter.  Högre  utbildning  ska  istället  bidra  till  att  utveckla  till  exempel  kritisk
granskningsförmåga och problemlösningsförmågor hos studenterna. Akademiker anser att
det skulle vara en nedgradering att göra intrång på akademisk autonomi, särskilt i en värld
där förändringar och utveckling sker snabbt och ofta. De menar att detta snarare skapar ett
behov av ett  livslångt lärande.  Att  kunna ta sig an och anpassa sig efter  utveckling och
förändringar blir därför viktigare än att besitta specifika färdigheter (Harvey, 2000).

Majoriteten  av  studier  som  gjorts  gällande  relationen  mellan  högre  utbildning  och
arbetsliv  tenderar  att  utgå  från  humankapitalteorin  eller  ”job  market  signalling  theory”.
Båda  teorierna  innefattar  en  positiv  relation  mellan  investering  i  utbildning  och
arbetsmarknadsavkastning  men  skiljer  sig  åt  i  hur  utbildning  påverkar  anställning.
Humankapitalteorin  argumenterar  för  att  utbildning ökar  individers  produktivitet  vilket
förbättrar jobbprestationer. Med andra ord, ju mer utbildad du är desto mer framgångsrik
blir du på arbetsmarknaden i och med att du presterar bättre. ”Job market signalling theory”
baseras  på  att  anställning  är  en  investering  för  arbetsgivaren  och  att  de  faktorer  som
påverkar arbetsgivaren är de signaler som de arbetssökande sänder ut  med hjälp av sin
utbildning. Utbildning blir därför ett sorts mätinstrument som arbetsgivaren använder för
att tillskriva de arbetssökande specifika kvalifikationer och färdigheter utifrån vad tidigare
anställda med liknande eller samma utbildning har visat. Utbildning fungerar därför enbart
som ett verktyg för de arbetssökande för att  signalera sina tillskrivna kvalifikationer och
färdigheter. Deras ”medfödda” egenskaper är det som kommer att påverka produktiviteten
(Yuzhuo, 2012).

Humankapitalteorin  baseras  på  att  arbetsgivare  kan  göra  objektiva  och  rationella
utvärderingar  av  de  arbetssökande.  ”Job  market  signalling  theory”  visar  däremot  på  ett
tydligt mönster av förutfattade meningar hos arbetsgivare. Dacre, Pool och Qualter (2013)
skriver i sin undersökning att forskning visar att arbetsgivares beslut gällande anställning
faktiskt påverkas av flera olika faktorer vad gäller de arbetssökande. Det kan till exempel
handla  om kön,  klass,  etnicitet,  val  av huvudämne eller  val  av universitet.  Studier  som
innefattar  antingen humankapitalteorin eller  ”job market  signalling theory”  undersöker i
huvudsak relationen mellan utbildning och lön. Utöver detta tenderar studierna även att
fokusera på arbetsgivares behov medan få studier har gjorts om arbetsgivares uppfattningar
och hur dessa kan ändras (Yuzhuo, 2012).

Utbildning och anställningsbarhet

Föregående avsnitt  belyste bland annat akademikers  åsikter om att  högre utbildning bör
handla  om  livslångt  lärande  snarare  än  att  lära  ut  specifika  färdigheter.  Frågan  många
forskare, politiker och akademiker ställer sig är hur livslångt lärande kan implementeras i
högre  utbildning.  I  litteratur  och  forskning beskrivs  olika förslag på detta  och  det  mest
frekvent  förekommande  är  att  högre  utbildning  bör  arbeta  mer  med  anställningsbarhet
(Harvey,  2000).  Detta  avsnitt  kommer  därför  att  handla  om  anställningsbarhet,  hur  det
definieras och vad det innebär utifrån olika perspektiv.

Yorke (2006) skriver i sin artikel att studenters anställningsbarhet har blivit ett mål som
regeringar över hela världen har infört i sina nationella utbildningssystem vad gäller högre
utbildning.  Detta  visar  sig  bland  annat  i  bolognadeklarationen  eller  den  så  kallade
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bolognaprocessen.  Bolognaprocessen  är  ett  samarbete  mellan  47  europeiska  länder  som
tillsammans  ämnar  att  skapa  ett  europeiskt  område  för  högre  utbildning.  Målen  med
samarbetet handlar om att öka individers rörlighet, deras anställningsbarhet samt att främja
Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent (Baartman & Ruijs, 2011). Detta intresse
för  anställningsbarhet  reflekterar  en  acceptans  av  humankapitalteorin  då  regeringar
uppmuntrar till förhållanden som bidrar till tillväxt i humankapital, som nu anses som en
nödvändighet i en allt mer globaliserad värld (Yorke, 2006). Men vid sidan av diskussionen
om hur studenters anställningsbarhet ska främjas förekommer det en debatt som ifrågasätter
om anställningsbarhet verkligen ska vävas in i läroplaner (Harvey, 2000).

Få studier har gjorts om studenters anställningsbarhet. Detta på grund av svårigheter i
att  definiera  och  mäta  begreppet.  Anställningsbarhet  förknippas  ofta  med
sysselsättningsstatistik och institutionella framgångar men handlar i  många sammanhang
om mer än förmågan att få ett  jobb eller att  förvärva färdigheter.  I  kurslitteratur skriver
Haake  och  Löfgren  Martinsson  (2009)  också  om  svårigheterna  i  att  definiera
anställningsbarhet. De menar att beroende på vilken definition som används kan kopplingen
mellan  anställningsbarhet,  utbildning  och  arbetsliv  uppfattas  olika.  Haake  och  Löfgren
Martinsson (2009) menar att det går att betrakta anställningsbarhet på två grundläggande
sätt. Det ena är att definiera begreppet som en rad olika färdigheter “skills” och att utifrån
detta perspektiv är det givet att anpassa utbildning efter arbetsmarknadens efterfrågan på
specifika  färdigheter.  Dock  finns  det  kritik  mot  antagandet  att  det  är  vissa  speciella
färdigheter som gör en individ anställningsbar. Det är just detta det andra synsättet handlar
om, nämligen att anställningsbarhet är något som finns bortom färdigheter. Det kan innebära
en förmåga att reflektera kritiskt och att handla självständigt i olika kontexter. Konceptet
anställningsbarhet  kan  även  liknas  vid  de  attribut  och  färdigheter  som  8  och  9  §
högskolelagen (SFS 1992:1434) menar att studenter ska utveckla under sin tid på universitet.
Dessa attribut och färdigheter innefattar men går också bortom den tekniska kunskapen som
traditionellt formar kursinnehåll på de flesta universiteten (Dacre Pool & Qualter). Harvey
(2005) skriver i sin artikel att fokus bör läggas mer på vilka förmågor en person besitter och
mindre på själva anställningen. Han menar att anställningsbarhet handlar om att utveckla
bland  annat  kritiskt  tänkande  och  problemlösningsförmågor  hos  studenter.  Att  de  blir
anställda är bara en biprodukt eller ett resultat av processen. Han är dock noga med att
påpeka att anställningsbarhet inte automatiskt leder till anställning. Det finns allt för många
socioekonomiska  faktorer  som  påverkar  i  detta  sammanhang  som  till  exempel  skolors
ekonomiska  möjligheter  att  erbjuda  sina  studenter  möjligheter  som  praktik  och  andra
aktiviteter som kan leda till anställning.

Harvey  (2000)  skriver  att  examensbeviset  tidigare  är  det  som  har  varit  nyckeln  till
anställning. Men på grund av organisationsförändringar och det ökade antalet examinerade
akademiker har detta förändrats. Arbetsgivare tenderar att söka efter flera olika typer av
erfarenheter hos de arbetssökande och därför är examensbeviset inte längre en garanti för
anställning utan borde istället ses som ett första steg i rekryteringsprocessen. Vidare skriver
Harvey (2000) att arbetsgivare ofta är ute efter något annat än specifika färdigheter. Många
gånger letar de efter personer med kunskap utanför det aktuella området för att få in nya
perspektiv och kunskaper. Det har börjat läggas allt mer vikt på betyg, personliga attribut
och  intellekt  och  mindre  vikt  på  det  område  de  arbetssökande  har  studerat.  Detta  då
arbetsgivare har börjat  föredra smarta studenter framför specialkunskaper.  Detta är även
något som Edvardsson Stiwne och Gaio Alves (2010) rapporterar om.
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Kompetens 

Detta stycke kommer att handla om kompetens och målsättningen är att ge en bakgrund till
begreppet, dess betydelse och efterfrågan då kompetens, som nämnts tidigare, är en viktig
del i diskussionen om anställningsbarhet.

Illeris (2008) beskriver begreppet kompetens och dess utveckling. För inte så länge sedan
var begreppet kompetens främst en formell och juridisk fråga. Kompetens var det som gav
en person rätt att ta beslut inom ett visst område, framför allt inom offentlig förvaltning.
Under de senaste 25 åren har användningen av begreppet utökats till utbildning, arbetsliv,
ledning och politik som ett modernt uttryck för vad en person egentligen kan göra eller
åstadkomma.  Detta  ledde,  menar  Illeris  (2008),  också  till  en  språklig  förändring  där
begreppet kompetens mer och mer kom att ersätta ordet kvalifikationer. Detta var dock inte
en  tillfällig  eller  oviktig  förändring.  Det  ska  enligt  Illeris  (2008)  snarare  förstås  som  en
naturlig konsekvens av den förändring som skedde i fråga om vilka typer av förmågor som
efterfrågades. Han menar att kvalifikationer är mer statiska kunskaper som inte utvecklas
medan kompetens beskriver kunskaper som flexibilitet, självständighet och ansvarstagande.
Kompetens kan inte framställas som en råvara utan måste utvecklas i och av en individ.
Detta  är  i  linje  med en arbetsmarknad i  ständig förändring  och med krav  på  att  kunna
hantera många olika situationer. Illeris (2008) menar dock att det ställer nya krav på den
klassiska utbildningen där utgångspunkten är att formulera tydliga mål och genom dessa
överföra  kunskap och göra utbildningsåtgärder.  Illeris  (2008)  skriver  också att  begreppet
kompetens och kompetensutveckling ibland kan kopplas ihop med något som är trendigt
och  i  tiden,  vilket  gör  det  populärt  i  arbetslivet  men  mer  problematiskt  i  akademiska
diskussioner.

Ellström  (1997)  definierar  i  sin  artikel  kompetens  som  en  komplex  funktion  av
kunskaper  och  intellektuella  färdigheter  men  även  andra  faktorer  som  till  exempel
motivation och självförtroende.  Han menar att  kompetens är en potentiell  snarare  än en
faktisk kapacitet,  det vill  säga en kapacitet som används endast om vissa förutsättningar
finns,  till  exempel  en  utmanande  uppgift. Med  denna  definition  på  kompetens  som
utgångspunkt, definierar Ellström (1997) begreppet kvalifikation som den kompetens som
faktiskt krävs av arbetsuppgiften och /eller är bestämd av arbetsgivaren. 

Ellströms (1997) definitioner av kompetens och kvalifikationer och skillnaden mellan
dessa verkar stå sig än idag. Granberg (2011) uttrycker det i sin bok som att kompetens utgår
från en persons möjliga förmåga till en viss uppgift och att kvalifikation utgår från uppgiften
och de krav den ställer på kompetensen hos en individ. Ellström (1997) ville redan för 20 år
sedan skilja begreppen åt och Granberg (2011) menar att  även om begreppen fortfarande
definieras på olika sätt har de “luddats till” och kompetens har kommit att bli ett begrepp
som allt  mer får täcka det  mesta och även innefatta begreppet kvalifikation. Även Illeris
(2008)  konstaterar  att  det  finns många olika uppfattningar och definitioner av begreppet
kompetens.  Ett gemensamt drag verkar dock vara att  kompetens innefattar förmågan att
handla  lämpligt  i  framtida  situationer  som  inte  går  att  förutse.  Illeris  (2008)  menar  att
kompetens är ett brett begrepp och bryter man ner det kan man hitta kvalifikationer som är
en viktig del av en persons hela kompetens. Granberg (2011) menar att det hos en individ går
att  särskilja  två sorters kompetens,  dels  den formella kompetensen och dels den faktiska
kompetensen. Den formella kompetensen är knuten till en viss utbildning och ofta också ett
behörighetsbevis.  Socionomer  kan  till  exempel  inte  bli  legitimerade  men  de  blir
auktoriserade som yrkesgrupp via  Akademikerförbundet  SSR.  Vissa tjänster  har  krav på
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formell  kompetens för  att  garantera  att  en individ är kompetent nog att  utföra  specifika
arbetsuppgifter. Kompetens är ett begrepp som allt mer har tagit över både yrkeskunnande
och  kvalifikationer  och  uppfattningen  verkar  vara  att  kompetens  är  en  omfattande
beskrivning av en individs potentiella förmågor i förhållande till en viss uppgift eller arbete.
Ur  ett  arbetsgivarperspektiv  är  kompetens  något  väldigt  centralt,  likaså  den  kompetens
specifika utbildningar uppfattas ge (Granberg, 2011).

Undersökningar  har  visat  att  arbetsgivare  värderar  så  kallade  generic  skills  eller
transferable skills högre än specifika disciplinära kunskaper. Generic eller transferable skills
är, som det engelska uttrycket antyder, kompetenser och färdigheter som är överförbara till
många olika situationer och sammanhang. Generisk kompetens kan ses som en generell eller
allmän  kompetens  med  förmågor  som  samarbetsförmåga,  värderingsförmåga  och
självständighet  i  arbetet  (Dacre  Pool  &  Qualter,  2013).  En  undersökning  av  Hernández‐
March,  Martín  del  Peso,  och  Leguey,  (2009)  visade  att  arbetsgivare  även  värderar
områdesspecifik  kunskap  såväl  som  social  kompetens  hos  arbetssökande.  Den  sociala
kompetensen innefattar  förmågan att  samarbeta  med andra  men också andra  personliga
egenskaper som motivation och attityden till arbetet samt en god kommunikationsförmåga.
Vidare  visade  undersökningen  att  det  arbetsgivare  värderar  högst  utifrån  den  högre
utbildningens funktion är att utbildning ger studenterna förmågan att lära och att ta in ny
kunskap. Detta är egenskaper som är viktiga i ett samhälle som uppmuntrar det livslånga
lärandet. En av de egenskaper som värderades allra högst av arbetsgivare var just att snabbt
kunna ta till sig ny kunskap och det var också denna egenskap som skiljde akademiker från
de med lägre utbildningsnivå i denna undersökning. 

Dacre Pool och Qualter (2013) skriver att det finns två aspekter som är återkommande i
de  flesta  definitioner  av  kompetens.  Dessa  handlar  just  om  integrationen  av  kunskap,
färdigheter och attityder i förhållande till ett särskilt yrkessammanhang. Mer specifikt kan
detta handla  om självförvaltning,  teamworking,  kommunikation och förmågan att  arbeta
under press. 

Beteendevetare  och beteendevetenskaplig utbildning

Då beteendevetare och beteendevetenskaplig utbildning är fokuset i denna studie är det av 
vikt att ägna ett eget stycke till att ge en inblick i hur beteendevetare och 
beteendevetenskaplig utbildning porträtteras och uppfattas i dagsläget. Målsättningen med 
följande stycke är även att visa på komplexiteten med begreppet. Utifrån några olika källor 
visas det ett antal sätt att benämna och omnämna beteendevetare. Den spretighet som 
förekommer i användningen av begreppet kan möjligtvis bidra till olika uppfattningar och i 
vissa fall okunskap kring beteendevetenskaplig utbildning och vad den leder till för 
kompetens. 

Saco  (Sveriges  akademikers  centralorganisation,  2015)  skriver  på  sin  hemsida  att
beteendevetare är ett   bredare begrepp än en person med beteendevetenskaplig utbildning.
Att definiera beteendevetenskaplig utbildning är lättare. Program och kurser kan se olika ut
men  den  gemensamma  kunskapskärnan  i  beteendevetenskaplig  utbildning  handlar  om
människan och om hur vi lär, samspelar och utvecklas. För att få kalla sig beteendevetare
krävs en kandidatexamen med något av huvudämnena pedagogik, psykologi eller sociologi.
Inom  utbildningen  finns  ibland  även  specialinriktningar  som  till  exempel
organisationsutveckling, arbetsvetenskap, social omsorg eller rehabilitering.
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Enligt Nationalencyklopedin (2015) är en beteendevetare en ”person som (yrkesmässigt)
ägnar  sig  åt  beteendevetenskap”.  Saco  (2015)  beskriver  beteendevetare  som  en  egen
profession och att utbildning inom beteendevetenskap leder till denna profession samt att
beteendevetare även är en yrkesgrupp/yrkeskategori. Stockholms Universitet benämner på
sin hemsida beteendevetare  som ett  begrepp för  yrkesområden inom det  som kallas  för
beteendevetenskap. De skriver att begreppet har fått allt större erkännande i arbetslivet och
förekommer därför allt oftare i platsannonser. Beteendevetare benämns alltså inte som ett
eget yrke, som till exempel lärare eller läkare, men som yrkesgrupp, yrkeskategori, som en
egen profession och som ett begrepp för ett yrkesområde. Akademikerförbundet SSR (2015)
anger på sin hemsida att de jobbar för att beteendevetare ska få en tydligare profilering som
en egen profession samt för att skapa mer intresse och uppmärksamhet för professionen.  De
anser också att arbetsgivare bör få bättre kunskap om beteendevetare som profession. Detta
mycket på grund av att  beteendevetare ofta konkurrerar  med liknande yrkesgrupper om
samma jobb, som till exempel personalvetare och socionomer. 

Det är inte denna studies syfte att uppmärksamma beteendevetare som profession bland
arbetsgivare. Det utesluter dock inte att det skulle kunna bli en positiv bieffekt samt att på ett
litet plan eventuellt bidra till att stärka relationen mellan utbildning och arbetsliv genom att
vi uppmärksammar arbetsgivare om utbildningen. 

Syfte
Syftet  med denna studie är att  skapa förståelse för  hur arbetsgivare uppfattar begreppet
beteendevetare samt vilken specifik kompetens arbetsgivare tillskriver samt värderar  hos
beteendevetare.

Frågeställningar 

 Hur definierar arbetsgivare begreppet beteendevetare?
 Vilka kompetenser kopplar arbetsgivare till begreppet beteendevetare?
 Vilka kompetenser ser arbetsgivare som särskilt betydelsefulla vid anställning av 

beteendevetare?
 Hur uppfattar arbetsgivare beteendevetares kompetens i jämförelse med liknande 

yrkesgrupper?
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Metod 

Ansats
Denna studie har en kvalitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning är det centralt att genom
tolkning försöka  skapa en djupare  förståelse  för  det  problem som studeras  (Alvesson &
Sköldberg, 2008). Detta görs genom att inta studieobjektets perspektiv och försöka tolka och
skapa förståelse för  hur en individ eller  en grupp individer  uppfattar sin livsvärld.  Hur
människor  uppfattar  verkligheten  har  stor  betydelse  för  samhälls-  och
beteendevetenskaperna.  Detta på grund av att  människor handlar  efter  hur de uppfattar
verkligheten, inte efter hur den är (Hartman, 2004). I kvalitativa studier läggs vikt vid ord
och tolkning av ord, inte kvantifiering då en individs sociala verklighet är något som denne
skapar och konstruerar  själv och som ständigt  förändras  (Bryman,  2012).  I  enlighet  med
syftet för studien valdes det därför att utgå från ett kvalitativt perspektiv då vi vill skapa
förståelse för det valda studieområdet genom tolkning istället för mätning.  

Urval
För denna studie valdes ett strategiskt/målinriktat urval. Detta då syftet var att samla in
material  utan  att  göra  någon större  statistisk  generalisering.  Det  enda  kravet  var  att  de
utvalda  respondenterna  uppfyllde  kriterier  som  överensstämde  med  syftet  för
undersökningen. Ett målinriktat urval handlar enligt Bryman (2011) i första hand om att göra
ett urval som teoretiskt sett kan svara på undersökningens frågeställningar. Detta var också
anledningen till att denna typ urval valdes för denna studie. För att få svar från olika delar
av arbetsmarknaden valdes arbetsgivare från olika verksamheter som kommunal, landsting,
statlig och privat verksamhet. Studien avgränsades till att gälla Sundsvalls kommun och de
som  kontaktades  var  potentiella  arbetsgivare  för  personer  med  beteendevetenskaplig
utbildning.  Vid  ett  målinriktat  urval  väljs  personer  ut  till  en  undersökning  för  att  de
uppfattas  ha en relevans för att  skapa förståelse kring en viss  företeelse (Bryman,  2011).
Kriterier för de som ombads att svara i denna undersökning var att de skulle var insatta i
rekrytering  och  anställning,  antingen genom  att  ha  en  ledande  position  eller  genom  att
arbeta på en personalavdelning eller liknande. Urvalet gjordes också med hänsyn till att det
insamlade materialet skulle bli hanterbart i relation till tidsramen av studien. Urvalet bestod
till slut av 31 personer där 16 stycken valde att deltaga. Bland respondenterna fanns det 13
kvinnor  och  2  män.  En  respondent  angav  inte  sitt  kön.  8  av  dessa  personer  jobbade
kommunalt och 4 personer statligt. 1 person var verksam inom landstinget och 3 personer
inom  privat  verksamhet.  De  flesta  av  respondenterna  visade  sig  vara  chefer  eller  HR-
strateger.  1  respondent  var  personalansvarig.  Deltagarna  hade  varierande  längd på  sina
tjänster. Spannet sträckte sig från 1 månad till 15 år. Respondenternas egna utbildningar var
också varierade (se Figur 1, s 14).
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Figur 1. Respondenternas utbildningsbakgrund

Datainsamlingsmetod
Som  datainsamlingsmetod  valdes  webbaserade  enkäter  bestående  av  mestadels  öppna
frågor.

Bryman (2011) menar att enkäter och strukturerade intervjuer i många avseenden är lika
och att den tydligaste skillnaden är att det vid en enkätundersökning oftast inte finns någon
intervjuare  som  ställer  frågorna.  I  denna  studie  skickades  enkäterna  ut  via  mejl  och
besvarades  således  av  respondenterna  utan  någon  intervjuare  närvarande.  Detta  ställer
enligt Bryman (2011) krav på utformningen av enkäten. Den måste vara tydlig, lätt att förstå
och lätt att besvara för respondenterna. Enligt Bryman (2011) är en fördel med enkäter att det
snabbt går att nå ut till många respondenter. Enkäter valdes därför för att inom tidsramen
för studien kunna samla in ett material som representerade en större del av arbetsmarknaden
än vad som hade varit möjligt vid till exempel intervjuer. För skapandet av enkäterna valdes
webbsidan www.enkät.se. Frågorna byggdes ihop till en enkät och en länk kopplades till den
färdiga enkäten. Webbaserade enkäter valdes före postenkäter för att de lätt skulle kunna
skickas ut till de e-postadresser som gick att finna via de olika verksamheternas hemsidor.
Enligt Bryman (2011) är en fördel med enkäter att de lättare, än till exempel intervjuer, kan
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anpassas  efter  respondenternas  behov.  Enkäten  skickades  ut  och  respondenterna  kunde
sedan svara när de hade tid och möjlighet inom den tidsram för svar som angetts. 

Enkätfrågor
Frågorna till enkäten formulerades utifrån frågeställningar och syfte och skedde i flera steg
för att kunna försäkra att frågorna skulle komma att ge svar på det som studien syftar till att
undersöka  (Bell,  2006).  Enkäten  bestod  av  sammanlagt  15  frågor  där  de  första  var
bakgrundsfrågor om bland annat respondenternas tjänst och utbildning. Följande frågor var
öppna frågor och i början av enkäten uppmuntrades respondenterna att skriva så utförligt
som  möjligt  utifrån  sin  egen  unika  uppfattning  när  de  besvarade  frågorna  (bilaga  1).
Fördelar med öppna frågor är bland annat att respondenterna kan svara med sina egna ord
och att det lämnas utrymme för oförutsedda svar (Bryman, 2011). I denna studie var det just
respondenternas egna ord och uppfattningar som efterfrågades och öppna frågor valdes i
enkäten  för  att  kunna  undersöka  förutsättningslöst  och  utan  egna  antaganden  om
respondenternas uppfattning.

I de inledande bakgrundsfrågorna frågades efter respondentens kön, egen utbildning,
vilket område denne är verksam inom, typ av tjänst och antal år på den nuvarande tjänsten.
Dessa frågor ställdes för att få olika perspektiv på respondenternas uppfattningar och för att
lättare kunna skapa en förståelse för olika påverkansfaktorer i respondenternas svar. För att
få svar på hur arbetsgivare uppfattar begreppet beteendevetare ställdes dels en fråga om
deras egen definition och dels en fråga om vilka befattningar beteendevetare har i de olika
verksamheterna. Vidare ställdes frågor om vilka arbetsuppgifter som ansågs lämpliga för
beteendevetare  och  varför,  detta  för  att  få  svar  på  vilken  specifik  yrkeskompetens  som
arbetsgivare  kopplar  ihop  med  beteendevetare.  För  att  få  större  förståelse  för  vilka
kompetenser som sågs som särskilt betydelsefulla ställdes en fråga om vilka kompetenser
som ansågs  viktiga  för  att  klara  av  de  aktuella  arbetsuppgifter  som uppgavs  utföras  av
beteendevetare.  Till  sist  ställdes  frågor  där  respondenterna  fick  uppge  vilka  skillnader  i
kompetens  de  upplevde  mellan  beteendevetare  och  liknande  yrkesgrupper,  i  detta  fall
personalvetare och socionomer.

Genomförande
Undersökningen började med en urvalsprocess då det i ett första steg togs kontakt med olika
arbetsgivare.  Enligt  Bryman  (2011)  kan  man  minska  bortfallet  vid  enkätundersökningar
genom  att  kontakta  respondenterna  innan  enkäten  skickas. Kontakten  etablerades  dels
genom  egna  kontakter  som  hjälpte  till  med  information  om  vilka  som  kunde  tänkas
medverka  i  undersökningen  och  dels  genom  att  kontakta  olika  företag  och  bli
vidarebefordrad till de som kunde tänkas svara. Cirka 20 personer tackade ja till möjligheten
att vara med i studien.

Därefter  skapades  enkäten  via  enkät.se.  Enligt  Bell  (2006)  är  det  av  största  vikt  att
utforma  enkäten  på  ett  sätt  som  ger  den  information  som  behövs,  som  är  tydlig  för
respondenterna och som inte medför problem vid tolkning och analys av svaren. Detta var
något som vi tog fasta vid under utformandet av enkäten som till slut bestod av sammanlagt
15 frågor varav 5 bakgrundsfrågor,  9 öppna frågor och en avslutande fråga som berörde
övriga tankar och synpunkter (bilaga 1). 
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Enkäterna skickades ut via mejl då det praktiskt, ekonomiskt och tidsmässigt inte var
möjligt  att  dela  ut  dem  personligen.  Därför  skickades  det  tillsammans  med  länken  till
enkäten ett följebrev (bilaga 2) där det tydligt framgick avsändare, syftet med studien, sista
datum för svar samt att de forskningsetiska aspekterna följdes. Utöver de som kontaktats
tidigare  skickades enkäten till  ytterligare ett  antal  arbetsgivare,  sammanlagt 31 personer.
Datum  för  svar  sattes  ca  1,5  vecka  efter  utskick.  Ca  en  vecka  efter  utskick  av  enkäten
skickades  en påminnelse  ut  till  samtliga respondenter  (bilaga 3),  detta  är  enligt  Bryman
(2011)  något  som  kan  minska  bortfallet  vid  denna  typ  av  undersökningar.  När  sista
svarsdatum var nått hade 16 svar inkommit och dessa fick utgöra materialet för analysen.
Bortfallet i studien var alltså 15 personer och svarsfrekvensen blev därmed drygt 50 %. Enligt
Bryman (2011) är över 50 % att anses som godkänt men att cirka 70 % är önskvärt i denna typ
av studier. Svaren kom från alla de verksamheter som enkäten skickades till (kommunal,
statlig,  privat  samt  landsting)  vilket  innebar  att  trots  relativt  låg  svarsfrekvens  blev
spridningen av  svaren  den önskvärda  för  studien.  Av svaren som inkom var  det  några
respondenter som hade valt att inte svara på enstaka frågor men över lag var svaren på de
öppna frågorna uttömmande.

Analysmetod
I  och  med  att  studien  är  av  kvalitativ  karaktär  valdes  att  göra  en  kvalitativ  analys  av
materialet som samlats in. I kvalitativ dataanalys utgör kodning startpunkten för analysen
(Bryman, 2011). I analysen av det material som samlats in lästes materialet först igenom i sin
helhet.  Därefter  gjordes  en  mer  noggrann  genomgång  av  svaren  där  de  tolkades  både
individuellt och i jämförelse med varandra med syftet att finna mönster och kategorier för att
kunna  urskilja  likheter  och  skillnader.  I  ett  första  skede  skapades  några  övergripande
kategorier för att kunna sortera svaren. Därefter skapades ett antal underkategorier. Vissa
kategorier reviderades efter ytterligare läsning av materialet. Vissa långa fritextsvar delades
upp och sorterades  in i  olika kategorier  vilket  medförde att  svarsfrekvensen ibland blev
högre  än  antalet  deltagare.  Svar  som  tolkades  som  identiska  sorterades  under  samma
kategori.  Långa  svar  tolkades  och  kodades  för  att  sedan  kunna  sorteras  under  samma
kategorier som vissa korta svar. 

I  svaren  angående  arbetsgivares  uppfattning  om  vilka  kompetenser  som  ansågs
betydelsefulla och viktiga hittades till exempel mönster där ett antal respondenter nämnde
kurser eller särskilda ämnen, ett antal menade att högre utbildning i allmänhet var viktigt
och  ytterligare  ett  antal  uppgav  att  erfarenhet  och  personlig  lämplighet  var  viktigt.
Kategorierna  blev  således;  specifika  kurser,  högre  utbildning  i  allmänhet  och
erfarenhet/personliga egenskaper och under dessa kategorier  kunde samtliga svar sedan
sorteras  in.  På  detta  sätt  kategoriserades  alla  frågor  och svar.  En del  av analysresultatet
sammanställdes i diagram med hjälp av SPSS.

Etiskt ställningstagande
Då informationen till  studien samlades in genom enkäter var det av största vikt att  följa
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudreglerna
är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och  nyttjandekravet.  Vid
insamlande av information innebär detta att  de som ingår i  urvalet  blir  informerade om
syftet med undersökningen och att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan samt
har  rätt  att  avbryta  sin  medverkan  när  de  vill.  I  denna  studie  har  de  forskningsetiska
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principerna efterlevts  genom att  uppgifter  som samlades  in  till  denna undersökning har
behandlats med största möjliga konfidentialitet och materialet har förvarats på ett sådant sätt
att inga obehöriga har kunnat ta del av det. Endast vi som skrivit detta arbete hade tillgång
till  inloggningsuppgifter  för  att  kunna  ta  del  av  resultatet  i  enkäten.  När  alla  svar  var
insamlade förvarades materialet som datadokument i våra respektive datorer och utskrivet
material  lästes  och  behandlades  endast  av  oss.  När  arbetet  är  färdigställt  och  godkänt
kommer  materialet  att  raderas  och  papperskopior  att  förstöras.  Genom  ett  följebrev
informerades respondenterna om detta samt om studiens syfte och att deras medverkan var
helt frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta eller att inte svara på någon
fråga. I följebrevet stod också att varken de svarande eller deras arbetsplats skulle kunna
identifieras efter sammanställning av svaren och att resultatet endast skulle användas till just
denna studie.

Tillförlitlighet och giltighet
Vid  kvalitativa  undersökningar  menar  Bryman  (2011)  att  man  bör  använda  begreppen
tillförlitlighet och giltighet för att säkra kvaliteten i studien. Denna studie är av kvalitativ
karaktär och syftet är att skapa förståelse snarare än att presentera statistik. Det är högst
osannolikt att upprepade studier skulle visa samma resultat i och med att arbetsmarknaden
och urvalsgruppen kan och troligtvis kommer att förändras. Denna studie kan därför inte
anses  ha  hög  tillförlitlighet.  Enligt  Bryman  (2011)  är  det  i  kvalitativ  forskning  svårt  att
uppfylla detta kriterium eftersom det inte går att konservera en social miljö. Dock har denna
studies tillförlitlighet försökt att stärkas genom att noggrant och utförligt beskriva alla delar i
processen och motivera och argumentera för val av metod, genomförande och presentation
av resultatet (Bryman, 2011).

Giltigheten i denna studie anses vara hög då de valda enkätfrågorna gav svar på det som
avsågs att studeras. Frågorna formulerades i flera steg och hela tiden med syftet för studien i
åtanke. Innan utskick lästes frågorna igenom av en person som uppfyllde de för urvalet
uppsatta  kriterierna.  Det  vill  säga  att  vara  insatt  i  rekrytering  och  anställning  antingen
genom  att  ha  en  ledande  position  eller  genom  att  arbeta  på  en  personalavdelning  eller
liknande.  Testpersonen ansåg att  frågorna  fångade upp det  som avsågs  att  studeras och
därefter skickades enkäten ut. På detta sätt säkerställdes att de svar som inkom verkligen
kunde användas för att svara mot studiens syfte (Bell, 2006). 
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Resultat och analys 
Resultatet presenteras här genom olika teman som utformades både utifrån respondenternas
svar och våra  frågeställningar.  Dessa teman delades  in  under  rubrikerna:  Att  arbeta  med
mänskligt beteende på olika nivåer, Beteendevetare, personalvetare och socionomer – olika fast lika,
Bred kompetens ger varierade arbetsuppgifter samt Formell kompetens och personliga egenskaper. Sist
presenteras en sammanfattning av det som framkommit som centralt gällande arbetsgivares
uppfattningar om begreppet beteendevetare och dess kompetens.  För att  tydliggöra och
konkretisera resultatet användes citat från enkätsvaren. I de fall där respondenterna citeras
benämns de med vilken typ av tjänst de har samt inom vilken verksamhet de arbetar, till
exempel Chef,  kommunal verksamhet.  Vi  vill  också inledningsvis  nämna att av dessa 16
respondenter var det 13 stycken som angav att de hade personer med beteendevetenskaplig
utbildning anställd inom sin verksamhet. 

Att arbeta med mänskligt beteende på olika nivåer

I detta tema presenteras arbetsgivarnas definitioner av begreppet beteendevetare. Här var
det  av  intresse  att  se  svaren  ur  två  aspekter,  dels  hur  respondenterna  benämner
beteendevetare och dels vad de tillskriver beteendevetare för kompetens och egenskaper.
Som benämningar på begreppet fanns bland svaren både att det är en utbildning och att det
är personer som arbetar med specifika områden i arbetslivet. Det fanns även benämningar
som tjänst och uppdrag. Genomgående i svaren var uppfattningen om en bred kompetens
och utbildningsbas.

”Som  beteendevetare  har  man  en  bred  kompetens  och  arbetar  på  både  individ,  grupp  och
organisationsnivå inom den psykosociala arbetsmiljön exempelvis inom företagshälsovården” (Annan
tjänst, kommunal verksamhet)

”Bred utbildningsbas. Kan utgöra ett gott komplement i exempelvis en grupp bestående av övriga
personalvetare. ” (HR-strateg, kommunal verksamhet)

Ur  den  andra  aspekten,  vad  som  uppfattas  ingå  i  kompetensen,  gick  det  att  utläsa  en
genomgående uppfattning om att det handlar om mänskligt beteende i olika sammanhang
och situationer, på både individ-, grupp-, och organisationsnivå. Begreppet beteendevetare
kopplas  ihop  med  arbete  som  innefattar  djupare  förståelse  för  människan,  ofta  ur  ett
förändrings-, och utvecklingsperspektiv men också arbete med mer direkt vägledning och
stöd. Några av svaren pekade på en uppfattning om att beteendevetarens roll ligger nära det
arbete som en psykolog gör.

”En person som har koll  på människors reaktioner,  beteenden,  personligheter och varför.  Lite
grand av "light" psykolog”(Chef, statlig verksamhet)

Dock gick det att utläsa en genomgående uppfattning om beteendevetare som personer vars
kompetens är mer generell än specifik och att beteendevetare utifrån sin breda kompetens
kan  arbeta  inom  ett  antal  olika  områden  och  på  olika  nivåer  i  en  organisation.
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Beteendevetare, personalvetare och socionomer – olika fast lika
Vid en jämförelse mellan beteendevetare och personalvetare respektive socionomer visade
analysen  både  skillnader  och  likheter  utifrån  ett  arbetsgivarperspektiv.  Respondenternas
svar  utgick  genomgående  från  det  arbete  de  olika  yrkesgrupperna  utför,  sällan  från
utbildning eller specifik kompetens. Skillnader och likheter visade sig alltså i svaren utifrån
de  arbetsuppgifter  som  beteendevetare,  personalvetare  och  socionomer  utför  i  de  olika
verksamheterna. Av svaren gick att utläsa att uppfattningen är att personalvetare arbetar
mer  direkt  med  personalfrågor,  ofta  med  frågor  av  juridiskt  slag  som  rekrytering  och
lönesättning.  Personalvetare  uppfattas  ha  mer  kunskap  om  arbete  mot  regelverk,  som
arbetsrätt.  Beteendevetare  uppfattas  arbeta  mer  med  utvecklingsfrågor,  människans
beteende, behandling, samtal och stöd.

”Som jag tolkar personalvetarens roll så arbetar de mer administrativt och med de 
arbetsrättsliga frågorna än vad beteendevetare gör”(Annan tjänst, kommunal verksamhet)

”Beteendevetaren kan arbeta mer med utveckling av teamen och de mjuka värdena”(HR-strateg, 
kommunal verksamhet)

Dock går att utläsa att mycket av kompetensen upplevs som lika, det handlar om arbete med
människor men på lite olika sätt.

”Beteendevetare har mer pedagogik i bagaget. Beteendevetaren har en mer generell plattform. En
beteendevetare kan ha en mer allmän kunskap om mänskligt beteende (oavsett om det är i arbetsliv
eller  inte).  I  övrigt  är  kompetensen  väldigt  lika!” (HR-strateg,  kommunal  verksamhet)

Vidare gick det att utläsa att socionom som yrkesroll och vad denne arbetar med upplevs
som  tydlig.  Fokus  i  beskrivningarna  av  en  socionoms  arbetsområde  låg  på
myndighetsutövning,  handläggning,  bistånd,  försörjningsstöd  och  arbete  med
socialtjänstlagen. Vidare ansågs det att socionomer arbetar på ett stöttande sätt vilket också
beteendevetare  upplevs  göra  men att  en  socionom är  mer  styrd  av  lagar  och regelverk.
Beteendevetare upplevs också arbeta mer med värderingar och attityder hos människor.  

“En socionom arbetar med att ge stöd till människor i svåra situationer, en beteendevetare 
fördjupar sig i hur människor fungerar i sammanhang” (Chef,statlig verksamhet)

“Socionomer har ofta tjänster som innebär handläggning och myndighetsövning jämfört med 
beteendevetare som mer arbetar behandlingsinriktat” (Chef, kommunal verksamhet)

Utifrån analysen gick det att se tendenser till att beteendevetares kompetens på många sätt
kan  ses  som  likvärdig  en  socionoms.  Båda  yrkesgrupperna  anses  arbeta  med  stöd  och
behandling men på lite olika sätt.  En respondent svarade att denne inte upplevde någon
skillnad alls mellan en socionom och en beteendevetare. En annan respondent svarade att en
socionom är en form av beteendevetare. Vidare svarade en respondent att det numera även
är möjligt för beteendevetare att söka vissa tjänster inom till exempel socialtjänsten, något
som ej varit möjligt förut. 
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”En beteendevetare kan inte få en tjänst som socialsekreterare med myndighetsutövning, barn och
unga.  Detta  är  kopplat  till  Socialstyrelsens  direktiv  och  förordningar.  Det  kan  bara  en  utbildad
socionom få. Arbetsgivaren har tidigare krävt socionomexamina till samtliga socialsekreterar-tjänster
på  socialtjänsten/myndighetsutövningen,  men  börjar  nu  frångå  det.  Det  är  alltså  även  okej  för
beteendevetare att söka vissa vakanser”. (HR-strateg, kommunal verksamhet)

Svaren visar alltså att det ur ett arbetsgivarperspektiv finns skillnader men ändå likheter
mellan socionomer/personalvetare och beteendevetare.

Bred kompetens ger varierade arbetsuppgifter
Svaren  på  frågan  om  vilka  befattningar  de  verksamma  beteendevetarna  hade  inom
respektive område visar på den bredd som begreppet beteendevetare står för. En rad olika
befattningar nämns (se Figur 2) där psykolog kanske är den mest häpnadsväckande.

Figur 2. De anställda beteendevetarnas befattningar

Vad gäller arbetsuppgifter för de verksamma beteendevetarna uppgav respondenterna ett
antal olika där de främsta visade sig bestå av personalfrågor, arbete med inriktning mot HR
samt stöd av olika slag. Det intressanta i dessa svar är att många beteendevetare tycks arbeta
med personal/HR-frågor, det vill säga, sådant som respondenterna ansåg var den största
skillnaden mellan personalvetare och beteendevetare.
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”Personalvetare är mer direkt inriktade i både sin utbildning och i sina arbetsuppgifter mot HR 
än en beteendevetare. Beteendevetare arbetar oftast direkt i olika typer av samtalsstöd eller 
behandling.”(Chef, kommunal verksamhet)

”Personalvetare jobbar mer med personal- och organisationsfrågor och har kunskap om ex 
regelverk. En beteendevetare tittar mer på hur människor fungerar i olika sammanhang.”(Chef, 
statlig verksamhet)

Detta  skulle  kunna  innebära  att  den  generella  uppfattning  som  arbetsgivare  har  om
beteendevetenskaplig kompetens inte behöver påverka deras uppfattning om individuella
beteendevetares kompetenser.

I analysen av de främsta arbetsuppgifterna för beteendevetare, synliggjordes den breda
kompetens som beteendevetare uppfattas ha. Analysen visade att eftersom beteendevetare
finns  inom  olika  områden  på  arbetsmarknaden  blir  också  arbetsuppgifterna  varierade
beroende  på  verksamhet.  Även  inom  en  och  samma  verksamhet  gick  att  hitta  olika
arbetsuppgifter.

”Väldigt olika. Inom socialförvaltningen finns en uppsjö av olika befattningar men exempelvis 
inom Stöd och omsorg (aktivitetspedagoger, arbetscoacher) och Stöd och behandling (behandlare, 
rehabiliteringsassistenter) samt ett fåtal inom socialtjänsten (familjerådgivare).” (HR-strateg, 
kommunal verksamhet)

“Företrädesvis HR- och personalfrågor. Kompetensförsörjning i ett brett perspektiv: allt från 
arbetsmiljö/hälsa/rehabilitering, kulturfrågor, organsation och ledarskap, 
arbetsgivarfrågor/lönepolitik, jämställdhet/lika-behandling, kompetensutveckling och lärande. “(HR-
strateg, statlig verksamhet)

De  respondenter  som  inte  hade  anställt  någon  beteendevetare  fick  frågan  om  vilka
arbetsuppgifter de tycker verkar passande för en beteendevetare utifrån sin verksamhet. Det
visade sig att endast ett fåtal svar förekom då de flesta arbetsgivare hade beteendevetare
anställda. De arbetsuppgifter som dock var aktuella här var bland annat behandling, arbete
med psykiskt sjuka, handledning, HR-frågor och rekrytering. Alla svar liknade svaren från
de respondenter som anställt beteendevetare, med undantag för arbete med psykiskt sjuka.
Ingen  av  respondenterna  ansåg  att  beteendevetare  var  okvalificerade  för  deras
verksamhetsområde.

”Rekrytering och andra personaladministrativa uppgifter/tjänster (rehabilitering mm.) eller viss 
handläggning”(Chef inom statlig verksamhet som ej anställt någon beteendevetare)

Oavsett om respondenterna hade beteendevetare anställda eller ej visade svaren alltså att 
liknande arbetsuppgifter ansågs lämpliga.

Formell kompetens och personliga egenskaper
Det  gick,  genom  analys  av  svaren,  att  utläsa  olika  kategorier  av  kompetenser  som
respondenterna  ansåg  var  extra  betydelsefulla.  Dels  nämndes  specifika  kurser,  som
pedagogik  och  sociologi  och  dels  högskole-/universitetsutbildning.  Vilken
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högskole-/universitetsutbildning ansågs inte lika viktigt. Vidare visade svaren att erfarenhet
inom det aktuella området ansågs vara viktigt för att kunna utföra arbetet. Trots variationen
i respondenternas verksamheter,  och därmed i de aktuella arbetsuppgifterna,  gick det ur
svaren att  utläsa  att  det  viktigaste  inte  var  specifik  teoretisk kunskap eller  liknande.  De
övervägande svaren pekade istället på personliga egenskaper som ett bra förhållningssätt,
god kommunikationsförmåga, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

”Förmåga att kunna skapa förtroende och få människor att öppna sig. ” (HR-strateg, kommunal
verksamhet)

”Dels den formella kompetensen inom de olika områden men även personlig lämplighet.” (Annan
tjänst, kommunal verksamhet)

”Personlig kompetens i kombination med formell grundkompetens är viktigast! Personlig 
kompetens såsom: samarbetsförmåga, ansvarstagande och personlig mognad.” (HR-strateg, 
kommunal verksamhet)
 
Analysen visade att den formella kompetensen men framför allt personliga egenskaper var
det  som uppfattades  som viktigast  för  att  klara  av de  aktuella  arbetsuppgifterna.  Högre
utbildning ansågs viktigt inom vissa verksamheter samt vid anställning av beteendevetare.
Däremot fanns det inga krav på någon specifik utbildning. Den högre utbildningen verkar
snarare signalera andra kompetenser än kunskap inom specifika ämnesområden. Den  högre
utbildningen uppfattas istället som ett kvitto på de personliga egenskaper som nämndes som
viktiga. Det vill säga att genom att ha genomgått en högre utbildning visar en individ att
denne  till  exempel  har  samarbetsförmåga,  är  ansvarstagande  och  har  förmåga  att
kommunicera väl. 

Som  avslutning  på  enkäten  valdes  en  helt  öppen  fråga  där  respondenterna  hade
möjlighet att lägga till egna reflektioner. I dessa svar återkom det som även kunde utläsas i
tidigare frågor angående högre utbildning.

”De personer som har utbildningen beteendevetare är inte anställda på grund av att de är just
beteendevetare utan pga av deras personlighet eller andra anledningar. Att de är just beteendevetare
är snarare en slump, utifrån att kravet var att man var någon typ av akademiker” (Chef, privat
verksamhet)

Utifrån  ovan  citat  verkar  alltså  uppfattningen  vara  att  en  högre  utbildning  säger
arbetsgivaren  något  mer  än  endast  den  teoretiska  kunskap  som  har  förvärvats  inom
utbildningen. Att ha genomgått en högre utbildning visar på att en individ också är kapabel
att ta sig an uppgifter i arbetslivet. Utbildningen kan ses som en ”dörröppnare” när kravet
på högre utbildning finns, men sedan spelar de personliga egenskaperna en större roll vid
anställning och i  arbetsutövandet.  Den formella kompetensen räcker alltså inte,  utan den
måste  kompletteras  med  passande  personliga  egenskaper.  En  blandad  kompetens  och
bakgrund uppfattas också som givande på en arbetsplats eller inom en verksamhet och det
kan  ses  som  en  ren  fördel  med  en  blandad  utbildningsbakgrund  hos  de  anställda.
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”Vi har ett krav att man måste ha 180 p, men det är inte sagt att det måste vara en specifik 
utbildning utan vi ser gärna personer från alla möjliga utbildningar och erfarenheter för att få en 
bredd” (Chef, statlig verksamhet)

Sammanfattning av resultatet
Arbetsgivares uppfattning är alltså enligt svaren i denna undersökning att beteendevetare är
ett begrepp som beskriver en person som arbetar inom det beteendevetenskapliga området.
Beteendevetare ses alltså inte som ett eget yrke men uppfattningen verkar vara att det är en
slags yrkestitel som fås genom utbildningen och att denna titel leder till olika slags tjänster
som rekryterare, HR-konsult, utredare, behandlare med mera. Genomgående i svaren var att
beteendevetare arbetar med mänskligt beteende i olika sammanhang samt med utveckling
och förändring.  Fokus har legat på det arbete en beteendevetare utför och inte på vilken
utbildning denna har. Ett fåtal nämnde specifika kurser från utbildningen (pedagogik och
sociologi).

Uppfattningen hos arbetsgivare är att  beteendevetare har en bred utbildningsbas och
detta är också något som speglas i svaren om vilka befattningar och arbetsuppgifter som
beteendevetare  har  i  de  olika  verksamheterna.  Den  beteendevetenskapliga  utbildningen
uppfattas vara bred och inte leda till något specifikt yrke, utan beroende på verksamhet har
beteendevetare  skilda  befattningar.  Vidare  uppfattas  begreppet  beteendevetare  som
personer som arbetar mycket med samspel och relationer med utgångspunkt i beteenden och
reaktioner, på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet med människor sker på
ett stöttande och behandlande sätt, till exempel genom handledning och samtal.

De kompetenser som respondenterna tillskriver beteendevetare är tämligen lika. Fokus
ligger på kunskap om människan och mänskligt beteende i olika situationer. I analysen kan
det  dock  utläsas  en  skillnad  mellan  respondenternas  uppfattning  om  generell
beteendevetenskaplig kompetens och individuell kompetens. Flertalet arbetsgivare ansåg att
arbete med HR- och personalfrågor som till exempel rekrytering och lönesättning föll mer
naturligt  på personalvetares kompetens. Det visade sig dock att  ett  flertal beteendevetare
arbetar med just sådana frågor. I analysen kunde det däremot utläsas en större skillnad i
uppfattningen  mellan  beteendevetenskaplig  kompetens  och  den  kompetens  socionomer
anses  ha.  Socionomer  anses  generellt  jobba  mer  mot  lagar  och  regelverk  vilket  ingen
respondent angav som en arbetsuppgift beteendevetare normalt utför. Ett antal svar visade
dock att beteendevetare numera anses vara kvalificerade för vissa tjänster inom till exempel
socialtjänsten. 

Avslutningsvis  visade  svaren  i  denna  studie  att  arbetsgivares  uppfattningar  är  att
beteendevetare  finns  och  behövs  inom  olika  områden  på  arbetsmarknaden.  En  djupare
förståelse  för  människan  i  olika  sammanhang  samt  kunskap  om  utvecklings-  och
förändringsarbete uppfattas som en kompetens som behövs på alla nivåer i en organisation.
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Diskussion  
Syftet  med  denna  studie  var  att  skapa  förståelse  för  arbetsgivares  uppfattningar  om
begreppet beteendevetare och dess kompetens. Hur definierar arbetsgivare beteendevetare
och  vilka  kompetenser  tillskrivs  dessa?  Vilka  kompetenser  är  särskilt  betydelsefulla  vid
anställning av beteendevetare?  Kan beteendevetares  kompetenser  jämföras  med liknande
yrkesgrupper?

Vad  gäller  begreppsdefinitionen  är  beteendevetare  enligt  Akademikerförbundet  SSR
(2015)  inget  eget  yrke  utan  benämns  som  en  egen profession.  Ingen  av  respondenterna
definierade heller beteendevetare som ett eget yrke. Svaren visade snarare att de uppfattas
som personer som arbetar inom ett visst område eller med vissa uppgifter. Resultatet visade
att  uppfattningen  hos  respondenterna  oftast  utgick  från  de  faktiska  uppgifter  en
beteendevetare  utför  i  en  verksamhet,  snarare  än  utbildningen.  Endast  ett  fåtal  av
respondenterna nämnde specifik utbildning eller kursinnehåll i sina definitioner. De kurser
som nämndes var  sociologi och pedagogik och detta är mycket riktigt något som ingår i den
beteendevetenskapliga  utbildningen.  Att  respondenterna  definierar  begreppet  utifrån
arbetsuppgifter och inte utbildning kan bero på att beteendevetenskaplig utbildning ser olika
ut  på  olika  universitet.  Personer  som  kallar  sig  beteendevetare  kan  ha  helt  olika
utbildningsbakgrund. Respondenternas  definitioner  kan  övergripande  ses  som  den
definition som går att läsa i Nationalencyklopedin (2015), det vill säga att beteendevetare är
en ”person som (yrkesmässigt) ägnar sig åt beteendevetenskap”. 

Kärnan i den beteendevetenskapliga utbildningen handlar om människan och om hur vi
lär, samspelar och utvecklas (Saco, 2015).  Svaren i undersökningen bekräftar att det är denna
kompetens och kunskap en beteendevetare delvis uppfattas ha. Utöver detta visade svaren
att en del av beteendevetares upplevda kompetens till stor del grundas på uppfattningen om
den kompetens som respondenterna sett hos redan anställda beteendevetare. Kompetensen
går alltså inte att enbart kopplas till utbildningen utan den upplevda kompetensen påverkas
också av arbetsgivarnas tidigare erfarenheter av beteendevetare. Detta bekräftas i det som
Yuzhuo  (2012)  skriver  om  ”job  market  signalling  theory”  där  utbildning  blir  ett  sorts
mätinstrument  som  arbetsgivaren  använder  för  att  tillskriva  de  arbetssökande  specifik
kompetens utifrån vad tidigare anställda med liknande eller samma utbildning har visat.
Respondenterna  tenderade  även  att  uppfatta  beteendevetare  som  personer  med  bred
kunskap vilket borde göra dem attraktiva på arbetsmarknaden utifrån det  Yuzhuo (2012)
skriver  angående  humankapitalteorin.  Det  vill  säga  att  utbildning  är  en  investering  i
humankapital  och  att  ju  mer  utbildning/kunskap  du  har  desto  mer  framgångsrik  och
attraktiv blir du på arbetsmarknaden. I svaren var intressant att notera att bortsett från de
som  inte  angett  något  svar  alls  hade  ingen  av  respondenterna  uttryckt  några  större
oklarheter kring begreppet beteendevetare. Arbetsgivare verkar ha en klar uppfattning om
vad en beteendevetare är och vilka kompetenser en beteendevetare har.

 I  studien  visade  det  sig  att  ett  antal  olika  typer  av  kompetenser  ansågs  som extra
betydelsefulla  vid  anställning  av  beteendevetare.  Högskole-/universitetsutbildning
nämndes  men också  specifika  kurser  som pedagogik  och  sociologi.  Övervägande  visade
svaren dock att  respondenterna anser  att  det  är  viktigare  att  vara  utbildad än att  ha en
specifik utbildning. Detta skulle kunna innebära att arbetsgivarna varken förväntar sig eller
vill  att  formell  utbildning  ska  leda  till  specifik  yrkeskompetens  vilket  i  sådana  fall
samstämmer med det Löfgren Martinsson (2008) skriver angående utbildnings målsättning.
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Det vill säga att den till stor del är till för att ge studenter en bred teoretisk grund att stå på så
att de i arbetslivet kan skapa egna redskap för att lösa sina arbetsuppgifter. Utifrån denna
studie  ansåg  dock  merparten  av  arbetsgivarna  att  formell  utbildning,  i  detta  fall
beteendevetenskaplig utbildning, även ska leda till något annat än formella kompetenser.
Det visade sig att arbetsgivarna värderade personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten
högt.  Detta är något som bekräftas även i  tidigare gjorda undersökningar (Dacre Pool  &
Qualter, 2013; Hernández March, Martín del Peso & Leguey, 2009). ‐ I resultatet visade det sig
att  dessa  mer  abstrakta  personliga  egenskaper  handlar  om  ett  bra  förhållningssätt,  god
kommunikationsförmåga,  ansvarstagande och samarbetsförmåga. Detta verkade som sagt
vara något som respondenterna ansåg att utbildning ska leda till vilket förklarar åsikterna
om att det anses viktigare att vara utbildad än vad du har utbildat dig till. Detta styrker även
det  Harvey (2000)  skriver,  det  vill  säga att  arbetsgivare  ofta är  ute  efter  något  annat än
specifika  färdigheter.  Harvey  (2000)  menar  att  det  är  viktigare  att  kunna  ta  sig  an  och
anpassa sig efter utveckling och förändringar och därför har arbetsgivare börjat lägga mer
fokus på intellekt och personliga attribut hos de arbetssökande. Dessa egenskaper kan också
kopplas till de förmågor en student förväntas utveckla under sin studietid, utöver teoretisk
kunskap, som högskolelagens paragraf 8 och 9 beskriver och som bland annat handlar om att
kunna  göra  kritiska  bedömningar,  lösa  problem  och  formulera  sig  självständigt.
Arbetsgivarna  tenderar  alltså  att  efterfråga  just  sådana  kunskaper  och kompetenser  som
akademin har som mål att förmedla. I och med att respondenterna i studien efterfrågar både
formella kunskaper och kompetenser bortom dessa kunskaper, som till exempel personliga
egenskaper, kan en koppling göras till den definition av anställningsbarhet som anses mest
acceptabel. Det vill säga att anställningsbarhet är ett set av förvärvade färdigheter, förståelse
och personliga attribut som tillsammans ökar sannolikheten för akademiker att bli anställda
och  framgångsrika  inom  sitt  område  (Dacre  Pool  &  Qualter,  2013;  Yorke,  2006).
Beteendevetare  blir  alltså  anställningsbara  genom  sin  utbildning,  djupare  förståelse  för
mänskligt beteende samt speciella personliga egenskaper som gör en individ passande för ett
visst arbete. 

Vad  gäller  skillnader  mellan  beteendevetare  och  liknande  yrkesgrupper,  i  detta  fall
personalvetare  och socionomer, visade det  sig  att  det  fanns  en upplevd skillnad mellan
vilken kompetens som tillskrivs beteendevetare respektive personalvetare och socionomer
och vad de  faktiskt  arbetar  med.  Skillnaderna  i  kompetens  visade sig  ligga  i  det  arbete
yrkesgrupperna utför,  inte den utbildning de har.  Till  exempel uppgavs  det  i  svaren att
personalvetares kompetens i större utsträckning än beteendevetares är riktad mot HR- och
personalfrågor.  Beteendevetares  kompetens  upplevdes  vara  mer  riktad  mot  arbete  som
innefattar stöd och behandling av olika slag. Dock visade svaren att många beteendevetare i
de olika verksamheterna arbetade med just HR- och personalfrågor. Vid en jämförelse såg
arbetsgivare alltså skillnader mellan personalvetares och beteendevetares kompetens men
ute i arbetslivet påverkar annat än den formella kompetensen vilket gör att beteendevetare
också  utför  arbetsuppgifter  som  arbetsgivare  normalt  kopplar  till  en  annan  yrkesgrupp.
Detta  styrker  vikten  av  personliga  egenskaper  och  den individuella  kompetensen  vilket
också bekräftas av det Granberg (2011) skriver. Nämligen att en individ kan ha två typer av
kompetens,  den  formella  och  den faktiska.  Vad  gäller  socionomer  så  upplevs  de  ha  en
tydligare yrkesroll än beteendevetare. Detta kan bero på att socionomer som yrkesgrupp har
varit auktoriserade via Akademikerförbundet SSR under längre tid och därmed blivit mer
accepterad och fått en tydligare profilering.  Några av svaren visade dock att arbetsgivare
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har kommit att omvärdera beteendevetares kompetens och att beteendevetare numera kan
söka tjänster som tidigare endast socionomer kunde söka. Den formella kompetensen ses
alltså allt mer som likvärdig när det gäller vissa tjänster och arbetsuppgifter. Detta bekräftas
av det som Stockholms universitet uppgav på sin hemsida att begreppet beteendevetare på
senare tid har fått  allt  större erkännande i  arbetslivet.   Akademikerförbundet  SSR (2015)
uppger  också  på  sin  hemsida  att  de  arbetar  för  att  beteendevetare  ska  få  en  tydligare
profilering som profession och att  arbetsgivare  ska få större  kunskap om detta.  Svaren i
denna studie tyder på att utvecklingen går åt det håll som Akademikerförbundet SSR vill.

 

Sammanfattning
Studien visade att arbetsgivare till stor del uppfattar beteendevetare som personer som

arbetar med människor främst på ett behandlande och stöttande sätt. Kompetensen upplevs
som bred och innefattar en djupare förståelse för hur människan lär, utvecklas och beter sig
på  både  individ,  -grupp,-  och  organisationsnivå.   Vad  gäller  definitionen  av  begreppet
beteendevetare visade det sig att det inte är utbildningen som definierar en beteendevetare
men att utbildning i sig är viktigt ur ett anställningsbarhetsperspektiv. Det som definierar
begreppet är snarare det arbete som beteendevetare utför. Vid anställning av beteendevetare
ansågs  personliga  egenskaper  vara  av  större  vikt  än  formell  kompetens.  Den  formella
kompetensen fungerar enbart som ett första steg mot anställning där utbildningen fungerar
som ett bevis på din kompetens. Utifrån denna studie är det för beteendevetare alltså den
breda utbildningen i kombination med personliga egenskaper som leder till anställning. Vad
gäller  skillnader mellan beteendevetare  och liknande yrkesgrupper fanns det  en generell
uppfattning  om  skillnader  i  kompetenser  och  arbetsuppgifter.  Det  visade  sig  dock  att
beteendevetare  faktiskt  utför  arbetsuppgifter  som  arbetsgivarna  tillskrev  personalvetare
samt att tjänster främst riktade mot socionomer numera även kan sökas av beteendevetare.

Intressant är att inget i studien tyder på att respondenterna anser att högre utbildning
bör anpassas mer efter arbetsmarknadens behov, något som Harvey (2000) skriver har varit
den  största  pressen  på  högre  utbildning  sedan  80-talet.  Detta  skulle  kunna  bero  på  att
arbetsgivare idag är mer upplysta angående livslångt lärande och andra mer fundamentala
kompetenser som idag anses vara av större vikt än specifik yrkeskompetens. 

Metoddiskussion
Denna studie hade ett kvalitativt perspektiv där vi försökte skapa förståelse för bland annat
arbetsgivares uppfattningar om beteendevetare och beteendevetenskaplig kompetens genom
tolkning. Att tolka uppfattningar kan medföra konsekvenser. Till att börja med finns den
mänskliga  faktorn  och  utöver  detta  kan  tolkarnas  tidigare  erfarenheter,  förutfattade
meningar och egna åsikter påverka analysen och göra den skev. I just detta fall är vi som
tolkar själva snart nyexaminerade beteendevetare vilket skulle kunna ha påverkat resultaten
utifrån analysen. I analysarbetet har det därför varit av allra högsta vikt att hålla våra egna
åsikter utanför och istället inta ett objektivt och granskande perspektiv (Bryman, 2011). Att
vara  två personer  som ska analysera  och tolka data  kan  medföra  meningsskiljaktigheter
sinsemellan  (Backman,  2008).  Detta  var  dock  något  som  sällan  förekom.  Båda  parters
tolkningar vägdes noggrant in i sammanställandet av resultatet. 

Som datainsamlingsmetod valdes webbaserade enkäter. Enkäterna bestod till största del
av  öppna  frågor  för  att  kunna  få  så  uttömmande  svar  som  möjligt  om  de  enskilda
respondenternas uppfattningar och upplevelser. Intervjuer, som är en mer vanlig metod för
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datainsamling i kvalitativa studier, hade kunnat ge ännu mer uttömmande svar eftersom det
då  finns  möjlighet  att  ställa  följdfrågor  (Bryman,  2011).  Hade  intervjuer  valts  som
datainsamlingsmetod hade det också varit möjligt att styra urvalet ytterligare. Dock hade det
då inte,  på grund av tid och resurser,  funnits samma möjlighet  att  nå ut till  lika många
respondenter vilket inte hade gett samma bredd på svaren gällande verksamhet, befattning
med mera.  Intervjuer  ställer  dessutom höga krav på den som genomför dem utifrån ett
kvalitativt perspektiv. Om intervjuaren är otränad eller ovan metoden finns det stor risk för
skevhet i studien (Backman, 2008). Enligt Bryman (2011) blir det vid användande av enkäter
ofta ett större bortfall än vid till exempel intervjuer och så var fallet även i denna studie. På
grund av det relativt stora bortfallet fanns det en risk för skevhet i svaren, till exempel att
många svar hade kommit från samma verksamhet och eventuellt påverkat det sammanlagda
resultatet. Det visade sig dock att spridningen blev den önskade trots ett bortfall på nästan 50
%. Med spridning menar vi alltså respondenternas bakgrund som visade sig vara varierade.
Detta ville vi uppmärksamma i och med att personer med olika åldrar, arbetslivserfarenhet
och befattningar säkerligen har olika uppfattningar om beteendevetare. Förhoppningsvis gav
detta en bredd i studien vilket i sin tur skulle kunna göra studien mer generell än att bara
innefatta  arbetsgivare  i  Sundsvalls  kommun.  Vi  vill  också  uppmärksamma  att  13  av
respondenterna hade en eller flera personer med beteendevetenskaplig utbildning  anställd
vilket  innebär  att  resultatet  till  stor  del  är  baserat  på  uppfattningar  direkt  relaterade till
verksamma beteendevetare. En respondent angav inget svar och två stycken hade inte någon
person med beteendevetenskaplig utbildning anställd på sin arbetsplats. Detta skulle kunna
ha påverkat resultatet då deras uppfattningar byggde på antaganden och inte verkligheten.
Dock kan dessa två ha arbetat med beteendevetare på tidigare arbetsplatser. Det framgick
inte. 

Framtida studier 
Något  som skulle  vara  intressant  att  ägna framtida studier  åt  är  en eventuell  jämförelse
mellan arbetsgivares  och studenters uppfattningar om beteendevetare och dess kompetens.
Finns  det  några  skillnader/likheter  mellan  uppfattningarna?  Även  en  mer  noggrann
jämförelse av uppfattad kompetens mellan olika yrkesgrupper som till stor del konkurrerar
om samma arbeten skulle vara intressant. 
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Bilaga 1

Enkätfrågor
1. Vilken typ av verksamhet/organisation arbetar du i?

 Kommunal verksamhet
 Myndighet/statlig verksamhet
 Privat verksamhet
 Landstinget
 Annat:

2. Vilken typ av tjänst har du?
 Chef
 Rekryterare
 HR-strateg eller liknande

Personalansvarig.
 Annat:

3. Kön?

4. Ange antal år på din nuvarande tjänst.

5. Vad har du för utbildning?

6.  Hur skulle du vilja definiera begreppet beteendevetare?
7. Vilka skillnader är det enligt dig mellan en personalvetare och en beteendevetare?
8. Vilka skillnader är det enligt dig mellan en socionom och en beteendevetare?
9. Har ni, i den verksamhet där du arbetar, anställda med beteendevetenskaplig utbildning? Ja/nej. 
Om nej, hoppa till fråga 13.
10. Vilken befattning har den/de beteendevetare som finns i er verksamhet?
11. Vilka är de främsta arbetsuppgifterna för den/de beteendevetare som finns i er verksamhet?
12. Vilken eller vilka kompetenser menar du är de mest viktiga för att klara av de aktuella 
arbetsuppgifterna?
13. Om er verksamhet skulle anställa en beteendevetare, vilka arbetsuppgifter menar du skulle 
vara lämpliga?
14. Varför just dessa arbetsuppgifter?
15. Övrigt att tillägga:

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2

Missivbrev 
Hej!

Vi  heter  Joanna Mylonopoulos  och Erika Sävåker  och läser  den sjätte  och sista
terminen på det beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Vi skriver
just  nu  vårt  självständiga  arbete  inom ämnesområdet  pedagogik  och i  det  vill  vi
undersöka hur begreppet beteendevetare och dess yrkeskompetens uppfattas ur ett
arbetsgivarperspektiv.  

Då vi tror att Du har värdefull information som kan bidra till vår studie hoppas vi att
Du har tid och möjlighet att besvara vår enkät.

Enkäten är  webbaserad och Du går  in  via  denna länk för  att  svara på frågorna:
http://www.xn--enkt-noa.se/survey.php?
pid=18251&mpid=07efb9d52e7e59452077a7ea465c5e0e 

Du  som  svarar  omfattas  av  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer.  Detta
innebär att  Din medverkan är  helt  frivillig  och att  Du när som helst  kan välja att
avbryta eller att inte svara på någon fråga. Det innebär också att uppgifter som vi
samlar in genom denna undersökning kommer att  behandlas med största möjliga
konfidentialitet och  materialet  kommer  att  förvaras  på  ett  sådant  sätt  att  inga
obehöriga  kan ta  del  av  det.  Varken Du eller  Din  arbetsplats  kommer  att  kunna
identifieras efter sammanställning av svaren. Resultatet kommer endast att användas
till just denna studie och när arbetet är färdigställt och godkänt kommer materialet att
raderas. 

Vi är mycket tacksamma för Din hjälp!

Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi vill ha Ditt svar senast den 17 maj.

Med vänlig hälsning,

Joanna Mylonopoulos                                          Erika Sävåker

jomy1102@student.miun.se                   ersa1202@student.miun.se               

073-xxxxxxx                   073-xxxxxxx 

                                                                      

Handledare: Catharina Höijer, Catharina.Hoijer@miun.se 

mailto:jomy1102@student.miun.se
http://www.xn--enkt-noa.se/survey.php?pid=18251&mpid=07efb9d52e7e59452077a7ea465c5e0e
http://www.xn--enkt-noa.se/survey.php?pid=18251&mpid=07efb9d52e7e59452077a7ea465c5e0e


Bilaga 3

Påminnelse enkätundersökning
Ni som har besvarat denna enkät eller valt att inte deltaga, vänligen bortse från 
denna påminnelse

Hej!

Vi  heter  Joanna Mylonopoulos  och Erika Sävåker  och läser  den sjätte  och sista
terminen på det beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Vi skriver
just  nu  vårt  självständiga  arbete  inom ämnesområdet  pedagogik  och i  det  vill  vi
undersöka hur begreppet beteendevetare och dess yrkeskompetens uppfattas ur ett
arbetsgivarperspektiv.  

Då vi tror att Du har värdefull information som kan bidra till vår studie hoppas vi att
Du har tid och möjlighet att besvara vår enkät.

Enkäten är  webbaserad och Du går  in  via  denna länk för  att  svara på frågorna:
http://www.xn--enkt-noa.se/survey.php?
pid=18251&mpid=07efb9d52e7e59452077a7ea465c5e0e 

Du  som  svarar  omfattas  av  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer.  Detta
innebär att  Din medverkan är  helt  frivillig  och att  Du när som helst  kan välja att
avbryta eller att inte svara på någon fråga. Det innebär också att uppgifter som vi
samlar in genom denna undersökning kommer att  behandlas med största möjliga
konfidentialitet och  materialet  kommer  att  förvaras  på  ett  sådant  sätt  att  inga
obehöriga  kan ta  del  av  det.  Varken Du eller  Din  arbetsplats  kommer  att  kunna
identifieras efter sammanställning av svaren. Resultatet kommer endast att användas
till just denna studie och när arbetet är färdigställt och godkänt kommer materialet att
raderas. 

Vi är mycket tacksamma för Din hjälp!

Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi vill ha Ditt svar senast den 17 maj.

Med vänlig hälsning,

Joanna Mylonopoulos                                          Erika Sävåker

jomy1102@student.miun.se                   ersa1202@student.miun.se               

073-xxxxxxx                   073-xxxxxxx 

mailto:jomy1102@student.miun.se
http://www.xn--enkt-noa.se/survey.php?pid=18251&mpid=07efb9d52e7e59452077a7ea465c5e0e
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Handledare: Catharina Höijer, Catharina.Hoijer@miun.se 






	Introduktion
	Inledning
	Litteraturgenomgång
	Teoretiska utgångspunkter
	Relationen mellan högre utbildning och arbetsliv
	Utbildning och anställningsbarhet
	Beteendevetare och beteendevetenskaplig utbildning

	Ansats
	Urval
	Enkätfrågor
	Genomförande
	Analysmetod
	Etiskt ställningstagande
	Tillförlitlighet och giltighet


