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Abstract 

The purpose of this paper is to discuss employability (anställningsbarhet). 

Employability is a concept that is associated with higher education, and it has 

received renewed popularity through the Bologna process. Sweden's decision on a 

new educational structure (2007) has forced many educational institutions to 

revise their curricula, and in that work, employability has become an important 

part. In this paper I discuss the concept of employability on the basis of two 

constructions of graduate employability. The essay also consists of an empirical 

part where I investigate how three different institutions in the Faculty of Social 

Sciences at Lund University are working with efforts to foster their students' 

employability. Perceptions about the concept and practical initiatives are analyzed 

in terms of implementation theory, primarily from a street-level bureaucrat 

perspective, as well as from theory regarding the function of higher education. 

The conclusion is that how you choose to work with employability on a practical 

level, which perceptions you have about the usefulness of the concept in a higher 

education context, and how one chooses to define employability can be explained 

by the perception of the function of higher education. 
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1 Inledning  

Uppsatsen som du just nu håller i din hand är den sista som jag skriver inom min 

pol.mag- utbildning. Om några få veckor nalkas examen och därefter är det dags 

att ta steget ut på arbetsmarknaden. Under utbildningens gång har jag flera gånger 

funderat över frågor som: Vad lär jag mig här egentligen? Vilka slags jobb leder 

utbildningen till? Hur påverkar valet av kurser mina chanser till jobb när jag är 

klar? Vad anser arbetsgivare om min examen?  

     Liknande frågor har även många aktörer inom den högre utbildningen tvingats 

fundera över under senare år, då anställningsbarhet, blivit ett begrepp att förhålla 

sig till vid utformandet av utbildning. Diskussionen om anställningsbarhet väcktes 

åter till liv i samband med undertecknandet av Bolognadeklarationen, i vilken nya 

riktlinjer för arbetet med högre utbildning i Europa har dragits upp. Sverige har i 

enlighet med riktlinjerna beslutat om en ny utbildnings- och examensstruktur 

(2007). Många utbildningsinstitutioner tvingas därför revidera sina kursplaner och 

i det arbetet har anställningsbarhet blivit en viktig del. Men reformen saknar inte 

kritiker. En bild har målats upp om att lärare och anställda uttrycker 

avståndstagande mot både tolkningen av begreppet anställningsbarhet och de 

implementeringar som gjorts i dess anda. Samtidigt har det målats upp en bild 

som visar på ett glapp mellan utbildning och arbete. Glappet har beskrivits främst 

som en bristande överrensstämmelse mellan den kompetens de nyutexaminerade 

studenterna besitter och de kvalifikationer som arbetsgivare efterfrågar.1 Huruvida 

det här påstådda glappet verkligen existerar eller hur stort det kan tänkas vara 

skall inte utredas i denna uppsats. Däremot skall anställningsbarhet diskuteras, 

både i anknytning till teori och praktik. 

                                                                                                                                                   
 
1  Ett flertal undersökningar har gjorts på temat matchningsproblematik i relation till arbetsliv och utbildning där 
slutsatserna har varit att landets lärosäten bör öka arbetslivsanknytningen i utbildningarna och främja 
studenternas anställningsbarhet. Se bl a ”Jakten på anställningsbarhet – om mötet mellan student och 
arbetsgivare”,” Steget mellan studier och arbetsliv – Juseks undersökning av nyexaminerade 2009”, ”Akademi 
eller verklighet?”. Se även kap. 3 i Maria Löfgren Martinssons bok från 2008.  
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1.1 Syfte och utgångspunkter  

Syftet med denna uppsats är att diskutera begreppet anställningsbarhet ur ett 

teoretiskt perspektiv samt visa hur man kan arbeta med anställningsbarhet i 

praktiken. Det senare skall illustreras genom en beskrivning av hur några utvalda 

utbildningsinstitutioner arbetar med insatser för att öka sina studenters 

anställningsbarhet. Följande frågeställningar skall besvaras: 

 

• Vad betyder anställningsbarhet i förhållande till högre utbildning? 

• Vilka krav ställs på universiteten att arbeta med anställningsbarhet? 

• Hur arbetar man konkret med insatser för att främja studenters 

anställningsbarhet? 

 
Den första frågan är av generell karaktär och kommer att diskuteras med hjälp av 

teori om den högre utbildningens funktion. Den andra frågan är av empiriskt slag 

och syftar till att ge en kort bakgrundsbeskrivning inför den sista frågan vars syfte 

är att ge konkreta exempel på hur man kan arbeta med anställningsbarhet i 

praktiken. 

1.2 Metod och material 

Jag har valt att undersöka arbetet med anställningsbarhet hos tre institutioner inom  

den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet: statsvetenskapliga 

institutionen, institutionen för psykologi och centrum för genusvetenskap.2 Redan 

från början bestämde jag mig för att hålla undersökningen inom den  

samhällsvetenskapliga fakultetens väggar. Att strålkastarljuset sedan riktades mot 

just ovan nämnda institutioner är delvis en slump. Av flera tillfrågade var det 

nämligen bara inom dessa tre institutioner som det fanns representanter som hade 

både tid och lust att samtala om ämnet. Således styrs uppsatsen av tillgängligt 

                                                                                                                                                   
 
2  Konsensus saknas om huruvida man skall skriva de olika institutionerna med stor eller liten bokstav. För 
enkelhetens skull väljer jag att konsekvent skriva med gemener.  
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material.  

     För att besvara frågeställningarna har information samlats in och analyserats 

genom olika metoder. Intervjuer har ägt rum med studierektorerna för 

statsvetenskapliga institutionen och centrum för genusvetenskap, samt  med 

studievägledaren på centrum och prefekten på institutionen för psykologi. 

Dessutom har information inhämtats genom mejlkorrespondens med 

utbildningsansvariga från andra institutioner. Informationen har handlat om (a) 

hur representanterna ser på begreppet anställningsbarhet och det ansvar man har i 

sammanhanget och (b) vilka insatser som vidtas inom institutionen för att främja 

studenternas anställningsbarhet. Slutligen har information insamlats genom 

dokumentstudier av policyplaner, olika slags granskningar och annat offentligt 

material.  

     Hur man väljer att gå tillväga metodologiskt är avgörande för en vetenskaplig 

studies slutsatser. Därav är det befogad med en diskussion om metodologiska 

vägval. Emellertid väljer jag att begränsa denna diskussion till ett minimum med 

hänvisning till uppsatsens ringa tillåtna omfattning. Dock vill jag göra några 

kommentarer. En välanvänd liknelse i metodsammanhang är den om forskarens 

”glasögon” som tas på i mötet med verkligheten. Andemeningen är att de 

tolkningar som forskaren gör av ett analysmaterial påverkas, direkt eller indirekt, 

av personens förförståelse och personella förhållanden. Det jag vill poängtera är 

att de tolkningar som görs i uppsatsen är just mina tolkningar. För att öka 

intersubjektiviteten försöker jag vara tydlig i mina teoretiska utgångspunkter 

genom att precisera de begrepp och analysinstrument som jag använder mig av. 

     Jag har valt att genomföra samtalsintervjuer mot en bakgrund av er rad frågor 

strukturerade efter olika teman (intervjuguide återfinns i bilaga). Samtalen har 

spelats in för att säkerställa att ingenting som sagts under mötena glöms bort eller 

felciteras vid sammanställningen. Detta garanterar däremot inte att det inte kan 

ske misstolkningar av det som sägs. I ett försök att undvika spekulativa 

resonemang har jag till största del utgått från det direkt sagda hellre än att ”läsa 

mellan raderna” i mina analytiska tolkningar. Det tåls också sägas att ingen av 

intervjupersonerna har läst min sammanställning av våra samtal innan detta 

skrivs. Slutligen kan påpekas att jag ingalunda påstår att man genom en intervju 

med en företrädare för en institution kan uttala sig om hur hela institutionen, eller 

snarare samtliga anställda, tänker och agerar i en viss fråga. Men jag anser att jag 
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utifrån materialet kan ge en bild av hur det ser ut på en viss administrativ nivå, på 

studierektors/prefekt-nivå, och att det är nog så intressant att få insikt i hur 

personerna här tycker och tänker. Dessutom utgörs denna nivå av personer som 

har stor möjlighet att påverka det faktiska arbetet och inställningen hos anställda 

på lägre organisatorisk nivå. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds härnäst med ett kapitel om implementeringsteori vilket leder 

fram till uppsatsens teoretiska analysmodell. Nästföljande kapitel behandlar 

anställningsbarhet som begrepp. Även det fjärde kapitlet ger en slags teoretisk 

ram då den högre utbildningens funktion diskuteras. Kapitel fem redogör för de 

krav som finns på lärosäten att arbeta med anställningsbarhet. Därefter presenteras 

vilka uppfattningar och insatser gällande anställningsbarhet som finns inom de 

undersökta institutionerna. Resultatet tolkas sedan i en analys och uppsatsen 

avslutas med slutsatser och reflektion.  
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2 Implementeringsteori  

Om en beslutsprocess är den process som resulterar i att ett auktoritativt beslut 

fattas innebär implementeringsprocessen den process varigenom detta beslut 

omsätts i handlande. Båda processerna kan uppfattas som delar av en 

policyprocess som också innefattar utvärdering och återföring. Detta kapitel inleds 

med en presentation av tre vanliga perspektiv gällande implementering och 

avslutas med en presentation av uppsatsens operationaliseringar och 

analysmodell.  

2.1 Tre perspektiv på implementering    

Inom statsvetenskapen återfinns flera olika perspektiv på hur man kan se på 

relationen mellan beslutsfattare och tillämpare.3 Vanligt är att se implementering 

antingen ur ett traditionellt (uppifrån och ner) perspektiv, ur ett närbyråkratisk 

(nedifrån och upp) perspektiv eller enligt ett nätverksperspektiv. 

     Grunden för det traditionella perspektivet är rationalistisk. Beslutsfattaren vill 

se vissa åtgärder vidtagna och styr då förvaltningen i syfte att åtgärderna skall 

genomföras. Tillämparen förväntas följa styrningen. En antites till det traditionella 

styrningsperspektivet ges av Michael Lipskys (1980) teori om street-level 

bureaucrats, närbyråkrater. Närbyråkrater är de som mer eller mindre 

professionellt arbetar med människor, exempelvis personer inom sjukvården och 

skolan. Lipskys huvudtes är att dessa närbyråkrater har så stor handlingsfrihet i 

sin dagliga verksamhet att det i själva verket blir de – och inte politikerna – som 

utformar politiken inom sitt område (Sannerstedt 2001:22). Orsaken till 

                                                                                                                                                   
 
3  I klassisk styrningsteori görs en distinktion mellan beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Ibland kan samma 
person sitta på båda rollerna eller växla mellan dem. I stället för verkställare kan man tala om tillämpare, eller 
helt enkelt förvaltning (Lundquist 1987).  Vad som i analytiska sammanhang kallas för ”tillämpare” behöver inte 
alltid syfta på en enskild person, utan man kan använda benämningen även när man försöker förklara komplexa 
organisationers handlande. Så kommer jag använda termen stundtals. 
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förhållandet ligger i verksamhetens natur. I närbyråkraternas arbete med 

människor förutsätts de ta individuella hänsyn och arbetet förutsätts vara styrt av 

professionella normer om vad som är vedertagen sakkunskap inom arbetsfältet. 

Vidare har närbyråkrater normalt ett överskott av arbetsuppgifter vilket tvingar 

dem att göra prioriteringar. Närbyråkraternas stora handlingsfrihet kan göra dem 

svårstyrda men den representerar inte bara ett problem. Hög grad av 

handlingsfrihet skänker arbetstillfredställelse och yrkesstolthet. Att det är 

personerna som sitter på den professionella sakkunskapen som svarar för 

innehållet i det löpande arbetet med människor ses också som legitimt.  

Ett tredje perspektiv, nätverksperspektivet, kan uppfattas som ett mellanting 

mellan det centraliserade- och det decentraliserade beslutsfattandet. Perspektivet 

framhåller olika nätverk av aktörer som avgörande för politikutformningen. 

Aktörerna kan vara statliga, kommunala eller privata, och de kan vara politiker 

såväl som tjänstemän eller organisationsföreträdare. Kännetecknande är att 

aktörerna har delvis sammanfallande, delvis motstridiga intressen vilket gör att 

agerandet i nätverken ses som förhandlingsprocesser (Sannerstedt 2001).  

2.2 Att förklara implementeringsproblem: förstå, 
vilja, kunna 

Implementeringsproblem innebär att politiska beslut inte genomförs så som 

beslutsfattarna avsett. Ett sätt på vilket man kan närma sig frågan om orsakerna 

till den bristande styrningsföljningen är genom att ange ett antal förutsättningar 

som bör vara uppfyllda för att man skall kunna förvänta sig att implementeringen 

överensstämmer med beslutsintentionerna. Uppmärksamhet kan riktas antingen 

mot beslutsfattaren och dennes handlingsmöjligheter eller mot tillämparen. 

Lundquist (1987) nämner tre villkor för tillämparen: 

 
• Tillämparen skall förstå beslutet 

• Tillämparen skall vilja genomföra beslutet 

• Tillämparen skall kunna genomföra beslutet   
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Att ”förstå” innebär här att den direkta styrningen skall vara entydig. I enlighet 

med ett rationalistiskt perspektiv är det naturligt att kräva att målsättningarna skall 

vara precisa och att olika mål inte skall komma i konflikt med varandra. Inom 

verkliga politikområden är det dock vanligt med motstridiga mål. Det är också 

vanligt med ramlagar vilket är relativt abstrakta övergripande mål. Att bryta ner 

sådana till konkreta operationaliseringar är ofta en komplicerad och svår process. 

Michael Hill menar (2007:187) att en komplikation för analysen av policy är att 

många statliga reformer inte bygger på några uttryckliga krav på nya åtgärder utan 

endast krav på justeringar av sättet att utföra redan existerande uppgifter. De 

vanligaste ingripandena av det här slaget är ökningar eller minskningar av de 

resurser som står till buds för vissa bestämda åtgärder.  

     Anders Sannerstedt påpekar att en vaghet i styrningen faktiskt kan uppfylla 

flera viktiga funktioner. Vagheten kan t ex ses som ett resultat av en 

förhandlingsprocess – enighet har uppnåtts till priset av en viss oklarhet. Att man 

på det här sättet undviker en konflikt på den centrala nivån medför dock en risk 

för att den istället blossar upp under implementeringsskedet på lokala arenor. En 

annan aspekt av saken, som kan låta paradoxal, är att beslutsfattarna faktiskt inte 

har avsett att målen skall fungera som styrinstrument. Syftet kan istället vara att 

de skall fungera som övertalningsinstrument för att forma människors 

föreställning om verkligheten (Sannerstedt 2001; Hill 2007:186).  

     Den andra förutsättningen är att tillämparen måste ”vilja” verkställa beslutet. 

Att ett politiska beslutet ibland ogillas behöver inte bero på att tillämparen har 

sabotagevilja utan tillämparen kan på goda grunder se beslutet som olämpligt, 

exempelvis baserat på sin professionella kompetens. Närbyråkrater som lärare kan 

t ex utifrån sin kompetens reagera mot signaler från beslutsfattarhåll om hur 

skolan bör förändras.  

     Det sista villkoret ”kunna” handlar om att tillämparen måste ha de resurser 

ifråga om lokaler, utrustning, teknik, personal, pengar och tid som krävs för att 

kunna genomföra beslutet. Vidare förutsätts att omgivningen inte förhindrar 

tillämparens styrningsförsök.  
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2.3 Operationalisering 

Med stöd från implementeringsteorin formulerar jag följande förutsättningar (F) 

som får bilda utgångspunkt för min analys av institutionernas arbete med 

anställningsbarhet:  

 
Förstå 

F1. Tillämparen skall förstå vad begreppet anställningsbarhet handlar om.  

F2. Tillämparen skall veta vilka krav som ställs på institutionen när det kommer 

till att arbeta med anställningsbarhet.  

Vilja 

F3. Tillämparen skall vilja rikta insatser för att öka studenternas 

anställningsbarhet.  

F4. Tillämparens omgivning skall vara stödjande till arbetet.  

Kunna 

F5. Tillämparens skall kunna påverka arbetet med anställningsbarhet.  

F6. Tillämparen skall ha tillräckliga resurser för att genomföra insatser som 
främjar målen med anställningsbarhet.   
 

 
Figur 2:1 Sammanfattande analysmodell 
 

   INSTITUTIONER  
KRITERIER 

 
Statsvetenskapliga 

institutionen 
Institutionen för 

psykologi 
Centrum för 

genusvetenskap 
Förstå       
Vilja       

Kunna       
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3 Begreppet anställningsbarhet  

”Anställningsbarhet” är en svensk översättning av engelskans ”employability”. 

Idag finns ingen koncensus om innebörden av varken det svenska eller det 

engelska begreppet och därför går det inte att definiera rakt upp och ner. I det här 

kapitlet skall begreppet istället diskuteras i relation till högre utbildning, samt 

problematiseras som ett policybegrepp.4 

3.1 Två konstruktioner av akademikers 
anställningsbarhet 

3.1.1 Anställningsbarhet i termer av färdigheter 

Att anställningsbarhet betraktas som färdighetsbaserat (skills-based) innebär att 

man tar fasta på en rad färdigheter och kompetenser vilka kan identifieras och 

erövras (Löfgren Martinsson 2008). I litteraturen finns en rad exempel på hur man 

har försökt definiera färdigheter som gör nyutbildade akademiker 

anställningsbara. Det finns också många exempel på hur man kan kategorisera 

olika typer av färdigheter. En indelning som bl a görs i Högskoleverkets 

granskningar och i Lunds universitets utvärderingsrapporter5 är mellan generiska-, 

akademiska-, och arbetslivsorienterade färdigheter (se sammanställning figur 3:1). 

Generiska (överförbara) färdigheter är sådana som anses tillämpbara i mer än en 

kontext, exempelvis analysförmåga. Men hit hör även personliga attribut såsom 

attityder, intellekt, kunskap, vilja och initiativförmåga samt självförtroende, 

motivation och förmågan att sälja sig själv (Löfgren Martinsson 2008:49). En 

                                                                                                                                                   
 
4  För en beskrivning av begreppets historiska utveckling se kap. 2 i (Berglund et al 2009) . 
5  Lunds universitet har en utvärderingsenhet som gör olika slags uppföljningar av studenters erfarenheter från 
utbildningen, se ex Torpers undersökning från 2002.    
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välciterad definition (hämtad från Löfgren Martinsson 2008:47) med referens till 

detta perspektiv står Knight och Yorke för när de beskriver employability som:  

 

a set of achievements, understandings and personal attributes that make 

individuals more likely to gain employment and be successful in their 

chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the 

community and the economy. 

 
 

Figur 3:1 Olika slags färdigheter 

Generiska färdigheter 
 

 
Akademiska färdigheter 

 
Arbetslivsorienterade 

färdigheter 
* självständigt lösa problem 
* tänka kritiskt 
* argumentera och övertyga 
* göra skriftliga presentationer 
* göra muntliga presentationer 
* kommunicera på engelska 
* självständigt lösa problem 
* tänka kritiskt 
* argumentera och övertyga 
* göra skriftliga presentationer 
* göra muntliga presentationer 
* kommunicera på engelska 
* identifiera egna kunskapsbehov 

* skriva längre artiklar 
* kommunicera på annat utländskt 
språk 
* utnyttja historisk medvetenhet 
* tolka olika sociala situationer 
* förstå olika kulturyttringar 
* upptäcka och analysera etiska 
problem 
* anlägga ett internationellt 
perspektiv 
 
 

* förklara för icke-specialister 
* arbeta i team 
* organisera verksamhet 
* organisera utbildning 
* handleda 
* vara serviceinriktad 
* använda IT för kontakt och 
kommunikation 
* använda IT för 
informationssökning 
* använda IT för presentation 
 

3.1.2 Anställningsbarhet bortom färdigheter  

Konstruktionen av anställningsbarhet som ”bortom färdigheter” innefattar en rad 

förmågor som inte så enkelt låter sig ringas in och beskrivas. Det handlar om 

genomgående utveckling hos individen, hur den egna uppgiften förstås och 

angrips, eller förenklat, om att lära sig att överföra sina kompetenser från 

”lärandevärlden” till ”arbetsvärlden”. Mer intressant är hur man förväntas göra 

detta, men för det finns inget svar. Forskare konstaterar bara att det blir en central 

uppgift för den högre utbildningen att utveckla sina läroplaner för att bättre 

förbereda studenterna för arbetslivet. Teichler skriver (2000:88):  

 

 

 

 



 

 11 

fostering the ability to transfer knowledge from the world of learning, 

science and scholarship to the world of professional work is widely 

viewed as an increasingly important task of higher education which 

cannot be met simply by fostering relatively general strategies of 

problem solving or relatively general “key competencies”. 

 

Examensarbeten på kandidat- och magisternivå är de moment i grundutbildningen 

där forskningsanknytningen brukar vara som allra mest genomgripande. Sådana 

arbeten ställer inte bara krav på ämnesspecifika och generella färdigheter, utan 

också på att studenterna själva ska kunna vidareutveckla sina kunskaper och på så 

sätt lägga grunden för ett livslångt lärande. Samhälls- och utbildningsforskare har 

ofta framhållit hur arbetsgivare idag mindre söker efter folk med snäva 

specialkompetenser än individer som kan kommunicera, samarbeta, ta initiativ 

och uppdatera sina kunskaper för att klara de föränderliga villkoren i dagens 

yrkesliv (Nelsson, 2008:53; jfr t.ex. Harvey 2000). Tillägnar man sig endast de 

specifika färdigheter som ett väldefinierat yrke tillfälligtvis råkar kräva riskerar 

man snart att framstå som mindre anställningsbar i ett arbetsliv som efterfrågar 

’självprogrammerande arbetskraft’ med förmåga att ’uppgradera sig själv’ 

(Nelsson, 2008:53).   

3.2 Anställningsbarhet som policy- och 
praxisbegrepp 

Gun Berglund menar att istället för att tala om vad anställningsbarhet ”är” i någon 

slags definierande mening kan man få ökad förståelse för begreppet genom att 

vrida frågeställningen till att handla om vad olika föreställningar om 

anställningsbarhet ”blir” och ”gör” i olika avseenden och sammanhang. 

     Enligt Berglund har begreppet anställningsbarhet kommit att användas som ett 

policyredskap på ett flertal policyarenor, såväl internationellt, nationellt som 

organisatoriskt. Begreppet skär dessutom tvärsigenom ett flertal politikområden 

som exempelvis näringspolitik, utbildningspolitik, socialpolitik och 

arbetsmarknadspolitik. På den supranationella nivån handlar anställningsbarhet 

om att utforma nationsövergripande strategier för kompetensförsörjning i syfte att 
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säkra människors möjligheter till anställning och motverka arbetslöshet. I Sverige 

återfinns drivande aktörer inom riksdag och regering, men på senare tid även på 

övergripande högskolenivå i och med den på EU-nivå beslutade 

Bolognaprocessen. Nationella policyfrågor handlar t ex om vilken typ av 

kompetens och utbildningsnivå som krävs för olika typer av arbeten i det 

nuvarande och kommande samhället, hur utbildningen ska utformas och 

tillhandahållas innehållsmässigt, praktiskt och ekonomiskt. Anställningsbarhet 

kopplas även ihop med arbetslöshets- och marginaliseringsfrågor (Berglund 

2009:31).  

     Anställningsbarhet har på ett eller annat sätt alltid varit aktuellt på 

organisationsnivå i och med behovet av personal. På denna nivå är 

anställningsbarhet främst ett praxisbegrepp som handlar om att se till att ha 

tillgång till den kompetens som det aktuella arbetet kräver. På individnivå kan 

begreppet ses ur så väl ett policyperspektiv som ur individens egen synvinkel. Hur 

styrningen av individerna bör gå till i praktiken anges i policys på 

formuleringsarenorna på de olika nivåerna. Gemensamt för dessa nivåer är att de 

beslut som fattas där får konsekvenser för den enskilde individen (Berglund 

2009:32).  
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4 Den högre utbildningens funktion 

I inledningen nämndes kort att diskussionen om anställningsbarhet i vissa kretsar 

domineras av en diskrepansproblematik. I denna diskussion menar företrädare för 

näringsliv och offentliga organisationer att utbildningen bör anpassas till de krav 

på kunskaper och färdigheter som arbetslivet ställer på nyutbildade akademiker. 

Företrädare för högre utbildning har traditionellt betonat universitetens fria roll 

och betydelse för att driva samhällsutvecklingen framåt, ämnesmässigt djup och 

utveckling av ett kritiskt förhållningssätt hos individerna. Hos dessa finns ett 

betydande motstånd mot utvecklingen mot en mer arbetsmarknadsorienterad och 

instrumentell syn på högre utbildning. För att bringa lite reda i dessa motstridiga 

åsikter och utgångspunkter presenteras i det följande tre perspektiv på högre 

utbildning som ger olika svar på frågor om hur högre utbildning ska utformas och 

vad den skall leda till.  

4.1 Tre perspektiv på den högre utbildningens 
funktion 

De tre perspektiven som Ola Lindberg har konstruerat (Lindberg s 39-53 i 

Berglund et al 2009) är: nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och 

bildningsperspektivet. Perspektiven är skapade som en kategorisering av 

forskning och teorier om den högre utbildningens funktion. De är således inte 

menade som beskrivningar av någon existerande utbildningspraktik, utan syftar 

till att förstå de intressen, föreställningar och idéer som kan styra den högre 

utbildningen.  

     Nyttoperspektivet innebär en syn på högre utbildning där den viktigaste 

uppgiften är att vara del i utvecklingen av ”nyttiga” individer. Dessa ska med liten 

övrig förberedelse kunna arbeta effektivt och därmed bidra till att utveckla 

ekonomiskt och socialt välstånd i både offentlig och privat sektor. Utbildningens 

syfte blir att utveckla individers färdigheter så att de senare kan utföra sina 
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arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt. Detta medför att utbildningsanordnaren måste 

skaffa sig kunskaper om vad yrkesutövningen innebär och vad som förväntas av 

de studenter som påbörjar en anställning efter avslutade studier. Vad som 

förväntas i den framtida anställningen bör då också vara utgångspunkt för vad 

som examineras i tentamina eller i andra former av prov. Eftersom 

arbetsmarknaden uppenbarligen i stor utsträckning efterfrågar färdigheter bör de 

examinerande inslagen också i hög grad vara färdighetstränande och 

färdighetsprövade (Lindberg 2009:44). 

      Konkurrensperspektivet utgår från en tanke om att universiteten ska vara en 

form av elddop, där arbetsmarknaden genom högskolans praktik får information 

om vilka som är lämpliga att anställa och vilka som inte är det. I detta perspektiv 

är den högre utbildningens viktigaste uppgift att vara en sorteringsmekanism. 

Logiken bakom ett konkurrensideal är evolutionär, den mest lämpade överlever. 

Konkurrens om begränsade men åtråvärda resurser får verksamheter och individer 

att utvecklas och bli bättre i kampen om dessa resurser. Tanken är neoliberal och 

återfinns även inom näringslivet. De åtråvärda resurser som åsyftas i relation till 

utbildning finns i form av betyg, examina, provresultat eller andra former av bevis 

för att studenten gjort en prestation. En klar gräns dras mellan dem som klarar 

utbildningens krav och dem som faller igenom. En av funktionerna med högre 

utbildning kan helt enkelt vara att ge de som genomgår en högskoleutbildning en 

fördelaktig position gentemot dem som saknar en sådan. Den högre utbildningen 

ger på detta sätt arbetsgivare en utmärkt (och kostnadsfri) möjlighet att vaska fram 

duktiga människor. Det förutsätter att utbildningsinstitutionerna inte ger ”vem 

som helst” en examen och att kraven för att klara utbildningen inte är för låga.  

     Bildningsperspektivet framhåller bildningens egenvärde framför någon slags 

nyttighet. Det finns värden med att vara ”bildad”; att inneha egenskaper och 

tankesätt som kanske inte direkt kan appliceras i en yrkespraktik, utan snarare 

berikar människan och i förlängningen det omgivande samhället. Många av 

förespråkarna för denna syn på bildning är bekymrade över utvecklingen mot en 

mer ”användbar” och instrumentell utbildning. Istället förespråkas att 

universiteten skall utgöra ett kritiskt centrum i samhället där sökande efter sann 

och objektiv kunskap, institutionell och individuell självständighet och rationalitet 

framhävs. Undervisning och lärande ska i detta perspektiv inte vara ett tvång utan 

en rättighet då målet för utbildningen sätts utifrån ideal om den fria, bildade 



 

 15 

individen. Det kan också tänkas att det för beivrare av bildningsperspektivet är 

svårt att förena betyg och examination med en god bildning då detta snarare 

hämmar än hjälper en frigörande process (Lindberg 2009:47). 

 

Figur 4:1 Perspektivens inverkan på högre utbildning  
(Figur hämtad från Lindberg s 48 i Berglund et al 2009) 
 

 

 
Nyttoperspektivet 

 
Konkurrensperspektivet 

 
Bildningsperspektivet 

 

Utbildnignens 
mål 

 

Sätts utifrån samhälleliga 
och arbetsmarknadsmässiga 
behov 
 

Sätts utifrån viljan att skapa 
en utmaning. Behöver bara ha 
en vag koppling till där 
kunskaperna ska användas 

Sätts utifrån 
(institutionella) ideal om 
den bildade människan 
 

Utbildningens 
genomförande 

 

 
Uppgifts- och 
lösningsorienterad. Starka 
praktikinslag eller 
realistiska övningar (t.ex. 
Case) 

Utmaningar i form av högt 
tempo, disciplin, svårt eller 
omfattande innehåll 
 

Material som bildar, 
övningar som tränar bildad 
kommunikation 
 

Utbildningens 
(önskvärda) 

resultat 
 

 
Den nyttiga; en person som 
helst utan introduktion kan 
utföra önskvärda 
arbetsuppgifter och fungera 
på en arbetsplats 

Den utvalda; en person som 
klarar utbildningen eller har 
de högsta betygen har visat 
sig vara av "det rätta virket" 
 

Den bildade; en person 
som förverkligat sin 
potential eller utvecklat sin 
person och sitt intellekt till 
en högre nivå. 

 

4.2 Hur ska den högre utbildningen utformas enligt 
de tre perspektiven? 

Genom att jämföra synen på hur utbildningens mål ska sättas, hur undervisning 

och lärande ska bedrivas, samt vilket resultat som önskas framträder några tydliga 

skillnader i synsätt på utbildningens syfte. ”Utbildningens mål” beskrivs i tabellen 

utifrån de motiv som ligger bakom formulerandet av målsättning för utbildningen. 

I nyttoperspektivet är målen idealt satta utifrån en idé om var kunskaperna och 

färdigheterna ska användas. Målen för utbildningen i konkurrensperspektivet  har 

snarare att göra med idéer om vad en student borde förväntas klara för att få ett 

examensbevis i sin hand. I bildningsperspektivet är det idealet om den bildade 

människans som tyr vilka mål som sätts. 
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     ”Utbildningens genomförande” beskriver de idéer som i de olika perspektiven 

ligger till grund för hur undervisning, lärande och examination ska utformas. Ur 

nyttoperspektivet är färdighetsträning centralt. Idealt tränas färdigheterna genom 

praktik på en arbetsplats där studenten kan tänkas hamna i framtiden. 

Konkurrensperspektivet utgår från att skapa prövningar av olika slag genom 

exempelvis högt tempo och svårighetsgrad. I bildningsperspektivet väljs innehåll 

och genomförande utifrån idéer om vad som är bildande, dvs. det som utmanar 

studenternas tankar och tidigare kunskaper. 

     ”Utbildningens önskvärda resultat” beskriver vilken typ av människa 

utbildningen ämnar forma. I nyttoperspektivet ska den nyttiga formas som med 

liten inskolningsperiod kan ta sig an arbetsuppgifter på en för utbildningen 

relevant arbetsplats. I konkurrensperspektivet sorteras den utvalda fram. 

Bildningsperspektivets önskvärda resultat är den bildade som har utvecklat sig 

själv och sitt intellekt till en högre nivå och är i någon mening en frigjord, kritisk 

och tänkande individ (Lindberg 2009:49).  
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5 Kraven på anställningsbarhet inom 
högre utbildning  

5.1 Bolognaprocessen 

Bolognaprocessen, som startade 1998, syftar till att samordna utbildningen i 

Europa för att skapa ett gemensamt område för högre utbildning (European 

Higher Education Area) till 2010. Huvudmålet är att reformera högskolor och 

universitet så att utbildningar och examina blir jämförbara vilket i sin tur ska leda 

till ökad rörlighet för både studenter och lärare. Idag deltar 46 länder samt EU-

kommissionen och åtta organisationer (bland annat Europarådet och Unesco) i 

samarbetet. Samtliga medlemsländer har skrivit under Bolognadeklarationen som 

innehåller tre övergripande mål som länderna har att arbeta mot: 

 
1. Främja rörligheten 

2. Främja anställningsbarhet 

3 Främja Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent 

 

Målen har brutits ned i sex operativa mål som handlar om att öka jämförbarheten 

mellan olika länders examina, att skapa ett gemensamt poängsystem, att införa tre 

utbildningsnivåer samt att inrätta gemensamma standarder och riktlinjer för 

kvalitetssäkring av utbildning. Att främja anställningsbarhet sägs vara ett särskilt 

betonat mål hos de europeiska ministrarna.6 Inom ramen för Bolognaprocessen 

har anställningsbarhet (employability) definierats på följande vis 

(Bolognasekretariatets officiella webbplats): 

                                                                                                                                                   
 
6  Detta har poängterats vid flera sammankomster, bl a i den i den s k Londonkommunikén från maj 2007 
uppgavs att detta skulle vara ett prioriterat område för 2009. London Communiqué, Towards the European 
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…the ability to gain initial meaningful employment, or to become 

self-employed, to maintain employment, and to be able to move 

around within the labour market 

 
Detta kan anses vara en vid definition. Individer med akademiska examina ska 

kunna få och bibehålla en anställning för att på så sätt skapa en grund för sin 

försörjning. Begreppet bygger till viss del på en föreställning om att människor 

måste sysselsättas och ta eget ansvar. Om detta sedan sker genom anställning eller 

genom eget företagande är en praktisk fråga.  

     Bolognadeklarationen är inte juridiskt bindande men effekten har blivit 

omfattande förändringar av den högre utbildningen i många av de deltagande 

länderna. I Sveriges ledde det till 2007 års högskolereform.   

5.2 Vad säger lagen?  

Lärosätenas ansvar för studenternas anställningsbarhet uttrycks i högskolelagen 

(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Enligt dessa lagar skall det för 

varje kurs och utbildningsprogram finnas en kursplan där kursens lärandemål och 

huvudsakliga innehåll skall anges. Kursmålen skall formuleras så att de kan vara 

utgångspunkt både för examination och för lärosätenas egen uppföljning och 

kvalitetssäkring. De skall uttryckas på ett sådant sätt att det står klart för en 

arbetsgivare vilka kunskaper och färdigheter studenten har. I kursplanerna tas 

hänsyn till de förmågor som den grundläggande utbildningen vid universitet och 

högskolor skall ge enligt Högskolelagens 9 §: 

 
 förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

 förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt 

 beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

 

                                                                                                                                                   
 
6Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world, 18 May 2007, 
s..http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/  
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Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper 

och färdigheter, utveckla förmåga att 

 söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 

 följa kunskapsutvecklingen, och 

 utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området. 

 
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet och utbildning på avancerad nivå ska, utöver detta, 

utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav 

på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Examensmålen 

ställer således krav på att det ska finnas någon form av arbetslivsanknytning7 för 

generella examina på grundnivå och på avancerad nivå.  Ett mål är att lärosätena 

skall utforma sina utbildningar i samverkan med arbetslivet för att tillgodose såväl 

studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov (regleringsbrev för 

universitet och högskolor för budgetåret 2007). Enligt riksdagens 

utbildningsutskott är det lärosätenas ansvar att inom ramen för de anslag som 

statsmakterna tilldelar dem beakta arbetsmarknadens behov. Det är också 

lärosätenas ansvar att lägga upp innehållet i utbildningsprogrammen  

(Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU15, s. 25 – 26). Slutligen skall 

studenter enligt högskoleförordningen ges tillgång till studievägledning och 

yrkesorientering. Kraven på lärosätena kan sammanfattas i följande 

operationaliseringar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
7  Med arbetslivsanknytning avses de insatser som genomförs inom ramen för en kurs eller ett 
utbildningsprogram för att främja studenternas anställningsbarhet. Det kan handla om till exempel praktik, 
gästföreläsningar eller projektarbeten tillsammans med arbetslivet. Det kan också handla om träning av 
generiska färdigheter såsom muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. Med arbetsmarknadsrelevans avses 
utbildningens relation till och användbarhet på arbetsmarknaden. 
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Figur 5:1 Lärosätenas ansvar  
• Lärosätena bör säkerställa att samtliga utbildningsprogram är arbetslivsanknutna 

och arbetsmarknadsrelevanta. 

• Lärosätena bör säkerställa att studenter i samtliga utbildningsprogram under sin 

utbildning får möjlighet att utveckla de generiska färdigheter som behövs i 

arbetslivet.  

• Alla utbildningar bör ha tydliga kursmål som uttrycker vad studenten förväntas 

kunna efter utbildningen och som är styrande för hur utbildningen bedrivs och 

examineras. 

• Studenter i samtliga utbildningsprogram bör ha tillgång till ändamålsenlig 

vägledning när det gäller yrke och karriär.  

• Studenternas anställningsbarhet bör bedömas när utbildningar inrättas, revideras 

och avvecklas. 

• Lärosätet bör systematiskt och regelbundet följa upp sina insatser för att främja 

studenternas anställningsbarhet och återföra relevant information till ansvariga 

nivåer. 
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6 Exempel på uppfattningar och 
insatser gällande anställningsbarhet 

Här redogörs för vad som framkommit under intervjuerna med institutionernas 

representanter och genom olika dokumentstudier gällande deras uppfattningar om 

begreppet anställningsbarhet och deras faktiska arbete med insatser för att främja 

sina studenters anställningsbarhet. Med andra ord besvaras här uppsatsens tredje 

och sista frågeställning.  

6.1 Uppfattningar och insatser gällande 
anställningsbarhet - Statsvetenskapliga institutionen 

Inom statsvetenskapliga institutionen studerar man teoretisk och praktisk politik.  

I den inledande grundkursen behandlas bl a politiska idéer, styrelseskicket i skilda 

politiska system och förvaltningspolitik. På fortsättningsnivå erbjuds ett flertal 

olika inriktningar med det gemensamma målet att ge en god förmåga att 

självständigt och kritiskt kunna analysera politiska företeelser. Statsvetenskap kan 

utgöra huvudområde i kandidatexamen på grundnivå respektive i magister- och 

masterexamen på avancerad nivå. På institutionens kurshemsida står att läsa: 

”Utbildningen i statsvetenskap är inte snävt inriktad mot något eller några yrken 

utan skall ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en mängd olika yrken. Som 

exempel på yrkesverksamheter där statsvetenskap är en viktig del kan nämnas 

arbete inom förvaltning, organisationer, journalistik, utbildning samt 

internationell verksamhet” (svet.lu.se).  

I och med Bolognaprocessen har man varit tvungna att revidera kursplanerna 

och nyinrätta alla kurser. I detta arbete har fakulteten varit drivande i hur 

lärandemålen skulle formuleras och mallen har utgjorts av högskoleförordningens 

examensmål. Kursplanerna är de viktigaste styrdokumenten som lärarna på 

institutionerna har att relatera till. Men studievägledaren Jakob Gustavsson menar 
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att ”kvalitén på det som görs inom institutionen är inte beroende av vad som står i 

kursplanerna. Viktigare än formuleringar i styrdokument är att anställa personer 

som vill göra och gör ett bra jobb” (intervju 2010-05-14). Kunskapsmålen8 har 

institutionen störst möjlighet att själva utforma och dessa har man valt att inte 

uttrycka särskilt konkret eftersom det inte anses lika viktigt att lära ut realia, 

exempelvis förvaltningslagen, som att lära ut generiska färdigheter.  

Jakob definierar anställningsbarhet i samma breda ordalag som 

Bolognadeklarationen. Principen är att man skall utbilda sig för en arbetsmarknad 

och man skall få ett arbete. För universitetets del innebär det att man ska 

tillhandahålla eleverna färdigheter och kunskaper som är gångbara i yrkeslivet. 

Enligt honom är begreppet inte alls kontroversiellt inom institutionen, men 

däremot uppfattar han att det är så till viss mån inom fakulteten. ”Fakulteten och 

kåren vill ogärna tala om anställningsbarhet med hänvisning till att det skulle 

innebära en anpassning till näringslivet och en inkräktning på den traditionella 

akademiska friheten” (intervju). Enligt honom själv kan man förvekliga målen om 

anställningsbarhet genom konkreta åtgärder utan att för den skull göra avkall på 

den akademiska friheten och studenternas valmöjligheter.  

Jakob menar att både han själv och flera andra lärare inom institutionen 

engagerar sig mycket i frågor rörande anställningsbarhet. Drivkraften är sprungen 

ur eget intresse men också till stor del ur studenternas efterfrågan. Jakob säger att 

kvalitén på utbildningen är mycket bra och att de i alla tider har producerat 

anställningsbara individer. Problemet anses snarare vara att studenterna inte själva 

inser sin förmåga och inte ser hur det de lär sig på lektionerna är användbart även 

i en vidare kontext. Han säger inte att det är studenternas fel, utan att de, han själv 

och de andra lärarna, måste ta ett större ansvar för att synliggöra hur det man 

pratar om och lär ut har relevans i arbetslivet. Lärarna måste bli bättre på att dra 

paralleller mellan utbildningens teorier och verklighetens praktik. Ett steg i den 

riktningen tar Jakob själv då han tillsammans med en kollega håller på att skriva 

en handbok i ämnet statsvetenskap för nybörjare. Boken är tänkt att fungera som 

en inspirationskälla samt ge svar på vanliga frågor som vad studier på 

                                                                                                                                                   
 
8  Kunskapsmål är substantiella mål, exempelvis kan man ha kunskap om olika teoribildningar. Färdighetsmål är 
de mer yrkesrelaterade målen, exempelvis att kunna skriva och arbeta i grupp. Man brukar också tala om 
värderingsmål som rör attityden, exempelvis samarbetsförmåga.  
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universitetsnivå innebär och specifikt vad du gör som statsvetare.   

Som en del i målet att arbetslivsanpassa utbildningen inkluderas 

praktikerinslag i undervisningen. Genom gästföreläsningar och studiebesök 

möjliggörs möten mellan studenter och yrkesverksamma. På 

programutbildningarna ingår en valfri studiemedelsberättigad praktiktermin. 

Under senare år har det blivit vanligare att studenter väljer praktik och enligt 

Jakob kan detta öka studenternas anställningsbarhet, inte minst eftersom 

studenterna får ett kontaktnät. Jakob säger också att praktikrapporterna vittnar om 

att studenterna, när de kommer ut på arbetsmarknaden, i hög grad är nöjda med 

den förberedande utbildning de fått.  

Mest praktikerinslag riktas till fortsättningsnivå och avancerad nivå. Hur 

mycket praktikerinslag som varje kurs skall innehålla är upp till de enskilda 

lärarna att bestämma då de själva har friheten att lägga upp sina kurser. Som 

studierektor kan Jakob endast uppmana och skapa förutsättningar för arbetet med 

anställningsbarhet, inte påtvinga något moment. Ett sätt att skapa förutsättningar 

är genom ekonomiska medel. Varje år avsätts exempelvis 100 000 kronor i 

budgeten för att bjuda in personer från arbetslivet. Det satsas också på uppföljning 

av gamla studenter (alumner) med syfte att ta del av deras erfarenhet från 

utbildning och arbetsmarknad. Det är också ett led i arbetet med breddad 

rekrytering – kan man visa upp konkreta exempel på vad statsvetenskaplig 

utbildning leder till kan man rekrytera fler studentgrupper. Hinder i arbetet är att 

det inte finns tillräckligt med personal eller tid för att arbete med insatser fullt ut.  

Som en del i arbetet har man fört diskussioner om hur man kan skapa en ökad 

autentisering av examinationsformerna, dvs införa examinationsformer som bättre 

påminner om yrkeslivets arbetsuppgifter. Den klassiska hemtentan där studenten 

skriver ett vetenskapligt paper är bra ur rättssäkerhetssynpunkt då lärarna är bra på 

att bedöma sådana och uppgiften tränar också studenternas förmåga att läsa stora 

textmassor, skriva och analysera. Men risken finns att en del elever inte skriver 

sina papers själva och upplägget skiljer sig en del från arbetslivet där det t ex inte 

finns några omprov eller samma omfattande tidsutrymme. För att skapa en bredd i 

examinationsformerna och incitament för att börja läsa kurslitteraturen i tid har 

man infört s.k kunskapsprov och salsskrivningar på alla kurser på grundnivå. På 

fortsättningsnivå har man s.k 24-timmars tentor som tränar studenterna att lösa 

svåra uppgifter under tidspress. Det har funnits efterfrågan på fler sådana här 
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färdighetstränande inslag men enligt Jakob sätter studenträttigheterna kuggar i 

hjulet i vissa avseenden. Lärosätet har nämligen en skyldighet att erbjuda 

möjligheter till omprov och det går inte att reproducera verklighetsinspirerade 

seminarier för någon som eventuellt var frånvarande vid övningstillfället. 

Det sista konkreta exemplet på insatser som görs är satsningen på att utveckla 

studenternas kommunikationsfärdigheter.9 Nästa termin (ht 2010) kommer det 

köpas in tjänster från Nordiska språk och en person därifrån skall bistå på 

fortsättningskursen genom att kommentera studenternas skrivna texter och 

muntliga framföranden.  

6.2 Uppfattningar och insatser gällande 
anställningsbarhet – Institutionen för psykologi  

Inom psykologin studerar man i första hand hur vi människor upplever saker och 

ting och hur vi tänker, reagerar och beter oss i olika sammanhang. Ämnet är 

mycket brett och har beröringspunkter med andra ämnen inom såväl 

samhällsvetenskap och humaniora som naturvetenskap, medicin och teknik. På 

institutionen för psykologi vid Lunds universitet finns ca 110 anställda, 1300 

studenter inom grundutbildningen samt över 50 aktiva doktorander. Det finns 

flera olika program och kurser att välja bland. Psykologprogrammet och 

psykoterapeutprogrammet är två typiska yrkesutbildningar. Efter examen på 

psykologprogrammet och ett års praktisk tjänstgöring som psykolog kan man få 

psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Det beteendevetenskapliga 

kandidatprogrammet är inte en yrkesutbildning på samma sätt men ger färdigheter 

som kan användas vid professionell verksamhet inom det beteendevetenskapliga 

fältet. Några exempel på arbetsområden är förändrings- utvecklings- och 

utvärderingsarbete, hälso- och friskvård, samt stödjande/rådgivande verksamhet 

(psychology.lu.se).  

 

                                                                                                                                                   
 

9 Det finns även ett projekt på fakultetsnivå som syftar till att ge lärare redskap för att utveckla studenternas 
kommunikationsfärdigheter. Projektet ingår i det större projektet ” Anställningsbarhet och bildning” som drivits 
 



 

 25 

Prefekten Per Johnsson säger att man arbetar ”extremt mycket med 

anställningsbarhet” (intervju 2010-05-19). För honom innebär det att de erbjuder 

en kvalificerad utbildning som har ett tydligt arbetsområde i sikte. Enligt Per har 

universitetsledningen inte ställt några specifika krav på institutionen att arbeta 

med anställningsbarhet men kravet finns ständigt med som en del i 

utbildningsuppdraget att göra just anställningsbara psykologer. För de olika 

programmen och kurserna finns specificerade planer och därmed kan man säga att 

kraven ändå är tydliga. 

På frågan om ett ökat fokus på anställningsbarhet skulle leda till försämrad 

akademisk kvalitet säger Per att ”för mig som har undervisat  på fristående kurser 

på psykologprogrammet i 25 år kan jag säga att det finns noll motsättningar i 

det” (intervju). Han menar att ju tätare band det finns mellan akademi och 

arbetsliv desto bättre. En lärare som har arbetat mycket utanför akademin kan 

lättare ge konkreta exempel i anknytning till böckernas teorier och ju mer man 

kan konkretisera det abstrakta desto mer ökar förståelsen och kvalitén (intervju).  

Studenter på psykologprogrammet får redan från första terminen pröva på att 

vara psykolog och träffa klienter. Inom samtliga program ingår praktik och man 

träffar regelbundet yrkesverksamma psykologer. Institutionen har en egen 

mottagning där studenter från psykologprogrammet från termin sju tar emot 

verkliga klienter under kvalificerad handledning. Träning i muntlig och skriftlig 

kommunikation, samt i intervju- och samtalsteknik, sker regelmässigt. På 

psykologprogrammet har man endast två betyg, godkänd eller icke godkänd. Fler 

betygsteg anses inte nödvändigt eftersom kraven för att få godkänt är så pass 

höga. Det viktiga är istället hur man förvaltar sin kunskap och hur man klarar 

utbildningens olika moment. 

Utan samarbete med yrkesverksamma hade utbildningen inte fungerat och 

uppföljningen av gamla studenter sker frekvent. Varje termin bjuds alumner in för 

att ge sina synpunkter på utbildningen. Enligt dessa, och enligt Högskoleverket, 

ligger utbildningen i framkant när det gäller att erbjuda kunskaper och färdigheter 

som behövs på arbetsmarknaden. Den enda resursbrist Per nämner rör lokaler, 

men det sägs inte hindra arbetet med anställningsbarhet.   

                                                                                                                                                   
 
på universitetet från maj 2008 till december 2009.  Med kommunikationsfärdighet avses förmågan att uttrycka 
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Enligt Per fungerar de fristående kurserna i psykologi som komplement till 

andra utbildningar då många väljer att läsa enstaka kurser i psykologi för att öka 

sin anställningsbarhet, bland jurister är det t ex vanligt att läsa rättspsykologi. Att 

studenter kan välja mellan många olika kurser inom olika ämnen för att på så viss 

sätta ihop sitt eget utbildningsprogram tycker Per är bra då han menar att en annan 

del av anställningsbarhet är att studenter skall ha möjlighet att utgå från sina egna 

idéer om vad de vill arbeta med och utifrån det få stöd från universitetet. Han 

tycker det är viktigt att studenterna själva är med och definierar anställningsbarhet 

och inte tvingas följa universitetets förutbestämda mallar. 

6.3 Uppfattningar och insatser gällande 
anställningsbarhet - Centrum för genusvetenskap  

Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet ur 

ett genusperspektiv står i fokus. Centrum för genusvetenskap är en 

tvärvetenskaplig institution som erbjuder kurser i genusvetenskap från grundnivå 

till avancerad nivå. De har även Sveriges enda genusvetenskapliga program som 

syftar till att ge kunskap om genusrelationer i ett historiskt och samtida 

perspektiv, att ge insikt i den breda tvärvetenskapliga teoretiska debatten inom 

genusforskningen samt att ge analytiska redskap för att hantera genusrelaterade 

arbetsuppgifter inom olika områden av yrkeslivet. Exempel på tänkbara 

arbetsuppgifter är jämställdhetsarbete inom förvaltningar, organisationer och 

företag, arbete med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv, 

biståndsarbete, informationsarbete, samhälls- och kulturjournalistik etc. Centrum 

för genusvetenskap har för närvarande sex fast anställda seniora forskare och 

lärare, varav två professorer och två docenter. Under ett år läser nästan 500 

studenter en kurs på centrum (genus.lu.se). 

     Högskoleverket gav i en rapport från 2007 goda betyg till centrum för 

genusvetenskap med motiveringen att institutionen präglas av god ekonomi, 

högklassig utbildning och framtidstro. Genomströmningen sågs som god och 

                                                                                                                                                   
 
sig i tal och skrift i skilda sammanhang och förmågan att lyssna och ge konstruktiv återkoppling. 
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progressionen i studierna bra. Lärarna ansågs engagerade och högst kompetenta. 

Enligt rapporten skedde samverkan med omgivande samhälle genom uppdrags-

utbildning, konferenser, temadagar och genom enskilda lärares aktiva enga-

gemang (Rapport 2007:17 R s 77).  

     Centrums studierektor Jens Rydström berättar att han när han först hörde talas 

om anställningsbarhet var ganska negativ till begreppet då den cyniska tolkningen 

var att universitetet skulle ”framställa produkter till en marknad” (intervju 2010-

05-17). Efterhand säger han sig börja se nyttan med begreppet även om han hellre 

talar om anställningsbarhet i form av utbildningens ”meningsfullhet”. Han menar 

att man måste förmedla meningsfull utbildning och ge studenterna kunskaper som 

de kan använda och som slutligen leder till att man får ett meningsfullt jobb. 

Koppling görs också mellan anställningsbarhet och arbetslivsanknytning och han 

påpekar att det finns uttalade mål om att arbetslivsanknyta utbildningen. Detta 

främst genom att tydliggöra för studenterna vad utbildningen leder till. Jens 

uppfattar inte att det riktas specifika krav uppifrån gällande just anställningsbarhet 

men menar att krav kan ligga inbakade i exempelvis uppgiften att kvalitetssäkra 

utbildningen. 

     Att studenter efterfrågar konkretion framgår av centrums alumniundersökning 

från förra året.10 Ungefär två tredjedelar tog upp bristen på arbetslivsanknytning i 

utbildningen som något mindre bra. ”Kopplingen till arbetslivet anses vara dålig, 

några beskriver det som för lite anknytning till verkligheten, andra som för lite 

förberedande för framtida arbetsliv och för lite praktiska inslag” 

(Alumniundersökning s 18). De flesta menade att det saknades ett 

framåtperspektiv där man tittade på vad genusvetare kan göra med sina 

kunskaper. Ett par stycken var väldigt negativa i sin kritik och menade att man 

borde informerat om att utbildningen ”inte är något att satsa på karriärmässigt 

och att om man ville ut på arbetsmarknaden var det praktiskt taget kört” (ibid.). 

     Sedan alumniundersökningen gjordes hålls numera arbetsmarknadsdagar där 

tidigare studenter, personer från näringslivet och offentlig sektor samt forskare 

deltar och berättar om sina erfarenheter från arbetsmarknaden. Syftet är att 

                                                                                                                                                   
 
10  2009 gjordes Centrums första alumniundersökningen, ”Att vara genusvetare”. Sedan 1998 har 160 personer 
lagt fram en kandidat-, magister- och eller masteruppsats på Centum. Av dessa har 117 personer intervjuats som 
alltså utgör undersökningens bas.  
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presentera olika yrkesvägar för en genusvetare. Studievägledaren Helena Aghede 

berättar om fler insatser (intervju 2010-05-17): gästföreläsningar hålls som en del 

av undervisningen och varje termin hålls ett öppet forskningsseminarium där 

genusforskare från olika delar av världen med anknytning till centrum föreläser 

om pågående projekt. Föreläsningsserien är öppen för alla och obligatorisk för 

kandidatstudenterna. I höst anordnas Genusvetenskapens dag då en rad olika 

föreläsare kommer att delta. 

Hur pass ofta gästföreläsningar förekommer som en del av undervisningen 

framgår inte. Studierektorn säger att de inte har satsat särskilt mycket på 

samverkan med arbetslivet i form av gästföreläsare eller andra praktikerinslag. 

Han säger sig inte ha känt av någon ”jättestark vilja” till att öka utbildningens 

arbetslivsanknytning från personalens sida. Istället för att bjuda in företagare från 

näringslivet uttrycks önskemål om att bjuda in någon internationellt erkänd 

forskare. ”Det är mycket så att lärarna är inriktade på sin forskning och snarare 

har pratat om forskningsanknytningen i undervisningen på senare tid” (intervju). 

Att det på centrum för genusvetenskap är en tydlig fokusering på forskningen 

framgår också av alumniundersökningen och Högskoleverkets undersökning. 

Högskoleverkets slutsats är att en ”uppenbar professionaliserings- och 

institutionaliseringsprocess pågår med stark satsning på forskarutbildning. I 

denna process finns risk för att intressena hos grundutbildningsstudenterna och 

hos de lärare som hittills stått för grundutbildningen, blir åsidosatta vid 

oförankrade omställningar. Ett sammanhållande forskningsprogram som skulle 

inkludera hela miljön saknas” (Rapport 2007:17 R s 78).  

På centrum är man stolt över den framstående forskningen. Angående synen 

på högre utbildnings funktion hänvisar Jens till att han i grunden är historiker 

”och har ett mycket ålderdomligt bildningsideal”. Han påpekar att universitetet 

bör ”stå för någon slags väldigt grundläggande förståelse” (intervju). 

Universitetet ska ge studenterna skriftliga och muntliga färdigheter, ett kritiskt 

tänkande och analysförmåga. Specifika arbetsuppgifter får man lära sig på 

arbetsplatsen. ”Jag tycker väl inte att det ska vara vårt jobb att stå för en väldigt 

riktad yrkesutbildning”. Att framgången gällande forskningsanknytning skulle ske 

på bekostnad av grundutbildningens arbetslivsanknytning är en risk man inte kan 

blunda för. Jens kommenterar det med att bristen på arbetslivsanknytning är något 

som han tror att de allra flesta institutioner delar, möjligtvis med undantag från 
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institutionen för service management.11  

Jens berättar att centrum för genusvetenskap och institutionen Service 

Management just nu samarbetar med målet att starta ett nytt tvärvetenskapligt 

program som ska heta ”Equality and diversity management”.12 Initiativet kommer 

från centrum för genusvetenskap och ambitionen är göra ett konkurrenskraftigt 

program med hälften service management, där ekonomi och ledarskap ingår, och 

hälften genusvetenskap. Christer Eldh, prefekt på institutionen för service 

management, har inte blivit tillfrågad att kommentera uppgifterna om samarbetet, 

med hävdar i ett mejl som svar på en annan fråga att det görs stora och 

systematiska ansträngningar från deras sida att ta reda på arbetsmarknadens behov 

av arbetskraft och efterfrågan på kunskaper.13 Synpunkter på utbildningen mottas 

bl a via ett ”advisory board” där representanter från branschen ingår. 

Överraskande säger Christer att branscherna trycker mycket på de generella och 

teoretiska kunskaperna och färdigheterna och inte så mycket på de praktiska 

färdigheterna som man kan tro.  

Även inom centrum för genusvetenskap är hemtentamen den klassiska 

examinationsformen, här med fokus på analys av texter och bilder. Syftet med 

tentorna är främst att träna studenternas förmåga att analysera och uttrycka sig i 

skrift. Efter önskemål från studenter har man börjat införa fler utbildningsmoment 

som tränar den muntliga förmågan, exempelvis genom fler seminarieövningar.  

Sedan höstterminen 2008 erbjuds en praktikkurs med syftet att ge studenterna 

ett yrkesperspektiv och en chans att koppla de genusvetenskapliga teorierna till en 

praktisk verksamhet. Intrycket från kursen är att kunskaperna kan omsättas i 

praktiken och enligt Jens lär centrum ut kunskaper som efterfrågas allt mer på 

arbetsmarknaden. Samtidigt säger han att de inte gör några direkta ansträngningar 

för att ta reda på vad arbetsmarknaden efterfrågar gällande kompetens och behov. 

                                                                                                                                                   
 
11  Institutionen Service Management, placerad i Helsingborg, är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Lunds universitet. Verksamheten startade år 2000 och är idag en framgångsrik och tvärvetenskaplig enhet för 
utbildnings-, forsknings- och uppdragsverksamhet. Utbildningen inriktas på kundnära serviceorganisationer, 
inom hälsa, hotell & restaurang, detaljhandel, turism samt logistik och livsmedel.  I dagsläget utbildas drygt 800 
studenter i Service Management samt på fristående kurser. Institutionen har ett nära samarbete med ett femtiotal 
partnerföretag.  
12  För närvarande håller man på att ta fram ett valideringsunderlag för programmet som skall godkännas av 
externa bedömare och universitetsledningen. Om programmet godkänns skall kursen lanseras 2011.  
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Vad studenterna främst lär sig är kunskaper om genusteorier och färdigheter som 

kritiskt tänkande och identifiering av genusmönster och maktasymmetrier. 

Alumnerna är positiva till utbildningens kunskapsförmedling och många anser 

också att utbildningen främjar den personliga utvecklingen. Några beskriver det 

som att det var som en ny upplysningstid och andra menar att det kändes mer som 

bildning än utbildning (Alumnundersökning 2009:17).  

Vad finns det för hinder att arbeta med anställningsbarhet inom institutionen? 

Jens kommer med intressanta synvinklar när han resonerar kring frågan. De 

anställdas bakgrund i ämnen som sociologi, historia, teatervetenskap och 

socialantropologi skulle kunna utgöra något slags strukturellt hinder eftersom de 

inte har med sig kontakter från näringslivet från sina doktorandstudier och 

forskning. ”Vi har inte lika nära till tanken att gå ut till företag och så som 

kanske ekonomer har”. Det råder dessutom brist på tid och personal. Visserligen 

har centrum ett stort myndighetskapital men dessa pengar kan inte användas till 

att göra nyanställningar. En del pengar har dock satsats på att öka antalet 

lärarledda undervisningstimmar. 

 

                                                                                                                                                   
 
13  Som en del av researcharbetet inför denna uppsats mejlades en enkätundersökning, baserad på intervjuguiden, 
till flera personer verksamma inom olika institutioner inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Christer Eldh var 
en av dem som svarade på enkäten, 2010- 05-17.  
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7 Tolkning av institutionernas arbete  

I detta kapitel ska implementeringsteorin, teorin om den högre utbildningens 

funktion och uppsatsens emiriska exempel kopplas samman. Institutionernas 

inställning till och arbete med anställningsbarhet analyseras mot bakgrund av 

analysmodellens sex förutsättningar (jfr avsnitt 2.3).  

7.1 Förstå, vilja, kunna  

För att man inom institutionerna skall kunna arbeta med anställningsbarhet i 

enlighet med Bolognaprocessens mål och föreskrifterna i högskoleförordningen 

krävs att de som har ansvar för arbetet ”förstår” vad anställningsbarhet är för 

någonting och vad som ingår i uppgiften att främja det. Vidare krävs en ”vilja” att 

arbeta med insatser samt att omgivningen är stödjande till arbetet. Sist men inte 

minst måste man ”kunna” främja anställningsbarhet genom att ha möjlighet att 

påverka arbetet och ha tillräckliga resurser för det.  

Den första förutsättningen (F1) för att villkoret ”förstå” skall anses vara 

uppfyllt är att ansvariga inom institutionen skall förstå vad begreppet 

anställningsbarhet handlar om. Institutionsföreträdarna som jag träffade hade alla 

en uppfattning om vad anställningsbarhet handlade om. Att ingen hade någon 

knivskarp definition utan talade om anställningsbarhet i resonerande termer visar 

hur komplext begreppet är. Man kan urskilja två diskussionslinjer som handlar om 

a) vilka kunskaper och förmågor en student bör besitta för att betraktas som 

anställningsbar och b) hur högre utbildning bör utformas för att utveckla dessa 

färdigheter. Att anställningsbarhet till syvene och sist handlar om att studenten 

skall få färdigheter som behövs för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och 

tillföra arbetslivet ny kompetens var de överens om. Man talar dock hellre om att 

förbereda studenterna för ett arbetsliv än att förbereda dem för en anställning.  

Man är också överens om att den enskilde studenten har ett eget ansvar för sin 

anställningsbarhet, såväl genom engagemanget i studierna som i att finna den 
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egna utbildningsvägen. När man pratar om anställningsbarhet glider man lätt över 

i alternativa begrepp för att beskriva kopplingen till arbetsmarknadens behov. 

Vanligast är att tala om utbildningens arbetslivsanknytning, eller som Jens 

Rydström gjorde, om utbildningens meningsfullhet. I största mån delas 

uppfattningen om vilka kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att en 

student skall anses anställningsbar. Förutom kunskaper inom det egna 

ämnesområdet prioriteras generiska färdigheter (jfr avsnitt 3.1). Prefekten för 

psykologiska institutionen poängterar arbetslivsorienterade färdigheter i mycket 

högre grad än de andra, vilket antas bero på att man inom institutionen bedriver 

klassiska yrkesutbildningar. 

Den andra förutsättningen (F2) innebär att de ansvariga skall veta vilka krav 

som ställs på institutionen när det kommer till att arbeta med anställningsbarhet. 

Lärosätena har att ta hänsyn till högskolelagens krav vilka är grundade i 

Bolognaprocessens mål om att främja anställningsbarhet. Dessa mål är väldigt 

övergripande vilket gör att man kan tala om vaga mål. De är lätta att instämma i 

men svårare att konkretisera. Målen kan sägas ha en viktig symbolisk aspekt då 

det inte rör sig om auktoritativa beslut utan om verbala deklarationer vars syfte är 

att skapa mening och presentera ett synsätt, dvs styra tänkandet. Även 

högskoleförordningens operationella mål (se figur 5.1) lämnar stort 

tolkningsutrymme. Det direkta ansvaret hamnar på universiteten som har till 

uppgift att göra upp tydliga riktlinjer och delegera ansvarsområden.  

Studierektorn på statsvetenskapliga institutionen anser att styrningen har varit 

tydlig när det kommer till kravet att skriva om kursplanerna och att fakulteten 

varit drivande i hur lärandemålen skall formuleras. Däremot säger Jakob och de 

andra att institutionerna har stor frihet att själva formulera kunskapsmålen och att 

kvalitén på det som görs inte är beroende av vad som står i kursplanerna. Jag 

tolkar det som att kraven uppifrån, främst i form av målkrav, är så vaga att man på 

verksamhetsnivå har stor handlingsfrihet att själva bedriva det faktiska arbetet. 

Hur styrdokument formuleras verkar inte spela så stor roll, förvaltningen har ändå 

möjlighet att agera som den alltid har gjort. I och med att läraren har en betydande 

handlingsfrihet låter sig relationen mellan beslutsfattare och tillämpare inte 

träffande beskrivas som en situation där en överordnad styr en underordnad, så 

som teorin gör sig gällande. Situationen är inte strikt hierarkisk utan påminner 

mer om en förhandlingsrelation.  
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Den tredje förutsättningen (F3) handlar om att man inom institutionen skall 

vilja rikta insatser för att öka studenternas anställningsbarhet och den fjärde 

förutsättningen (F4) går ut på att tillämparens omgivning skall vara stödjande till 

arbetet. I teoriavsnittet framgick att det är vanligt att implementeringsproblem 

uppstår till följd av att tillämparen ogillar det politiska beslutet. Här översätts 

”politiskt beslut” till de krav på insatser som ställs i relation till 

anställningsbarhet. Viljan, eller oviljan, kan speglas i synen på utbildningens 

funktion och därför kan man med fördel diskutera institutionföreträdarnas 

inställningar utifrån nyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och 

bildningsperspektivet.  

Studierektorn Jakob hävdar att det finns en ganska stark vilja till att arbeta 

med anställningsbarhet på statsvetenskapliga institutionen. Steg tas i riktningen att 

bättre arbetslivsanknyta utbildningen även om en del åtgärder fortfarande ligger i 

sin linda. Jag har redan nämnt att satsningar görs på praktikerinslag som 

gästföreläsningar, kommunikationsprojekt och försök till autentisering av 

examinationsformer. Men den största uppgiften sägs vara att tydliggöra för 

studenterna hur det som redan görs inom utbildningen är användbart i ett längre 

perspektiv. De uppfattningar och insatser som görs och som presenteras här tolkas 

bäst genom en mix av nyttoperspektivet och bildningsperspektivet. Åsikterna om 

att man inte skall låta sig styras för mycket av arbetsmarknadens förväntningar  

och att metodologin skall vara styrande för det vetenskapliga studiet av politik 

härrörs till bildningsperspektivet. Men att man anstränger sig för att hitta 

examinationsformer som bättre liknar uppgifter man återfinner i yrkeslivet i syfte 

att bättre arbetslivsanknyta utbildningen tyder på att man tänker i banor som 

påminner om nyttoperspektivet.  

På institutionen för psykologi framhävs nyttoperspektivet. Utbildningen skall 

forma nyttiga studenter, som med liten inskolningsperiod kan ta sig an uppgifter 

på en för utbildningen relevant arbetsplats, exempelvis som psykolog. På 

institutionen anstränger man sig för att skaffa sig kunskaper om vad 

yrkesutövningen innebär och vad som förväntas av de studenter som påbörjar en 

anställning efter avslutade studier. Det är en anledning till institutionens 

omfattande samverkan med professionella yrkesmän och regelbundna 

alumniundersökningar. Prefekten menade att det tillgängliga utbildningsutbudet 

inom högskolan borde påverkas såväl av studenternas efterfrågan och fria val av 
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utbildning som av arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft inom olika 

områden. Vissa paralleller kan dras till konkurrensperspektivet också. 

Utbildningen kan sägas ha en sorteringsfunktion då utmaningar i form av högt 

tempo, disciplin och svårt eller omfattande innehåll gallrar bort de som inte klarar 

utbildningen. Personerna som lyckas kan räknas till en utvald skara och 

arbetsmarknaden kan förvänta sig duktiga personer. Konkurrensperspektivet 

framhåller vikten av betyg, vilket man inte gör på institutionen. Däremot kan man 

anta att det finns andra moment på utbildningen som fungerar likt en 

sorteringsmekanism, lägstanivån för prestationer är redan väldigt hög, och 

betygen är mycket betydelsefulla när man vill komma in på utbildningen. En 

hållning inom konkurrensperspektivet som jag inte anser är representativ för 

programmen inom psykologi är att lärandemomenten bara skulle behöva ha en 

vag koppling till där kunskaperna skall användas.  

Uppfattningar och insatser inom centrum för genusvetenskap tolkar jag främst 

i linje med nyttoperspektivet och bildningsperspektivet, med betoning på det 

senare. Bildningsperspektivets önskvärda resultat är att, den bildade, ska ha 

utvecklat sig själv och sitt intellekt till en högre nivå och vara en  i någon mening 

en frigjord, kritisk och tänkande individ. Jens Rydström, som själv sade att han 

hade ett ”mycket ålderdomligt bildningsideal” ansåg att man skulle förmedla 

meningsfull utbildning. Universitetet ses som en plats där ”grundläggande 

förståelse” skall ges. Enligt teorin så hävdar anhängare till bildningsperspektivet 

att det finns värden med att inneha egenskaper och tankesätt som kanske inte 

direkt kan appliceras i en yrkespraktik men som berikar människan och i 

förlängningen det omgivande samhället. Jens berättade att man på centrum 

forskade om stora problem som berör väldigt många människor. Jag tolkar det 

som att detta går hand i hand med idén om att universiteten skall utgöra ett kritiskt 

centrum i samhället där sökande efter sann och objektiv kunskap, institutionell 

och individuell självständighet och rationalitet framhävs. Enligt 

alumniundersökningen ansåg ju vissa studenter att studierna nästan mer handlade 

om personlig bildning än utbildning för en arbetsmarknad. Större tonvikts läggs 

på att träna generella och akademiska färdigheter så som skriftlig presentation och 

analys av etiska problem än på att träna arbetslivsorienterade färdigheter som att 

förklara för icke-specialister.  

Nyttoperspektivet gör sig påmint när Jens talar om de försök som gjorts i syfte 
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att yrkeslivsanpassa utbildningen. Som det redogjordes för i den empiriska 

beskrivningen har ju konkreta insatser gjorts, bl a införandet av praktikterminen 

och initiativet till samarbetet med institutionen för service management, som 

definitivt syftar till att yrkeslivsanpassa utbildningen och öka studenternas 

anställningsbarhet. Huruvida viljan till att främja anställningsbarhet är hög eller 

inte låter sig därför inte särskilt enkelt avgöras. En kvalificerad gissning är att det 

inte finns en uppfattning som är allmängiltig. Vissa lärare anser säkert att ämnet 

genusvetenskap är så pass viktigt att det finns ett egenvärde i att fördjupa sig i det 

även om arbetsmarknadens efterfrågan på kunskaperna är begränsad.  Stöd för 

denna uppfattning tror jag att man kan finna hos studenterna också. Andra anser 

säkert att utbildningen bättre borde anpassas till arbetsmarknadens förutsättningar. 

Vad som kan vara nödvändigt att upprepa i sammanhanget är att en utbildnings 

samverkan med omgivningen, i form av exempelvis gästföreläsningar och dylikt, 

inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man skall avgöra en utbildnings 

relevans i förhållande till anställningsbarhet. Att studenter utvecklar generiska 

färdigheter är tveklöst någonting som gör dem anställningsbara. Och för att 

utveckla dessa krävs strängt taget inga praktikerinslag i undervisningen.   

Det sista kriteriet ”kunna” kräver följande förutsättningar: (F5) tillämparen 

skall kunna påverka arbetet med anställningsbarhet och (F6) tillämparen skall ha 

tillräckliga resurser för att genomföra insatser som främjar målen med 

anställningsbarhet. Oavsett om tillämparen här är studierektorerna och prefekten 

eller övriga lärare på institutionerna så har de möjlighet att påverka arbetet med 

anställningsbarhet, däremot inte på samma sätt. I enlighet med 

närbyråkratperspektivet har lärarna, närbyråkraterna, stor möjlighet att forma 

innehållet i verksamheten. De bestämmer själva sina kursupplägg och avgör 

därmed hur arbetslivsanknuten en kurs ska vara, hur uppgifter skall utformas och 

vilka faktakunskaper som skall prioriteras. Handlingsfriheten sträcker sig dock 

inte hur långt som helst. Som studierektor har man möjlighet att påverka genom 

både direkt och indirekt styrning. Att gå in och detaljstyra upplägget i en kurs 

skulle kränka lärarens akademiska frihet och vara kontraproduktivt, men de kan 

påverka förutsättningarna för verksamheten genom att besluta om dess 

organisering och genom tilldelning av resurser i form av tjänster, lokaler, 

utrustning och pengar. Mer indirekt styrning kan syfta till försök att ”forma” den 

som skall bedriva verksamheten. Övertalning och inte ordergivning blir de 
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viktigaste styrinstrumenten Man styr då genom dialog, diskussion och 

uppmaningar. Eller genom beslut om utbildning och lönesättning. Studierektorn 

och prefekt kan hota om att lägga ner en kurs.  

Av intervjuerna framgick att hindren för att arbeta med anställningsbarhet 

främst gällde resursbrist i form av tid och personal. Att flera av institutionernas 

lärare arbetar övertid betyder rimligtvis att de har ett överskott av arbetsuppgifter 

som de tvingas prioritera mellan. I ett sådant läge kan man tänka sig att det inte 

finns mycket tid över att arbeta med sådant som inte rör arbetets kärnuppgifter, 

vilket anställningsbarhet på grund av sin målkaraktär troligtvis inte gör. 

En sammanfattande analystabell av vad som framkommit här presenteras på 

nästa sida.   
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Figur 7:1 Analys av institutionernas uppfattningar och insatser 
   INSTITUTIONER  

KRITERIER 
 

Statsvetenskapliga 
institutionen Institutionen för psykologi 

Centrum för 
genusvetenskap 

Förstå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 F1 
- Förståelse för begreppet 
finns 
- Anställningsbarhet knyts till 
andra begrepp som 
arbetslivsanknytning och 
användning  
F2 
- Målen som uttrycks i 
Bolognadeklarationen och 
Högskolelagen kan tolkas 
som vaga. De är lätta att 
instämma i men svårare att 
konkretisera 
- Studierektorn är medveten 
om kraven som ställs på dem 
uppifrån för att arbeta med 
anställningsbarhet. Dessa är i 
form av målkrav och relativt 
vaga  
- Studierektorn uppfattar att 
tydliga krav har ställts på 
institutionen gällande hur de 
nya kursplanerna skall 
skrivas 
- Styrningen är tydlig när det 
gäller lärandemålen men inte 
kunskapsmålen 
- Inom institutionen finns mål 
om att arbetslivsanpassa 
utbildningen och ge bättre 
information till studenter   
 
 
 
 

 F1  
- Förståelse för begreppet 
finns 
- Anställningsbarhet knyts till 
andra begrepp som 
arbetslivsanknytning och 
yrkesfärdigheter 
F2 
- Anställningsbarhet har alltid 
diskuterats oavsett 
målformuleringar och 
begreppsbenämning 
- Krav på anställningsbarhet är 
tydliga men de kommer inte 
till följd av Bolognaprocessen 
utan uttrycks i institutionens 
egna utbildningsplaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 
- Förståelse för begreppet 
finns 
- Anställningsbarhet knyts 
till andra begrepp som 
arbetslivsanknytning och 
meningsfullhet 
F2 
- Målen som uttrycks i 
Bolognadeklarationen och 
Högskolelagen kan tolkas 
som vaga. De är lätta att 
instämma i men svårare att 
konkretisera 
- Studierektorn är medveten 
om kraven som ställs på 
dem uppifrån för att arbeta 
med anställningsbarhet. 
Dessa är i form av målkrav 
och relativt vaga 
-Studierektorn anser inte att 
man fått specifika krav 
uppifrån på att arbeta med 
anställningsbarhet men 
menar att kraven ligger som 
en del i uppgiften att 
kvalitetssäkra utbildningen.  
- Inom institutionen finns 
mål om att arbetslivsanpassa 
utbildniningen och ge bättre 
information till studenter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vilja 

F3 
- Vilja finns att arbeta med 
insatser för att öka 
studenternas 
anställningsbarhet 
- Prioritet ligger på att utöka 
utbildningens praktikerinslag 
och tydliggöra 
användbarheten av befintligt 
upplägg, samt förbättra 

 F3 
- Vilja finns att arbeta med 
insatser för att öka studenternas 
anställningsbarhet 
- Prioritet ligger på god kontakt 
med professionella yrkesmän, 
på vad arbetsmarknaden 
efterfrågar och praktiska 
undervisningsmoment 
- Förklaringsgrund finner man 

 F3 
- Vilja finns att arbeta med 
insatser för att öka 
studenternas 
anställningsbarhet 
- Prioritet ligger på att 
tydliggöra olika karriärvägar 
man har som genusvetare 
- Förklaringsgrund finner 
man främst i 
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studenternas kommunikation 
- Färdighetsmålen prioriteras 
mer än tidigare 
- Förklaringsgrund finner man 
i en mix av nyttoperspektivet 
och bildningsperspektivet  
F4 
- Stort stöd från studenter och 
lärare 

främst i nyttoperspektivet och 
till viss del i 
konkurrensperspektivet 
F4 
- Stort stöd från studenter, 
lärare, alumner och 
yrkesverksamma 

bildningsperspektivet  
F4 
- Eventuellt bristande stöd 
från forskningsorienterade 
lärare att 
arbetsmarknadsanpassa 
utbildningen 
- Stort stöd från lärare att 
lära ut generiska och 
akademiska färdigheter 
 

Kunna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F5 
- Styrning uppifrån sker 
genom uppmaningar samt 
påverkan av verksamhetens 
förutsättningar 
- Lärarna har stor 
handlingsfrihet att själva 
bestämma kursinnehåll 
F6 
- Pengar finns men inte tid 
och personal 
 
 
 
 
 

 F5 
- Styrning uppifrån sker genom 
uppmaningar samt påverkan av 
verksamhetens förutsättningar 
F6 
- Resursbrist råder gällande 
lokaler, men det påverkar inte 
arbetet med anställningsbarhet  
- Då studenternas scheman 
redan är fullspäckade finns inte 
tid att lägga in fler aktiviteter 
än de som redan existerar 
 
 
 
 

 F5 
- Styrning uppifrån sker 
genom uppmaningar samt 
påverkan av verksamhetens 
förutsättningar 
- Lärarna har stor 
handlingsfrihet att själva 
bestämma kursinnehåll 
F6 
- Pengar finns men inte tid 
och personal 
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8 Avslutning 

I detta sista kapitel skall jag kort summera slutsatserna som kan dras från 

analysen. Eftersom uppsatsens frågeställningar är av relativt öppen karaktär 

lämpar de sig bra för diskussion och jag tar mig friheten att avsluta med en 

reflektion.      

8.1 Sammanfattande slutsatser  

Anställningsbarhet är ett begrepp som man kan lägga många betydelser i. I 

förhållande till högre utbildning kan man välja att se anställningsbarhet i termer 

av färdigheter eller i termer ”bortom färdigheter”. Inom det färdighetsbaserade 

perspektivet är det vanligt att göra en uppdelning mellan generiska-, akademiska-, 

och arbetslivsorienterade färdigheter. Det andra perspektivet handlar mer om 

personlig utveckling och förmågan att uppgradera sin egen kunskap. 

Anställningsbarhet kan användas som ett policy- och praxisbegrepp och ges då 

olika innebörd och betydelse beroende på vilken policyarena det används; det 

skiljer sig åt mellan supranationell-, nationell-, organisatorisk- och individuell 

nivå.  

Det ställs krav på universiteten att arbeta med anställningsbarhet, men dessa är 

i huvudsak i form av målkrav. Det heter t ex att man skall ”främja 

anställningsbarhet”. Kraven på institutionerna att arbeta med anställningsbarhet 

kommer från olika håll och nivåer i utbildningskedjan: uppifrån genom krav från 

regeringen, universitetsledningen och fakulteten, inifrån genom engagemang från 

den egna organisationen, nedifrån genom efterfrågan från studenter samt utifrån 

genom påtryckningar från arbetsmarknaden.  

Med tanke på målkravens karaktär får målen för anställningsbarhet bedömas 

som riktmärken, som ambitioner, men inte som operationella mål som skall 

uppnås helt och fullt. Om beslutfattarens faktiska intentioner inte är att dessa  högt 

ställda mål verkligen skall uppnås, utan att tillämparen skall göra så gott han kan 
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med de resurser han fått att disponera, bör den eventuellt bristande 

måluppfyllelsen inte främst ses som ett implementeringsproblem.  

Den empiriska beskrivningen visar exempel på hur man konkret kan arbeta 

med insatser för att främja studenternas anställningsbarhet. Analysen av samma 

empiriska material visar dessutom att hur man väljer att konkret arbeta med 

anställningsbarhet, vilka uppfattningar man har gällande det ökade fokuset på 

anställningsbarhet samt hur man väljer att definiera anställningsbarhet kan 

förklaras av synen på den högre utbildningens funktion. Olika perspektiv genom 

vilka man kan se på utbildningens funktion är exempelvis: nyttoperspektivet, 

konkurrensperspektivet och bildningsperspektivet.  

 Det finns både likheter och skillnader i de granskade institutionernas arbete 

med och uppfattningar kring anställningsbarhet. Dessa kan förklaras av hur man 

inom institutionerna ”förstår” målkraven, ”vill” genomföra insatser för att främja 

anställningsbarhet och huruvida man ”kan” genomföra insatser med tanke på 

resurser och omgivningens uppbackning.  

8.2 Reflektion  

För några veckor sedan kände jag knappt till att det fanns en diskussionen om 

anställningsbarhet. När jag nu skriver detta har anställningsbarhet däremot blivit 

ett begrepp i mitt medvetande. Att skriva en uppsats av detta slag tar mycket tid i 

anspråk. Därför är det inte konstigt att man i efterhand funderar över hur stor 

relevans arbetet kan tänkas ha. Om arbetet med uppsatsen har gjort mig mer 

anställningsbar (jag har ju här utvecklat många generiska färdigheter) får allt 

nedlagt arbete anses vara värt mödan. Men har mina slutsatser relevans även för 

andra?  

Hur pass verkningsfullt det är att definiera begrepp och kategorisera olika 

slags färdigheter så som jag har gjort kan man tvista om. Men jag hoppas att 

uppsatsen kan utgöra bakgrundsmaterial till fortsatta diskussioner om vad 

anställningsbarhet kan innebära, hur begreppet används, vilket uttryck det tar i 

olika sammanhang och vilken relevans det kan tänkas ha i utformandet av 

utbildning.   

Det finns en del trådar att dra i om man vill fortsätta arbeta på temat 
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anställningsbarhet. Exempelvis hade man kunnat diskutera vem som är mest 

anställningsbar av den nyttiga, den utvalda och den bildade individen ur ett 

kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv. Att ytterligare granska den påstådda 

diskrepansproblematiken hade också varit intressant, stämmer det verkligen att 

studenter inte lär sig färdigheterna som efterfrågas på arbetsmarknaden? Hur 

mäter man anställningsbarhet? Ett sista tips till fortsatt forskning är att utgå från 

samma utgångspunkter som jag har gjort, men att ställa frågorna till personer på 

en annan implementeringsnivå, exempelvis direkt till lärare. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Begreppet anställningsbarhet 
1. a) Vad betyder begreppet anställningsbarhet för dig? 

b) Finns det någon officiell uppfattning eller definition av begreppet inom 
institutionen? 
c) Finns det alternativa begrepp som används i stället för anställningsbarhet för att 
beskriva kopplingen till arbetsmarknadens behov? I så fall, varför?  
d) Är begreppet kontroversiellt inom institutionen? Finns det många olika 
uppfattningar?  
e) Vad tycker du om begreppet och dess användning i högskolesammanhang? 
f) Har du någon kommentar angående Bolognadeklarationens definition av 
anställningsbarhet (employability): 
”the ability to gain initial, meaningful employment, or to become self-employed, to 
maintain employment, and to be able to move around within the labour market.” 

 
2. Har det funnits vilja att skapa konsensus beträffande användningen av begreppet 

anställningsbarhet och vilja att verka för främjandet av anställningsbarhet? 
 

Mål och strategier för att öka studenternas anställningsbarhet 
3. Håller du med om den allmänna beskrivningen att det i och med Bolognaprocessen 

skett en förändring inom högre utbildning med ett större fokus på vikten av 
studenternas anställningsbarhet? Om ja, vem driver främst förändringen? (EU, 
regeringen, Högskoleverket, universitetsledningen, arbetsgivare, studenter, lärare eller 
andra) 

4. Vilka krav anser du att Bolognaprocessen ställer när det gäller studenternas 
anställningsbarhet? 

5. Vilket uppdrag anser du att lärosätet har fått från regering och riksdag när det gäller 
studenternas anställningsbarhet? 

6. Vilka krav ställer universitetsledningen på er institution att arbeta med 
anställningsbarhet? 

7. Finns det någon specifik handlingsplan eller motsvarande med övergripande mål för 
studenternas anställningsbarhet som är vägledande för institutionen?  

8. Finns det övergripande strategier för hur målen ska uppnås?  
9. Har målsättningarna på något sätt visat sig vara motstridiga? 
10. Anser man inom lärosätet att det finns en motsättning mellan (insatser för) 

anställningsbarhet och akademisk kvalitet eller bildningsidealet?  
 

Styrning 
11. Har man inom institutionens väggar tydliga politiska beslut att följa gällande krav på 

anställningsbarhet? Vem är det som styr? 
12. Anser du att beslutsfattarnas intentioner är entydiga/klara? 
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13. Hur är arbetet med studenternas anställningsbarhet organiserat inom institutionen? 
Vem har ansvaret för vad på olika nivåer? 

14. Hur stort handlingsutrymme har lärarna att arbeta med anställningsbarhet gällande 
påverkan av kursplaner och i klassrummet? 

15. (Vilket ansvar anser du att lärosätet har för att anpassa antalet utbildningsplatser inom 
olika utbildningar till arbetsmarknadens behov?)  

16. (Vilket ansvar anser du att lärosätet har för att anpassa utbildningarnas innehåll och 
genomförande till arbetsmarknadens behov?)  

 
Insatser   

17. Vilka olika insatser för att främja studenternas anställningsbarhet görs rent konkret?  
18. Statsvetenskapliga institutionens utbildning kännetecknas som generell sådan (i 

motsats till professionsutbildningar som psykologprogrammet), hur påverkar det 
arbetet med anställningsbarhet?   

19. Anser du att institutionens utbildningsprogram och kurser har arbetslivsanknytning?  
20. (Görs det några ansträngningar från er sida att ta reda på arbetsmarknadens behov av 

arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kunskaper?)  
21. a) Vilken policy har institutionen kring praktik? (Hur länge har ni erbjudit praktik?) 

b) Hur stor andel av institutionens studenter har möjlighet till studiemedelsberättigad 
praktik? 
c) Anser du att man blir anställningsbar av praktik? 

22. Vilka färdigheter och kompetenser anser ni vara viktigast att studenten lär sig för att 
vara anställningsbar? 
Grundläggande utbildning vid universitet och högskolor skall enligt Högskolelagens 
9§ ge studenterna 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt 
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
• följa kunskapsutvecklingen, och 
• utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området 

23. Hur arbetar ni för att samtliga studenter får möjlighet att utveckla dessa generiska 
färdigheter? 

24. Vilka moment i utbildningen anser du bäst främjar anställningsbarheten?  
25. (När tycker du att du bidrar med anställningsbarhet?)  
26. Finns det tillräckligt med resurser för att kunna genomföra åtgärder med syfte att öka 

anställningsbarhet? 
• Ekonomiska 
• Materiella 
• Personella 
• Kompetens  

27. Finns det hinder för att kunna arbeta med anställningsbarhet? 
28. Vad ser du som institutionens styrka och svaghet när det kommer till att genomföra 
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insatser för att främja anställningsbarhet? 
29. Om man vänder på resonemanget, när/hur stjälper man studenternas 

anställningsbarhet?  
30. Vad är huvudsyftet med examinationen och hur sker denna?  
31. Vad har institutionen för syn på betydelsen av betyg?  

 
32. Uppföljning 
33. Följer institutionen systematiskt och regelbundet upp sina insatser för 

studenternas anställningsbarhet?  
34. Återförs eventuell uppföljningsinformation om studenternas anställningsbarhet 

till ansvariga nivåer?  
35. Hur ser du på möjligheterna att mäta eller bedöma en students anställningsbarhet? 

 


