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Summary 
 
Every year 5000 students in Sweden take their bachelor degree in business administration and 
as many as 650 students attend to the economic education at the University of Gävle. We 
ourselves study economics at the University of Gävle and are soon ready to take part in the 
labour market, for us this means mixed feelings of both anticipation and concern. The cause 
of this concern is partly the fact that we don’t know what is expected of us when we graduate. 
What have we really learned during our education and what does the employers expect of us? 
To answer this question we have interviewed former students from the University of Gävle, 
one man and one woman from the private sector as well as one man and one woman from the 
public sector. We also interviewed a developer of the labour market in Gävle and different 
employers.   
      
The purpose with the essay has been to examine how well the economic education at the 
University of Gävle answers to the qualification set by the employers.  
 
Suggestions to improve the economic education appeared during the interviews, such as 
practical training and behavioural science. From the interviews with employers we learned, to 
our surprise, that most recruiters pay most attention to the personality. The former students 
had similar opinions; while the education serves as an essential foundation, it is more or less 
the personality that the recruiter focuses on when he/she decide whether or not to hire the 
person. Due to this, it is obvious that the University of Gävle should increase elements of 
personal development in their economic education.   
 
We tried to find suitable theories to strengthen or contradict the arguments that appeared to us 
during the interviews. What we found was theories which included for example recruitment 
and practical training. Most of these theories matched our empirical results, for example both 
showed that the personality played an important part for recruiters.  
 
Improvement such as practical training, more elements of personal development in the 
courses and behavioural science would prepare students of economics at the University of 
Gävle better for the labour market. We also think that it would give an important competition 
advantage against other students of economics in Sweden.  
 
 
 
 
 
 

   



Sammanfattning 
 
Varje år tar 5000 studenter i Sverige examen i företagsekonomi och så många som 650 
studenter läser idag civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle (HiG). Vi är själva 
ekonomstudenter vid HiG och snart redo att ta steget ut i arbetslivet, vilket innebär blandade 
känslor av både förväntan och oro. Orsaken till denna osäkerhet är till stor del det faktum att 
vi inte vet vad som förväntas av oss den dag vi tar examen. Vad har vi egentligen lärt oss 
under vår utbildning och vad förväntar sig arbetsgivarna att vi kan? För att besvara denna 
fråga har vi intervjuat före detta studenter från HiG, varav en man och en kvinna från den 
privata sektorn samt en man och en kvinna från den offentliga sektorn. Vi intervjuade även en 
näringslivsutvecklare på Gävle kommun och olika arbetsgivare. 
  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur väl ekonomutbildningen vid HiG svarar 
mot arbetsgivarnas kompetenskrav.  
 
Genom intervjuerna uppkom förslag på förbättringar av ekonomutbildning, såsom att praktik 
och beteendevetenskap bör vara en del av utbildningen. Utifrån intervjuerna med 
arbetsgivarna fann vi, till vår förvåning, att de allra flesta rekryterare lägger störst fokus på de 
personliga egenskaperna. De före detta studenterna förstärkte detta budskap då de förde fram 
liknande åsikter, samtidigt som utbildningen utgör en viktig teoretisk grund så är det 
personligheten som avgör huruvida en person blir anställd. Detta medför att det borde vara 
mer eller mindre självklart att HiG utökade antalet personlighetsutvecklande moment i 
ekonomutbildningen.  
 
Med utgångspunkt i empirin sökte vi efter lämpliga teorier för att kunna styrka eller 
dementera de argument och åsikter som framkom under intervjuerna, där bland teorier som 
berör rekrytering och praktik. Vi fann att de flesta teorierna stämde bra överrens med 
resultatet från vår empiridel, som exempel kan nämnas att även teorin visade att de personliga 
egenskaperna har en viktig del vid rekrytering.  
 
Vid genomförande av förbättringar såsom praktik, fler personlighetsutvecklande moment i 
kurserna och beteendevetenskap, så anser vi att ekonomstudenter vid HiG skulle vara bättre 
föreberedda för arbetslivet, men att det även skulle ge en viktig konkurrensfördel gentemot 
andra ekonomstudenter i Sverige.   
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1. Inledning 
 

1.1 Val av ämne 
 
Vi känner själva att kompetenskraven som kommer att ställas på oss i våra kommande arbeten 
är stora, vilket får oss att fundera på om vår ekonomutbildning verkligen förbereder oss för 
denna situation. Utan någon som helst praktisk erfarenhet är vi osäkra på vad som förväntas 
av oss. Kommer arbetsgivaren att förutsätta att vi redan ”kan allt”, eller kommer en stor del av 
utbildningen ske på arbetsplatsen? Det känns även ovisst om vi efter utbildningen kommer att 
kunna finna ett arbete, eftersom antalet ekonomer i landet i dagsläget är oerhört många blir 
konkurrensen om varje arbete stor. Vad behövs för att ge nyutexaminerade ekonomstudenter 
från Högskolan i Gävle en konkurrensfördel?  
 
 
1.2 Bakgrund 
 
”Ekonomistudier ger kunskaper om hur företag och organisationer etableras, leds och 
utvecklas.”   
 
Efter avsluta utbildning på civilekonomprogrammet, med inriktning mot företagsekonomi, vid 
Högskolan i Gävle, skall den studerande vara förberedd för arbetslivet. Den som har valt att 
inrikta sig mot organisation skall vara förberedd för ett arbete som ledare i företag och 
organisationer. Den som istället har valt ekonomistyrning som sitt huvudämne ska vara klar 
för att arbeta på ekonomiavdelningar och revisionsbyråer. Slutligen skall den som valt 
marknadsföringsprofilen vara förberedd för ett arbete i internationella företag och miljöer.1  
 
Ekonomiutbildningen blir allt mer populär, i nuläget är det så många som 5000 studenter som 
tar examen i företagsekonomi varje år i Sverige.2 Idag läser ca 650 studenter3 
civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle i förhoppning om att efter sina studier vara 
färdig för arbetslivet.  
 
 
1.3 Frågeställning 
 

• Är en nyutexaminerad ekonomstudent från Högskolan i Gävle färdig för 
arbetsmarknadens kompetenskrav? Generellt sett, kommer dagens arbetsgivares krav 
på kompetens att kunna mötas med den ekonomutbildning som tillhandahålles på 
Högskolan i Gävle? 

• Skulle praktik som en del av utbildning betyda mycket för studenternas förberedelse 
inför deras kommande yrkesval? 

 
 
 
 

                                                           
1 Högskolan i Gävles utbildningskatalog 2006/2007, s.32 
2 http://web2.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/2006/060315.shtml 
3 Institutionen för ekonomi, Högskolan i Gävle 2007-01-26 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl ekonomutbildningen vid Högskolan i Gävle 
svarar mot arbetsgivarnas kompetenskrav.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till Högskolan i Gävle för att undersökningen skall vara hanterbar. 
Valet känns naturligt eftersom vi själva är studenter vid denna högskola och därigenom har en 
bra insyn på hur utbildningen ser ut ur en students perspektiv, vi är dock medvetna om att det 
finns en risk att bli ”hemmablind”. För att ytterligare begränsa oss, så går vi enbart in på 
ekonomprogrammet, eftersom det känns mest relevant för oss som ekonomstudenter. 
 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 
 
I inledningen beskrivs hur vi har gått tillväga vid valet av ämne. Vilket följs av studiens 
bakgrund, frågeställningar, syfte och avgränsningar.  
 
Kapitel 2 - Metod 
 
Andra kapitlet inleds med metodteorier, som sedan övergår i att skildra vårt tillvägagångssätt. 
Där vi tar upp intervjuteknik, val av litteratur samt källkritik. 
 
Kapitel 3 - Empiri  
 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har vi genomfört ett antal intervjuer som 
alla återges i empiriavsnittet. Vi inledde med att intervjua fyra före detta ekonomstudenter, 
följt av en näringslivsutvecklare. Slutligen har vi mailat två frågor angående rekrytering till 
sju olika företag.  
 
Kapitel 4 – Teori 
 
Inledningsvis i teorikapitlet berörs fördelarna och syftet med praktik i utbildningen. Teorin 
om ”action-learning” tas även upp, vilket innebär att en person har lättare att lära sig då denne 
utför en uppgift i praktiken. Därefter kommer vi in på rekryteringsteori, vilket följs av 
socialisationsprocessen, som visar på hur en anställd socialiseras in i ett yrke. Detta leder oss 
in på vår sista del i teoriavsnittet, vilket är företagskultur.  
 
Kapitel 5 – Analys 
 
I femte kapitlet har vi analyserat resultatet från empiriavsnittet, för att sedan beskriva 
sambandet mellan teori och empiri.  
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Kapitel 6 – Slutsats 
 
I sista avsnittet redogör vi för våra slutsatser, kommer med exempel på förbättringar samt ger 
förslag till vidare studier.  
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2. Metod 
 
Inledningsvis tar vi i detta avsnitt upp olika metodteorier, vi redogör därefter för hur vi har 
gått tillväga för att samla in information för att kunna besvara frågeställningarna i vår 
uppsats och vilka personer respektive företag som vi har valt att intervjua. Vi beskriver också 
de bortfall som inträffat, samt ger kritik på vårt tillvägagångssätt.  
 
2.1 Induktion, deduktion och verifikation   
 
Koppling mellan empiriska studier och teori kan genomföras i tre olika steg. Det första, 
induktion, innebär att utifrån studien knyta an till de teorier som redan finns, detta för att se 
om de fakta som tagits fram är relevanta för att kunna skapa en ny teori. Det andra steget är 
deduktion, som innebär en utgångspunkt från tidigare teorier för att kunna studera enskilda 
fall och därigenom kunna förutse vad som enligt teorin skall inträffa. Denna metod leder till, 
verifikation där teorin som tagits fram verifieras av ett praktiskt fall.4  

 
Induktiv ansats   Deduktiv ansats 

 
Fig. 15 Teorimodell 
 
 

2.2 Insamling av information 
 
För att finna material till en studie kan två olika huvudgrupper användas; sekundär 
information och primär information. Sekundär information innebär att använda den 
information som redan finns, i motsats till primär information där den som utför studien 
samlar in ny information. Två tänkbara problem bör dock finnas i åtanke vid användandet av 
sekundär information. Det första är jämförbarhet, tidigare data kan ha samlats in i ett annat 

                                                           
4 Arbnor, I, Företagsekonomisk metodlära, 1994, s.107f 
5 Ericsson L-T Att utreda, forska och rapportera 2001 s.220 
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syfte, det andra problemet är tillförlitligheten, vilket innebär att det kan vara svårt att veta hur 
korrekt resultatet av tidigare studier är.6

 
För att samla in nya data finns det tre olika tillvägagångssätt; direkt observation, intervju och 
experiment. Att genomföra en fullständig observation kan oftast vara svårt eftersom 
människor i så fall skall observeras utan deras medvetenhet. Därför finns det olika grader av 
observation; deltagande, ringa deltagande, fullständigt deltagande samt fullständig 
observation. Graden bestäms av hur stor interaktionen är mellan observatören och de som 
observeras. Det andra tillvägagångssättet, intervju, är vanligt förekommande inom 
företagsekonomin. För att nå bäst resultat med intervjuerna förespråkas intervjuer, om 
möjligt, med slutna frågor, dvs. frågor med bundna svarsalternativ, detta för att kunna jämföra 
svaren i olika intervjuer. Det sista tillvägagångssättet, experiment, används genom att finna 
två identiska situationer och att sedan påverka den ena. Ytterligare en jämförelse mellan båda 
situationerna medför då att det är möjligt att se vilken effekt den medvetna påverkan har 
medfört.7  
 
 
2.3 Positivism och hermeneutik 
 
Det brukar talas om två huvudmetoder inom forskning om människan och samhället, 
positivism och hermeneutik. Positivismen bygger på kvantitativ forskning och logiskt 
tänkande och var det synsätt som präglade 1700-talets vetenskapssamhälle. 
Naturvetenskaparna har i sitt sökande efter bland annat skydd mot tbc och polio använt sig av 
positivismens forskningssätt. De beskriver, förklarar och definierar noggrant till skillnad mot 
hermeneutiken som försöker få en helhetsförståelse. Hermeneutik används vid kvalitativ 
forskning och betyder ”tolkningslära”. Den har sitt ursprung i forskares försök till förståelse 
av texter från andra tidsepisoder.8  
 
Hermeneutiska metoden utgår från dialoger. Det kan vara allt från att läsa en bok eller se på 
en bild och förstå dess innebörd, till att kommunicera med en annan person. Språket är det 
väsentliga och det gäller att tolka varandras handlingar och därmed få en fullständig förståelse 
av händelseförloppet.9  
 
Förståelse är egentligen bara en av fyra moment inom den hermeneutiska processen. De andra 
tre är tolkning, förförståelse och förklaring. För att kunna förklara en sak krävs att man förstår 
den och för att verkligen förstå behövs en förförståelse. Förförståelsen får vi genom 
erfarenheter och vårt första intryck, det är ofta en osannbild av det vi egentligen ser, men 
ligger till grund för vår tolkning av objektet. Den första tolkning som vi sedan kommer fram 
till behöver inte vara den slutgiltiga, utan ett steg på väg där vi kanske blir tvungna att ändra 
vår uppfattning.10   
 
 
 

                                                           
6 Arbnor, I, Företagsekonomisk metodlära, 1994, s.241 
7 Ibid. s.241ff 
8 Ericsson L-T Att utreda, forska och rapportera 2001 s.221  
9 Ibid. s.222f 
10 Gustavsson, B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004 s.74-75 
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Insamling av information kan ske på olika sätt beroende på vad forskaren vill ha ut av den. 
Kvalitativa metoder används för att få en större förståelse för problemet som studeras och hur 
det fungerar i sin helhet. Forskaren har oftast en närmare kontakt med källan som han hämtar 
information från.11 Metoden bygger på en subjekt–subjektrelation där forskaren försöker se 
allting från den undersöktes synvinkel. Tyngden ligger alltså på att skapa en nära kontakt med 
den undersökte och på så vis få en djupare förståelse av det fenomen som studeras.12

 
Vid användning av kvantitativa metoder är allting mer uppstaplat och strukturerat. Forskaren 
håller ett avstånd till sina informationskällor och har större kontroll. Upplägget och metoden 
avgör till viss del hur svaren kommer att se ut, detta för att kunna jämföra och analysera 
svaren med varandra.13 Den kvalitativa metoden bygger på objektivitet. 14

 
 
2.5 Vårt forskningssätt 
 
2.5.1 Intervjuer  
 
2.5.1.1 Intervjuteknik  
 
I framtagandet av vårt forskningsmaterial har vi framförallt inriktat oss på intervjuer där vi 
har stämt träff med vederbörande personer. Innan intervjuerna författade vi elva frågor som vi 
skulle ställa till de före detta ekonomstudenterna, tyngdpunkten låg på hur de såg på 
utbildningen såhär i efterhand och vilka förbättringar som kan göras. Inför de två övriga 
intervjuerna tog vi fram specifika frågor för varje person, men även här bestod frågorna till 
stor del av hur de såg på ekonomutbildningen. Utvecklingen av samtalen har varit olika vid 
varje intervju och vi har känt att vi fått ut mer av vissa personer, detta beroende på att en del 
har varit mer pratsamma än andra och givit oss en större inblick i deras tankesätt. För att 
intervjuerna ska bli mer intressanta att läsa så har vi valt att endast ta med det som känns 
relevant för vår uppsats. Vårt upplägg har varit inriktat på kvalitativ och hermeneutisk metod 
där vi har haft en dialog med de utfrågade och försökt fått ett helhetsintryck om deras tankar 
kring ekonomutbildningen.  
 
För att få en annan synvinkel på tiden efter examen har vi även valt att maila två frågor till ett 
antal banker och rekryteringsföretag. Framförallt hoppades vi på att få veta vilka krav 
rekryterare har på nyutexaminerade ekonomstudenter. Det som gjorde att vi denna gång valde 
mail istället för personliga intervjuer var att vi enbart hade två frågor att ställa. Vi inser att 
detta kanske inte ger oss samma spontana och uppriktiga svar som i en intervju, men med 
tanke på karaktären på våra frågor, så förväntade vi oss ändå sanningsenliga svar. Vi valde att 
endast ställa två frågor för att så många arbetsgivare som möjligt skulle ha tid att svara. På 
detta sätt skulle vi kunna se om det fanns något mönster i svaren som vi erhöll.  
 

                                                           
11 Holme I Magne Forskningsmetodik 1991 s.13 
12 Ibid. s.92 
13 Ibid. s.13 
14 Ibid. s.151 
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2.5.1.2 Urval 
 
Vi valde att intervjua studenter som alla hade studerat vid Högskolan i Gävle och som i 
dagsläget har fast anställning. Vår handledare, Lars Ekstrand, rekommenderade fyra personer 
som vi sedan kontaktade via mail. Alla mail ledde till intervjuer. De kontaktade personerna 
var två kvinnor och två män, varav två från den offentliga sektorn och två från den privata 
sektorn. Den offentliga sektorn representerades av Anna Stalsky från Arbetsförmedlingen och 
Ulric Jansson från Teknikparken. Från den privata sektorn intervjuades Jessica Bäcker från 
Acta Kapitalförvaltning och Jan Greholt från Gefle Galvan. Redan vid urvalet så insåg vi att 
dessa fyra personer möjligen inte kan jämföras med hur vi tror att den typiska 
ekonomstudenten ser ut. Med detta menar vi att större delen studenter, som vi uppfattar det, 
börjar på högskolan med väldigt liten arbetslivserfarenhet eller ingen alls, medan tre av de 
fyra som vi intervjuade hade lång arbetslivserfarenhet då de påbörjade sina studier. För övrigt 
kan de även ses som speciella då alla fyra idag har fast anställning, om vi istället hade 
intervjuat arbetslösa ekonomer skulle svaren förmodligen ha sett lite annorlunda ut.  
 
För att få en bild av hur arbetsmarknaden ser ut i dagsläget och hur den kommer att se ut i 
framtiden, valde vi att intervjua Jan Bjerkman på Gävle Kommun, som arbetar med 
utveckling av näringslivet i kommunen. Även Gert Dahlkvist, som har gjort en 
omvärldsanalys för Högskolan i Gävles räkning, intervjuades. Dessa två intervjuer bokades 
även de via mail och efter rekommendation från vår handledare.  
 
Valet av företag, till vilka vi skulle maila två frågor om rekrytering, gjordes genom att vi 
valde ut det vi anser är typiska företag som ekonomer söker sig till. Mailet gick till elva 
företag varav sju svarade.  
 
De som svarade var: 
 

• Proffice 
• Handelsbanken 
• Swedbank 
• Statshypotek bank 
• SEB  
• KPA Pension 
• Skatteverket 

 
De som inte svarade var: 
 

• Länsförsäkringar bank 
• Poolia 
• Kronofogdemyndigheten 
• Manpower 

 
 
2.5.1.3 Bortfall 
 
Intervjun med Gert Dahlkvist redovisas inte i uppsatsen, vilket beror på att han var mer 
inriktad på marknadsföring som ämne och inte organisation. På grund av detta valde vi att inte 
ta med den intervjun i empiriavsnittet, men har använt den som ytterligare inspiration för 
uppsatsen.  
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Av våra elva mail till arbetsgivare så var det fyra som valde att inte svara, vilket kan bero på 
tidsbrist, att de inte valde att prioritera vårt mail eller att det helt enkelt kom bort i mängden 
av mail som dessa företag förmodligen får varje dag. Vi tror inte att detta bortfall ledde till 
någon större förlust för uppsatsen eftersom vi faktiskt fick svar från företag inom samma 
bransch, dock hade det kunnat vara intressant att jämföra svar från liknande företag.  
 
2.5.1.4 Trovärdighet  
 
Svaren på våra intervjufrågor kändes uppriktiga och ärliga. Då de före detta studenterna vi 
intervjuade, inte längre har någon koppling till Högskolan i Gävle, så känner vi att de i större 
utsträckning kunde kritisera än om de fortfarande varit studerande. Vad gäller intervjun med 
Jan Bjerkman, upplever vi att hans koppling till Högskolan i Gävle medför att hans kritik är 
något mer nedtonad. Hans svar kan även ha påverkats av det faktum att han är en representant 
för Gävle Kommun och inte en privatperson som uttalar sig. 
 
Det kan finnas en risk att företagen, som vi mailat frågor om rekrytering till, överdriver 
kraven på nyutexaminerade studenter för att understryka att deras medarbetare har hög 
kompetens. Vi känner dock att kraven som de beskrivit känns rimliga och i vissa fall lägre än 
vad vi hade förväntat oss, då våra förväntningar var att studenter i stort sett ska ”kunna allt” 
efter avslutat utbildning.    
 
2.5.2 Litteratur 
 
Efter insamlingen av det empiriska materialet så har vi använt oss av induktionsmetoden 
genom att knyta empirin till redan befintliga teorier, genom den hermeneutiska metoden har 
vi sedan försökt att tolka och förstå dessa teorier.  
 
Frågan om praktik bör vara en del av utbildningen besvaras med hjälp av teorier om syftet och 
fördelarna med praktik, vi hänvisar även till litteratur som visar på att en person lättare kan 
lära sig ett yrke genom att utföra det.  
 
För att utreda frågan huruvida färdigutbildade ekonomstudenter är förberedda för arbetslivet, 
har vi valt teorier om rekryteringsprocessen som visar hur vägen till en anställning ser ut. 
Slutligen refererar vi till teorier som tar upp hur en anställd socialiseras in i yrket.  
 
2.5.3 Källkritik 
 
I den mån det varit utförbart har vi valt så ny litteratur som möjligt för att innehållet 
fortfarande skall kännas relevant. Vi har även prioriterat tryckta källor istället för exempelvis 
Internet och tidningar, med förhoppning om att det ska öka tillförlitligheten.  
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3. Empiri 
 
I detta avsnitt kommer vi att återge de intervjuer som vi har genomfört för att kunna besvara 
uppsatsens frågeställningar. Detta inkluderar de djupgående intervjuer som vi har gjort såväl 
som svaren på de mailfrågor som vi har ställt till olika företag.    
 
3.1 Intervju med Ulric Jansson, Teknikparken 
 
Ulric Jansson studerade vid högskolan i Gävle 1998 – 2005, där utbildade han sig till 
civilekonom med inriktning mot organisation. Innan studietiden arbetade Ulric på 
Handelsbanken i cirka tio år, men valde att börja studera då han kände en vilja att utvecklas. 
Jämsides med studierna bedrev Ulric även eget företag tillsammans med några 
studiekamrater. Efter examen var han under en tid inhyrd som konsult vid HiG, där han 
undervisade i kurser som berörde entreprenörskap.  
 
I dagsläget jobbar Ulric på Teknikparken. Där har han arbetat deltid sedan augusti 2005, men 
i mars 2006 blev det istället en heltidstjänst. Hans roll på företag är konceptutveckling, att 
skapa ett mervärde för varumärket Teknikparken. I praktiken berör detta exempelvis 
informationsspridning, att skapa möten mellan de företag som redan finns i Teknikparken, 
men även att skapa en förståelse för de fördelar som finns då ett företag väljer att flytta sitt 
kontor till Teknikparken.  
 
Ulric har aldrig varit orolig att utbildningen inte skall räcka till för arbetslivet, vilket till stor 
del beror på det faktum att han har arbetat en lång tid innan studierna. Ulric ser även 
utbildningen som en möjlighet att få komma till en arbetsintervju, men väl där är det i stort 
sett endast de personliga egenskaperna som avgör. Han anser dock att utbildningen behövs 
kompletteras med mer kontakt med arbetslivet, eftersom att högskolan i dagsläget har ytterst 
lite samarbete med näringslivet. Ett sätt att genomföra detta kan vara praktik. Men även ett 
större samarbete med exempelvis Teknikparken skulle vara intressant menar Ulric. 
Teknikparken består trots allt av nästan 100 olika företag.      
 
Då Teknikparken är ett nystartat företag har de förstått vikten av att våga satsa kapital för att 
kunna skapa ett starkt varumärke. De tänker långsiktigt eftersom det är en förutsättning för att 
bygga ett varumärke, men även kortsiktiga mål finns med i planeringen. Detta innebär att 
Ulric har ett relativt stort utrymme vad det gäller budget, även om den självklart bör hållas.  
 
 
3.2 Intervju med Anna Stalsky på arbetsförmedlingen 
 
Anna Stalsky jobbar på arbetsförmedlingen där hon har varit anställd i sex månader. Vid tiden 
för intervjun hade hon precis fått fast tjänst som arbetsförmedlare, vilket innebär 
arbetsuppgifter som exempelvis möte med arbetssökanden och beslutsfattande. Anna menar 
att den fasta tjänsten medför trygghet i arbetet och en befrielse från känslan att inte behöva 
vara alla till lags. För även om högskolan ger intrycket av att framfötterna skall visas, så 
kräver verkligheten en mer tillbakalutad roll av den nyanställde, detta eftersom att det oftast 
inte uppskattas att hög kompetens visas.  
 
Anna har tagit en magisterexamen i ekonomi vid högskolan i Gävle våren 2005, men är även 
utbildad fastighetsmäklare. Som 18-åring kom Anna till Sverige från Polen och tog då arbete 
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som lokalvårdare i fem år, eftersom att det gav henne möjligheten att söka studiestöd från 
CSN.  
 
Under utbildningen kände Anna aldrig någon oro för att hennes teoretiska kunskaper inte 
skulle räcka till i arbetslivet. Detta på grund av att hon visste att upplärning sker på 
arbetsplatsen. Det viktigaste som utbildningen ger är istället studieteknik och att veta vart 
kunskap kan hittas. De teorier som lärs ut på högskolan är sällan något som används i 
praktiken. Anna anser att utbildningen är allt för teoretisk och kan oftast inte kopplas till 
verkligheten. Ytterligare en brist är att det ställs för låga krav på studenterna vid 
genomförande av kurserna. Som förslag på förbättring av utbildningen tycker Anna att det bör 
finnas ett inslag av beteendevetenskap i ekonomutbildningarna, bland annat för att lära sig 
konflikthantering. Även auskultation skulle förbättra utbildning, då det skulle innebära att 
studenterna fick möjligheten att göra observationer på företag. Under sin tid på 
mäklarprogrammet fick Anna möjlighet till praktik, men de var tvungna att finna egen 
praktikplats, något som försvårades av att Gävle har ett begränsat utbud av mäklarfirmor. 
Praktik är en bra möjlighet att förberedas för arbetslivet, dock skulle det underlätta om skolan 
hjälpte till att hitta praktikplatser.  
 
 
3.3 Intervju med Jessica Bäcker på Acta Kapitalförvaltning 
 
Jessica Bäcker examinerade som civilekonom med inriktning management i juni 2005 efter 
att ha studerat i fyra år vid HiG. Innan sina studier arbetade Jessica som gym manager på ett 
av Londons största gym. Där blev hon kvar i sju år för att sedan flytta hem till Sverige och få 
anställning på ett gym på Östermalm. Under sin tid som chef blev hon mer och mer nyfiken 
på ekonomin och började därför studera för att få mer kött på benen.  
 
Två månader efter examen fick Jessica anställning på det relativt nya företaget Acta 
kapitalförvaltning. Där är hon kontorschef och har hand om bland annat rådgivning, 
rekrytering, lön och personal. Acta är ett satsande företag och Jessica känner inte att hennes 
arbetsuppgifter kretsar kring att hålla nere kostnaderna. Det finns en budget som ska hållas, 
men hon tror att de tjänar i längden på att satsa stort nu och ha långsiktiga mål. Avsikten är att 
ha en så lång relation som möjligt med både gamla och nya kunder. 
 
Jessica är glad att hon arbetade innan hon började på högskolan och tror att det är en viktig 
del för att få en större förståelse för kursernas innehåll. Den studerande måste känna glädje för 
det han/hon gör för att få ut maximalt av studierna menar Jessica. Hon anser dock inte att 
högskolan i första hand tränar en person för arbetslivet, utan att studierna ger en teoretisk 
grund. Det Jessica saknade i sin utbildning var att den inriktades mer på 
personlighetsutveckling, fler presentationer, beteende vetenskap och mindre teoretiska studier. 
Hon menar att en person som lärt känna sina egna svagheter är mer förberedd för arbetslivet. 
 
 
3.4 Intervju med Jan Greholt på Gefle Galvan 
 
Jan Greholt har sedan sex år tillbaka arbetat som koncernkontroller på Gefle Galvan där han 
också är vice VD i moderbolaget. Gefle Galvan är ett växande företag som konstant 
effektiviseras och utvecklas. Innan han började arbeta där så utbildade han sig till ekonom på 
Högskolan i Gävle och tog sin magisterexamen 1999 med inriktning ekonomistyrning. 
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 Tidigare har Jan varit egen företagare i hotellbranschen i sex år och fick redan då arbeta en 
hel del med ekonomi frågor. I och med den arbetslivserfarenhet han fick som egen företagare, 
så kände han aldrig någon oro under utbildningen att den skulle vara otillräcklig för 
kommande anställningar. Jan saknade dock en del moment i utbildningen som han tror skulle 
förbereda en person bättre inför arbetslivet, exempelvis ansvarstagande och praktik. Han anser 
att studenter har ett väldigt skönt och fritt liv utan något större ansvar, varken för sig själv 
eller för andra när det gäller studierna. Missar en student en tenta så är det inte någon som blir 
besviken för det, utan det kommer snart ett nytt tillfälle att skriva om den, men så fungerar det 
inte i arbetslivet. Där finns ett ansvar mot medarbetare och chefer, personer som blir arga och 
besvikna om en arbetsuppgift inte är klar i tid. Han efterlyser ett större ansvarstagande helt 
enkelt. Vad det gäller praktik så menar Jan att det kan vara svårt att genomföra, men han 
tycker att det skulle vara ett bra sätt att komma ut i näringslivet. 
 
 
3.5 Intervju med Jan Bjerkman, Gävle Kommun 
 
Jan Bjerkman arbetar för Gävle Kommun för att verka för tillväxten i kommunen, vilket i 
stora drag kan sammanfattas i tre arbetsuppgifter: 
 
1. Rådgivning för de som vill starta eget 
2. Besök på befintliga företag för att assistera vid sökandet av lokaler, bygglov m.m.  
3. Skapa nya tillväxtområden, geografiskt såväl som innehållsmässigt 
 
Bjerkmans uppfattning om ekonomiutbildningarna på HIG är att det är svårt att finna arbete 
efter utbildningen och en del läser mer för ”sin egen skull” än för att söka ett specifikt arbete. 
För att förbättra utbildningarna bör arbetsmarknadens behov uppmärksammas betydligt mer. 
Samhället skulle kunna fungera betydligt bättre om utbildningarna matchade de 
kompetensbehov som finns. Högskolan bör även ha större flexibilitet för att kunna förändra 
kursinnehållet efter ändrade omständigheter i omgivningen. Dock anser han att mycket kan 
uppnås utan en akademisk utbildning, något som han själv är ett bra exempel på.    
Högskolan har i dagsläget en del kontakt med näringslivet i form av bl.a. Drivhuset och 
Teknikparken, men samarbetet skulle kunna utökas menar Bjerkman.  
 
Jan Bjerkman anser att näringslivet står inför en väldigt stor förändring inom en snar framtid. 
Sedan 80-talet har en strukturförändring påbörjats, ex. så påverkade 90-talet många 
lågutbildade kvinnor negativt då arbeten som exempelvis sekreterare började försvinna. 
Framförallt industrin förändras enormt i dagsläget, vilket kan beskrivas med Korsnäs som 
exempel; för sju år sedan hade de 2000 anställda i jämförelse med 900 idag, trots detta 
produceras det mer idag i fabriken än för sju år sedan.  
 
Bjerkman hoppas på en förbättring för näringslivet inom en snar framtid där förutsättningarna 
för företag förbättras, som exempel är det fel att alla företag behandlas lika inför lagen, 
oavsett om det är stort eller litet. Det borde även vara billigare att anställa för att antalet 
arbeten skall kunna öka.  
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3.6 Frågor om rekrytering till sju företag 
 
För att få en annan synvinkel på problemet så ställde vi två frågor till olika företag som 
ekonomer kan tänkas söka till.  
 
Fråga 1: Vilka förväntningar har ni på nyutexaminerade ekonomstudenter då ni rekryterar?  
 
Fråga 2: Skulle ni se det som en fördel om det ingick praktik i utbildningen?  
 
 
Karin Hedberg, Rekryteringschef Proffice Stockholm  
 
Fråga 1: 
Förväntningarna ligger på framtidsvisionerna, konkreta idéer och planer på vad personerna 
vill göra i framtiden. Ett plus är erfarenheter från studier och längre vistelse utomlands. 
Specialisering är bättre än generalisering. Det finns alltid ett tryck på erfarenhet inom revision 
och redovisning. 
 
Fråga 2: 
Ja, det skulle vi se som en fördel.  
 
 
Svante Larsson, Handelsbanken Gävle City 
 
Fråga 1: 
Några korta synpunkter:  
 
• Beredd att vidareutveckla sig i banken, studier/praktik.  
• Vara beredd att flytta inom koncernen  
• Inte vara främmande för ett framtida chefskap  
• "Bra egen motor/drivkraft", ta för sig  
• Social kompetens, bästa betygen mindre viktigt  
• "Brinna för kundkontakter/affärer"  

 
Fråga 2:
Utgår ifrån att du menar praktik i er nuvarande utbildning. Detta vore bra då ni erhåller viss 
arbetslivserfarenhet när ni är klara med studierna. Vi anställer gärna bra sommarjobbare, 
vilket är ett bra sätt att komma in i banken. 
 
 
Ingela Bergh, Swedbank 
 
1.  Att dessa skall vara säljinriktade och medvetna om att vi arbetar med service. 
2.   Ja, helt klart.  
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Stefan Ljungberg Försäljningschef, Stadshypotek Bank AB, Örebro  
 
Fråga 1: 
Att de har lätt att lära sig våra rutiner, system och produkter samt är intresserade av att 
prestera. I min situation som försäljningschef handlar det om att rekrytera sociala, positiva 
personer med egen drivkraft, dock förväntar jag mig inte att de kan och vet allt.  
 
Fråga 2: 
Att den rekryterade haft en fot i verkligheten är näst intill ett krav för att våga/vilja anställa. 
De ekonomer jag har anställt ha förstått det och har målmedvetet skaffat sig extrajobb eller 
sommarjobb innan de tagit ut sin examen. Visst kan det vara en fördel med praktik för dem 
som inte inser vikten av arbetslivserfarenhet, både för att individen i fråga erhåller en bild av 
branschen (för egen del) samt arbetslivserfarenhet. Men egen arbetslivserfarenhet väger 
betydligt tyngre än praktik så rekommendationen är sommarjobba, samt ta ett extrajobb under 
de två sista studieåren. 
 
 
Controller i KPA Pension, personalavdelningen, genom Kerstin Fuhr 
 
 Fråga 1: 
• Bra kunskaper i redovisning, företagsekonomi och nationalekonomi 
• Bra analytisk förmåga 
• Förmåga att se helhet och kunna välja vilka detaljer som måste penetreras 
• Noggrann men ändå snabb 
• Vilja att lära 
• Hög arbetskapacitet 
 
Fråga 2:  
Möjligen kan en tidig praktik ge en mer realistisk syn på vad som väntar i arbetslivet.  
 
 
Inger Hallgren, Staffing SEB  
 
Fråga 1:  
När vi kommer i kontakt med nyutexaminerade ekonomstudenter så är det via SEB:s 
traineeprogram. Vi förväntar oss att de som kommer in som trainee har ambition att ta tillvara 
på de möjligheter som ges och tar ansvar för sin utveckling. Det måste finnas intresse för att 
möta människor, nyfikenhet och drivkraft kombinerat med en viss ödmjukhet är därför viktiga 
egenskaper.  
 
Fråga 2: 
Ja, har man fått praktisk erfarenhet så är det en fördel.  
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Selaine Lindén, Skatteverket  
 
Fråga 1: 
För det mesta rekryterar vi inte så många helt nyutexaminerade längre. Vi letar gärna 
akademiker med arbetslivserfarenhet. Vi har identifierat två huvudsakliga 
kompetenskategorier, ekonomer och jurister. Vi ser gärna att ekonomerna har läst skatterätt.  
 
Fråga 2: 
Det vore väl bra om praktik ingick i utbildningen. Det skapar en god möjlighet att pröva 
kunskapen i praktiken.  
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4. Teori 
 
Efter slutförandet av empiriavsnittet så sökte vi efter lämpliga teorier som kunde kopplas till 
empirin. Resultatet av detta redovisas nedan i teoriavsnittet.  
 
4.1 Praktik som en del av utbildningen 
 
Om vi ser tillbaka i tiden så lärdes de flesta yrken ut med hjälp av praktisk erfarenhet, med 
hjälp av den så kallade mästarläran, dvs. det fanns en mästare och en lärling. Efter första 
världskriget började utbildningssystemet att förändras, vilket medförde att mästarlärans grund, 
handlandet, inte alls blev lika viktigt. Mästerläran bestod av att lärlingen skulle vara med i det 
praktiska handlandet, där han/hon skulle få en personlig erfarenhet genom att bl.a. observera 
och imitera. I och med att utbildningssättet förändrades så blev många utbildningar helt 
teoretiska utan något som helst inslag av praktik.15

 
Det är stor skillnad mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Att en student har den 
teoretiska kunskapen om exempelvis ett problem innebär inte nödvändigtvis att han/hon har 
en förståelse för hur problemet skall lösas i ”verkligheten”. För att kunna skapa en förståelse 
och kunna koppla teorin till praktiken, bör studenten själv få uppleva situationen.16  
 
Den som studerar kan inte anses vara ”färdigutbildad” vid utbildningens slut, detta eftersom 
yrkeserfarenheten som personen får i sitt framtida yrke inte kan erhållas på något annat sätt. 
Dock kan praktik i utbildningen uppnå en typ av kunskap som inte kan förvärvas i den 
teoretiska delen. Praktiken kan delas in i fyra delmål: 
 

1. Praktiken skall ge en erfarenhetsbas. 
2. Praktiken skall innebära att den studerande påbörjar utvecklingen av en yrkesidentitet. 
3. Praktiken skall hjälpa den studerande till en reflekterande yrkesutövning. 
4. Praktiken skall ge insikt i och om processen i det sociala arbetet. 

 
Genom att den studerande får en erfarenhetsbas kan han/hon enklare ta ställning till huruvida 
det framtida yrkesvalet passar eller inte. Studiemotivationen ökas genom praktiken och det 
blir även lättare att tillgodogöra sig de teoretiska inslagen i utbildningen.  
 
Utvecklingen av en yrkesidentitet är en början till en socialisationsprocess där den studerande 
socialiseras in i sin framtida yrkesroll, den studerande får således bland annat ta del av de 
normer, värderingar och förväntningar som finns i yrket.  
 
Den reflekterande yrkesutövningen innebär en möjlighet att se om de teorier som lärs ut i 
utbildningen verkligen går att tillämpa i praktiken. Även om det i början kan vara svårt 
tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken, så brukar det i slutet av praktiken vara lättare 
att se ett samband mellan teori och praktik.  
 
Slutligen är det viktigt att den studerande får en insikt i processen, detta för att se sin egen del 
i arbetet.17

 

                                                           
15 Nielsen K, Kvale, S, Mästarläran, utgiven 2000, s.219 
16 G. Bernler, L. Johnsson, Att handleda praktikanter, utgiven 1995, s. 41 
17 Ibid. s.14fff 

  15/28 



 

4.2 Rekrytering 
 
Vid jämförelse är de krav som ställs på de anställda helt annorlunda idag än de var förr i tiden. 
Egenskaper som förut sågs som viktiga, som exempelvis punktlig, frisk och flitig, är i 
dagsläget fortfarande viktiga men fokus läggs istället på helt andra typer av egenskaper. Som 
exempelvis social förmåga, flexibilitet, initiativförmåga och kreativitet.18 
Kunskapssamhället19 innebär att yrkeskunskaper, som kan förvärvas genom exempelvis en 
utbildning, är en viktig del för den arbetssökanden, dock är det långt ifrån allt som krävs.20 
Vid anställning söker rekryteraren efter en viss typ av kompetens, något som inte enbart 
inkluderar vilken typ av utbildning som efterfrågas, utan i vilken utsträckning den sökande 
kan utnyttja sina teoretiska kunskaper inom yrket. Kompetens kan delas in i fem olika 
punkter; 
 
• Yrkesteknisk kompetens – exempelvis teoretisk kunskap som innebär att arbetsuppgiften 

kan genomföras på ett korrekt sätt. 
 
• Personlig kompetens/förhållningssätt – Vilket bland annat innefattar de personliga 

värderingarna, etik, moral och respekt för andra. 
 
• Social kompetens – Enkelt sagt att kunna samarbeta och komma överens med andra.  
 
• Strategisk kompetens – Ha en förståelse för hur olika val, både externt och internt, 

påverkar verksamheten. 
 
• Funktionell kompetens – Hur de ovan beskrivna kompetenserna i slutänden används i 

arbetet, t.ex. att använda sin kompetens för effektiv problemlösning. 
   
 
Den första punkten är kompetens som kan erhållas genom exempelvis utbildning, medan de 
övriga fyra punkterna är kompetens som brukas för att använda den teoretiska kunskapen i det 
dagliga arbetet. De krav som ställs på den arbetssökande kan även delas in i objektiva och 
subjektiva kvalifikationer. Objektiva kvalifikationer är de krav som arbetsgivaren har i form 
av något som kan bevisas på papper, exempelvis en utbildning, medan subjektiva 
kvalifikationer består av hur den anställda kan använda sin kunskap i arbetet.21  
 
Ett stort problem för den arbetssökande är emellertid att kvalifikationer såsom social 
kompetens, inte går att finna i någon utbildning, det är heller inte något som kan bevisas 
genom en examen.22 Dock så introducerades EQ-testet under 90-talet på den amerikanska 
arbetsmarknaden, vilket till skillnad från IQ-testet inte mäter ”traditionell” intelligens, utan 
istället känslomässig intelligens (emotionell intelligens). Testet visar hur väl en person kan 
hantera sina egna känslor, men även hur väl andras känslor uppfattas. Enligt forskare har EQ 
större betydelse än IQ för hur bra en person kommer lyckas i framtiden.23   
                                                           
18 Ahrnborg  Swenson, S, Rekrytering i fokus, utgiven 1997, s.26f 
19 Med kunskapssamhälle menas i de flesta fall att kunskapen är den centrala delen i arbetet, på grund av detta 
får utbildningssystemet en viktig del i samhället. Axelsson, S, Det tudelade kunskapssamhället, utgiven 1994, 
s.14 
20 Ahrnborg  Swenson, S, Rekrytering i fokus, utgiven 1997, s.72 
21 Braaf, L, Rekrytering och mångfald, utgiven 2004, s.43fff 
22 Ahrnborg  Swenson, S, Rekrytering i fokus, utgiven 1997, s.72f 
23 Ibid. s.167 

  16/28 



 

Förstahandsintrycket är betydelsefullt för att en arbetssökande skall kunna övertyga 
rekryteraren om att han/hon är rätt för jobbet. Dock innebär detta en risk att rekryteraren låter 
sina personliga fördomar styra sitt beslut, allt ifrån kläder till hudfärg kan påverka 
rekryteraren, positivt såväl som negativt.24 En framgångsrik rekryterare sägs emellertid vara 
någon som har en tydlig bild av hur den nyanställde skall vara, vilket leder till att ett snabbt 
beslut kan fattas då den rätta personen dyker upp,25 men även om en tydlig bild finns så kan 
det vara besvärligt att bedöma en persons egenskaper endast utifrån en kort intervju.26 På 
grund av detta kan det vara en bra idé att kontrollera den arbetssökandes referenser för att få 
en bild av hur andra uppfattar personen. Detta för att få en bekräftelse eller en dementi av ens 
egen uppfattning av personen.27

 
De som är nyutexaminerade har ofta svårt att komma ut i arbetslivet och på sätt får de ingen 
arbetslivserfarenhet, detta trots färska kunskaper och utbildningar. Kanske finns en rädsla för 
de inte skall passa in i arbetsgruppen tillsammans med äldre, som i många fall har en annan 
attityd än ”ungdomarna”. Dock är unga människor en tillgång på ett företag då de i många fall 
kan beskrivas som bland annat ambitiösa, engagerade, nyfikna och villiga att lära sig.28 
Förutom fördelen med färska kunskaper så kan även unga personer ses som lättare för 
företaget att forma, än vad de äldre kanske är.29  
 
I och med att arbetsmarknad blir allt mer internationaliserad, till stor del på grund av Sveriges 
medlemskap i EU, så blir kravet på en utbildning allt större. Även god kunskap i miljöfrågor 
och utökade språkkunskaper efterfrågas i allt större utsträckning, såväl som att erfarenhet från 
utlandsstudier eller arbete i utlandet också är efterfrågade meriter.30

 
När väl en anställning har skett så genomförs en introduktion för att informera om 
arbetsplatsen, kollegorna, arbetsuppgifterna osv., men även för att välkomna och ge trygghet 
till den nyanställda. För att underlätta kan även en fadder utses på arbetsplatsen för att hjälpa 
den nya att komma till rätta och för att informera om företagskulturen, vilket inkluderar de 
”oskrivna reglerna” som finns på varje företag.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Ahrnborg  Swenson, S, Rekrytering i fokus, utgiven 1997, s.160 
25 Ibid., s.58 
26 Ibid., s.161 
27 Ibid., s.168 
28 Ibid., s. 79 
29 Ibid., s.143 
30 Ibid., s.101 
31 Ibid., s.1181f 
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4.3 Action learning 
 
Den teoretiska kunskapen som erhålles i olika utbildningar ger sällan den typ av insikt som 
krävs för olika yrken. Genom action learning, lärande genom handling, uppnås en annan typ 
av lärande. Dock är det viktigt att förstå att en handling inte nödvändigtvis behöver resultera i 
lärande. För att kunna ta till sig kunskapen utifrån handlingen är det viktigt att ett 
reflekterande moment finns med i processen.32  
 
                                              Observation  
 
                          Handling                                 Reflektion  
 
                                      Reflektion            Hypotes 
 
Fig. 2. Action learning-cykel33

 
• Lärande genom handling kan sammanfattas i fyra steg: 

 
1. Handling som ger konkret erfarenhet: Vad händer? 
2. Observation: Vad hände? Varför? Vad betyder det? 
3. Slutsats och värdering: Vad har jag lärt mig? Vilka slutsatser kan dras? Effekter? 
4. Korrigering och nytt handlande: Vad göra nu? Hur kan jag använda erfarenheten? 
 
Den grundläggande idén med action learning är att handling alltid måste kombineras med 
reflektion för att kunna uppnå lärande.  Medan teoretiska utbildningar ofta fokusera kring 
kunskap som skall läras in till tentamen, så handlar action learning mer om att möjliggöra 
kompetensutveckling.34  
 
 
4.4 Socialisation  
 
Alla organisationer har formella regler som de anställda bör följa, men det är även 
betydelsefullt för de anställda att ta hänsyn till de informella reglerna såsom normer och 
värderingar.35 En socialisationsprocess skapas för den nyanställda där han/hon lär sig vilka 
normer som gäller inom organisationen. Processen innebär iakttagelser av övriga inom 
företaget, vilket resulterar i att den nyanställda lär sig vad som är ett acceptabelt beteende, 
risken är dock att han/hon lär sig sådant som inte ledningen tillåter. För att snabbt finna sin 
plats i gruppen och bli accepterad är det viktigt att vara lyhörd för dessa normer samt anpassa 
sig efter dem, annars finns risken att onödiga konflikter uppstår.36 Normer kan även orsaka 
problem för ledningen då de vill förändra de formella reglerna, detta eftersom ett invant 
beteende hos de anställda kan vara svårt att förändra.37   
 

                                                           
32 J, Forslin, B-M, Thulestedt, Lärande organisation, utgiven 1993, s.40-49 
33 J, Forslin, B-M, Thulestedt, Lärande organisation, utgiven 1993, s.42, C, Argyris, D, Schön, Organizational 
learning: A theory of action perspective, utgiven 1978, s.112f 
34J, Forslin, B-M, Thulestedt, Lärande organisation, utgiven 1993, s.40-49 
35 Gareth R Jones, Organizational Theory, 2001, s.51 
36 Ibid. s.133 
37 Ibid. s.51 
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Organisationer kan påverka socialisationsprocessen genom en modell som har tagits fram av 
Van Mannen och Schein. Modellen består av exempel på socialisationstaktiker. 
 
 

 
Socialiseringstaktiker 

 
 
Taktik för att skapa en 
institutionaliserad 
Inriktning 

 
Taktik för att skapa en individuell inriktning 

Kollektiv Individuell 
Formell  Informell 
Regelbundet Slumpmässigt 
Fastställd Föränderlig  
Imitation Självständig 
Utestängning  Inbjudande 
 
Förklaring av socialiseringstaktiker:38

 
• Kollektiv/individuell: Kollektiv taktik innebär ett standardiserat inlärningsprogram för 

alla anställda, individuell taktik fokuserar istället på individen och personlig inlärning.  
• Formell/informell: Under upplärningen står individen utanför gruppen i organisationer 

med formell taktik, till skillnad från de med informell taktik som låter den nyanställda 
bli en del av arbetslaget från första dagen. 

• Regelbundet/slumpmässigt: Internutbildningen består av detaljerad information om 
hur arbetsuppgifterna skall utföras vid regelbunden taktik. Vid slumpmässig taktik 
uppmärksammas individens utvecklingsprocess.  

• Fastställd/föränderlig: Organisationer med fastställd taktik har en noggrann tidsram 
för utbildningen som de följer, med föränderlig taktik har individen själv stort 
utrymme för att bestämma sin utbildningstakt. 

• Imitation/Självständig: I och med imitation lär sig nybörjaren genom att observera och 
imitera de övriga anställdas arbetssätt, i jämförelse med självständig taktik som istället 
kräver att personen själv inser hur arbetsuppgifterna skall genomföras utan någon 
tydlig handledning.  

• Utestängning/Inbjudande: Taktiken utestängning innebär att nyanställda blir utfrysta 
tills de lär sig arbetsplatsens normer, inbjudande taktik går istället ut på att uppmuntra 
och ge positiv feedback. 

 
 
Organisationer tar hjälp av dessa taktiker för att styra socialisationsprocessen, detta genom att 
påverka hur den nyanställda finner sin plats på arbetsplatsen. Ett tydligt exempel på 
institutionaliserad rollorientering är militären, där individer socialiseras till att tycka, tänka 
och bete sig lika som resten av gruppen. I militära organisationer är det viktigast med 
disciplin och att uppgifterna utförs korrekt, till skillnad från företag där innovation och 
kreativitet väger tyngre. Huruvida den institutionaliserade taktiken skall väljas eller om en 
mer individualiserad rollorientering är mer passande beror på vad organisationen vill uppnå 

                                                           
38 Gareth R Jones, Organizational Theory, 2001, s.133f 
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och vad som är lämpligt. En fara med att motarbeta individuell utveckling kan vara att hela 
företaget får svårt att anpassa sig till omvärldens förändringar, då kreativiteten hämmas.39   
 
 
4.5 Företagskultur 
 
Socialisation och företagskultur är beroende av varandra i den mening att den ena skulle inte 
existera utan den andra. Utan företagskultur finns ingenting att socialiseras in i och utan 
socialiseringsprocessen finns det ingen ”kulturbärare”.40

 
I utbildningar i organisationsteori är det viktigt att försöka skapa en förståelse för 
företagskultur, men på grund av dess komplexa karaktär kan kulturen vara svår att förstå, 
vilket även gör den svår att kunna påverka.41

 
Kulturen styr hur olika personer inom en organisation agerar, för att förstå individers 
handlingar, beteenden och processer bör därför kulturen granskas. Dock är en kulturell 
förståelse inte fokuserad på en individs föreställningar utan på hela gruppens/organisationens 
gemensamma uppfattningar. Företagskultur består av olika symboler och innebörder som 
varierar beroende på vilket företag som uppmärksammas. En symbol kan bestå av en handling 
eller ett materiellt föremål, som har en speciell innebörd för de anställda på ett företag. 
Förstålelse för symboler är således en viktig del för att kunna tolka företagskulturen.42

 
Genom de kulturella värderingarna får anställda vägledning för vilket beteende som 
accepteras på företaget och hur olika situationer bör hanteras. En stor del av dessa värderingar 
är inte skrivna formella regler, utan istället oskrivna normer, vilka de nyanställda får lära sig 
av sina medarbetare på företaget. De anställda följer i regel dessa normer oavsiktligt, det vill 
säga de gör hela tiden val som påverkas av normerna utan att de själva ens lägger märke till 
det. De individer som har värderingar som överrensstämmer med organisationens, kan även 
komma att känna sig stärkta av företagskulturen och känna en glädje i att vara en del av 
företaget.43  
 
För företagsledare är det extra viktigt att förstå företagskulturen, detta eftersom ledarskap till 
stor del består av att försöka påverka de anställdas idéer och beteenden, vilka har sin grund i 
kulturen. I dagsläget blir kultur en allt viktigare fråga på grund av det mångkulturella 
samhälle som vi lever i. Vår arbetsmarknad blir även mer internationell och mötena med 
andra kulturer blir således allt fler.44  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
39 Gareth R Jones, Organizational Theory, 2001, s.134f 
40 M. Alvesson, Organisationskultur och ledning, 2005, s.91f 
41 Ibid. s.7 
42 Ibid. s.12f 
43 Gareth R Jones, Organizational Theory, 2001, s.130f 
44 M. Alvesson, Organisationskultur och ledning, 2005, s.28f 
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5. Slutdiskussion  
 
Då vi nu har redovisat våra intervjuer samt de teorier som vi har valt utifrån empiriavsnittet, 
så kommer vi i detta avsnitt att sammanfatta vad vi kommit fram till, koppla samman teorin 
med empirin och slutligen dra slutsatser.  
 
Utifrån de intervjuer som vi har genomfört med före detta studenter kan vi se en 
genomgående likhet i alla intervjuer. De är alla överrens om att praktik skulle resultera i en 
positiv förbättring av ekonomutbildningen. Ett argument för detta var att högskolan bör 
förbättra sin kontakt med arbetslivet och på så sätt skulle det öppna upp möjligheter för 
studenterna att ”få in en fot” på arbetsmarknaden. Praktik är en bra metod för att förbereda 
studenterna inför arbetslivet, dock kan praktik vara svårt att genomföra i verkligheten. Detta 
tror vi dels kan bero på det stora antalet studenter på ekonomprogrammet, men även 
svårigheten med att finna lämpliga praktikplatser. De arbetsgivare vi har frågat anser också att 
praktik är en fördel för studenter. Detta eftersom praktik innebär att studenterna får en inblick 
i arbetslivet, en chans att pröva sina teoretiska kunskaper samt en möjlighet att få en kortare 
arbetslivserfarenhet. Dock menar en del av arbetsgivarna att egen arbetslivserfarenhet väger 
tyngre än praktik i utbildningen. De som inte har arbetat innan sin utbildning kan med fördel 
ordna ett sommarjobb alternativt ett extrajobb under utbildningstiden. Teorin visar på att 
praktik hjälper den studerande att se hur teorin kan tillämpas i verkligheten, vilket vi anser 
ökar motivationen för inlärning då studenten ser en större mening med att lära sig de 
teoretiska kunskaperna. Att få utföra något i praktiken kan genom ”action-learning” underlätta 
studentens inlärning via att han/hon får utföra uppgiften och sedan kan reflektera över den. 
Försmak av den framtida yrkesrollen är också en motivationsfaktor för att vilja slutföra sin 
utbildning. Praktik kan även underlätta i de fall då studenten börjar ifrågasätta valet av 
utbildning, genom att han/hon får testa på yrket är det lättare att se huruvida det passar. I 
ekonomutbildningen ger praktik en möjlighet att eventuellt justera valet av inriktning, detta 
istället för att vid utbildningens slut upptäcka ett felaktigt val. Det ger även en chans att se vad 
som förväntas av en nyutexaminerad ekonom i ett tänkbart framtida yrke. Om studenten vid 
tiden för praktiken inte når upp till dessa förväntningar, så kan det leda till inspiration för att 
anstränga sig ytterligare i studierna.  
 
Med utgångspunkt från intervjuerna ser vi att de personliga egenskaperna är av stor vikt. Ulric 
Jansson menar att utbildningen ger en möjlighet att få komma på en arbetsintervju, men väl 
där är det de personliga egenskaperna som avgör om han/hon får arbetet. Jessica Bäcker 
instämmer i detta, vilket medför att hon anser att personutveckling borde ha större del i 
ekonomutbildningen, exempelvis genom fler muntliga föredragningar. Svaren från 
arbetsgivarna visar även de på att de personliga egenskaperna är mycket viktiga. Trots att vi 
innan detta arbete insåg att personligheten har betydelse vid rekrytering, så förstod vi inte att 
det väger lika tungt som meriter, om inte tyngre. I stort sätt alla tillfrågade arbetsgivare lade 
enormt stort fokus på personliga egenskaper vid frågan om deras förväntningar på 
nyutexaminerade studenter. Egenskaper som social kompetens, drivkraft, positiv, noggrannhet 
och lätt att lära är några exempel som uppskattas av arbetsgivare. I teorin kan vi se att kraven 
på dagens arbetstagares personliga egenskaper är större jämfört med förr i tiden. De kraven 
som finns idag är betydligt svårare att anpassa sig till, som exempel kan nämnas social 
kompetens kontra punktlighet. Social kompetens är något som kan vara svårt att utveckla vid 
vuxen ålder medan punktlighet är något som i stort sett alla kan lära sig. Den kompetens som 
rekryterare efterfrågar består till viss del av teoretisk kunskap, men en stor del kan inte 
återfinnas i någon utbildning, exempelvis personlig kompetens så som etik, moral och 
värderingar.  
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Våra intervjuer visar en enighet vad det gäller osäkerhet huruvida utbildningen ska räcka till, 
ingen av de tillfrågade upplevde någon gång detta. En anledning till detta kan vara att tre av 
fyra hade en lång arbetslivserfarenhet före sin utbildning, den fjärde, Anna, insåg att 
upplärningen skulle ske på arbetsplatsen. Hon menar även att det viktigaste som utbildningen 
ger är studieteknik och att de teorier som lärs ut sällan används i verkligheten. En klar fördel 
med att arbeta innan studietiden är att teorierna blir lättare att begripa, då de kan kopplas till 
den egna erfarenheten. Detta har även vi själva upplevt under våra studier, även om vår 
arbetslivserfarenhet är betydligt kortare än de studenter som vi intervjuat. Vi antar också att 
de som väntar några år med högskolestudier i många fall är mer motiverade och seriösa, i 
jämförelse med studenter som kommer direkt från gymnasiet.  
 
Under intervjuerna uppmärksammade de före detta studenterna oss på ett fåtal förbättringar 
som skulle kunna vara aktuella för utbildningen. Både Jessica Bäcker och Anna Stalsky 
föreslår beteendevetenskap som en ny del av utbildningen, för att underlätta vid till exempel 
konflikthantering på arbetsplatsen. När de föreslår beteendevetenskap så har vi antagit att de 
pratar om någon form av psykologikurs. De är även överrens om att det är allt för stort fokus 
på teoretiska studier som i många fall inte kan kopplas till verkligheten. Istället bör kurserna 
till viss del inriktas på personutveckling, i form av exempelvis muntliga presentationer, såväl 
som att studenterna skall ges en möjlighet att observera olika företag. Detta finns visserligen 
redan till en viss del genom NU-projektet, där studenten får möjlighet att genomföra sina 
studier i samarbete med ett fadderföretag. Dock menar vi att någon form av kontakt med 
företag skall vara en del av utbildningen för alla studenter, detta för att ge ett tillfälle att 
koppla teori till praktik.  
 
Anna Stalsky menar att allt som lärs ut i skolan inte går att applicera i arbetslivet, såsom att 
högskolan uppmuntrar studenterna att visa framfötterna, vilket inte alltid är uppskattat när de 
väl kommer ut som nyanställd i arbetslivet. Vår mening är dock att det beror på vilken typ av 
anställning det gäller. En nyanställd VD måste givetvis visa sin kompetens, medan en arbetare 
på ”golvet” i många fall bör inta en mer tillbakadragen position eftersom den annars kan möta 
avundsjuka ifrån sina medarbetare. Företagskulturen har stor betydelse då den styr hur 
nyanställda förväntas agera, vilket kan skilja sig avsevärt mellan olika företag. Från första 
dagen socialiseras den anställde in i företagskulturen, då han/hon får lära sig de formella såväl 
som de informella reglerna och värderingarna på arbetsplatsen. På grund av den stora 
skillnaden mellan olika företagskulturer är det svårt att förbereda studenter på vad som väntar 
dem i arbetslivet. 
 
Ytterligare ett förslag på förbättring av ekonomutbildningen är att höja kraven för att få 
godkänt, då det idag är allt för enkelt att ”glida igenom” utbildningen. Större ansvarstagande 
är något som också efterlyses, eftersom en person i många fall inte får fler än en chans i 
arbetslivet exempelvis vid en deadline. Detta till skillnad från högskolestudier, där Jan 
Greholt menar att chanserna i stort sätt har ett obegränsat antal. Vi instämmer till viss del med 
Jan, men anser att det i praktiken inte skulle gå att begränsa antalet möjligheter att exempelvis 
skriva en tentamen allt för mycket, då vi förmodar att bortfallet av elever som inte klarar 
utbildningen skulle bli allt för stort.  
 
Jan Bjerkman på Gävle Kommun menar att Högskolan i Gävle bör vara mer flexibel vad 
gäller att anpassa utbildningen efter omvärldens förändringar. Detta för att öka möjligheterna 
till framtida anställning genom att möta arbetsmarknadens behov. Vi delar den åsikten 
eftersom antalet ekonomer i Sverige är oerhört många och för att kunna konkurrera med dessa 
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krävs något som gör Högskolan i Gävle unikt. Utan något unikt kan det bli svårt för en 
student i Gävle att mäta sig med studenter från högskolor och universitet med högre status. 
Jan anser att arbetsmarknaden står inför en stor förändring, vilket till viss del redan har startat, 
framförallt inom industrisektorn, där effektiviseringen har lett till ett stort antal minskade 
arbetstillfällen. Han menar även att en akademisk utbildning inte är avgörande för en persons 
möjlighet till karriär, dock ser vi det som en generationsfråga. Dagens samhälle kräver i de 
allra flesta fall en högre utbildning än gymnasial, medan det för 30 år sedan var betydligt 
enklare att avancera utan någon specifik utbildning.  
 
Jan Bjerkman såväl som Ulric Jansson från Teknikparken ser gärna ett utökat samarbete 
mellan näringslivet och högskolan. Något vi upplever som positivt, men initiativtagandet bör 
förmodligen till stor del ligga hos företagen om det skall fungera i praktiken, dock inser vi att 
det skulle kunna leda till ett kortsiktigt tänkande eftersom vi antar att företag ofta tenderar att 
ha kortsiktiga målsättningar. Detta till skillnad från högskolan som skall agera utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Vi förundras över det faktum att personer som Jan och Ulric 
förespråkar ett större samarbete utan något resultat, trots att deras positioner i allra högsta 
grad möjliggör initiativtagande till denna typ av samarbete.  
 
I början av uppsatsen nämnde vi vår oro inför att vår kunskap inte ska vara tillräckligt den 
dagen vi tar klivet ut på arbetsmarknaden. Så här i efterhand inser vi att det är svårt att 
jämföra vår situation med de före detta studenter som vi har intervjuat, då majoriteten av dem 
hade betydligt större arbetslivserfarenhet innan sina studier än vad vi har. Att de med den 
arbetslivserfarenheten inte kände någon oro är inte speciellt förvånande. Dock blev vi något 
lugnare efter svaren från arbetsgivarna, vars krav på nyutexaminerade ekonomstudenter 
främst fokuserar på personligheten. Genom studierna får vi en bra kunskapsgrund, men 
generellt sett så sker upplärningen till stor del på arbetsplatsen och de förväntar sig inte att 
den nyanställde kan ”allt”. Utbildningen ger en bra chans att få komma till arbetsintervju, men 
väl där är det framförallt personligheten och inte meriterna som avgör om han/hon ska få 
arbetet.  Eftersom personligheten är så pass betydelsefull anser vi att personlighetsutveckling 
borde få ett större utrymme i utbildningen. Exempel på personlighetsutvecklande kursmoment 
kan vara muntliga presentationer och fler individuella arbeten för att lära ut ansvarstagande. 
Något annat som både vi och några av de vi intervjuade efterfrågar är att beteendevetenskap 
bör vara en rekommenderad kurs i ekonomutbildningen. De flesta studenter har nytta av 
denna kurs, men framförallt de som i framtiden planerar att söka chefspositioner. 
 
Vår första reflektion över kraven på studenterna vid ekonomutbildningen var att de är för 
låga, men vid närmare eftertanke började vi ifrågasätta detta eftersom så pass många får 
underkänt på tentamen. Frågan är om det beror på lathet eller svårighetsgraden? Risken finns 
att för låga krav kan leda till att det inte finns någon press på studenterna och att vissa 
försöker glida igenom kurserna med minsta möjliga ansträngning. Vid en underkänd tenta 
finns alltid en möjlighet till omtentamen, något som det dock kan bli svårt att ändra på. 
Slutsatsen vi drar av detta är att kraven i allmänhet inte går att ändra och att mycket ligger i 
studenternas attityder. Det är trots allt upp till var och en hur mycket han/hon vill få ut av 
utbildningen.  
 
Genom våra diskussioner kring praktik så har vi kommit fram till att det bör vara en del av 
utbildningen, för vi tror att det skulle innebära en bättre förberedelse inför arbetslivet än vad 
som erbjuds idag. Praktiken skulle också fungera som en motivationsfaktor, då vi själva kan 
känna att enbart teoretiska studier blir enformigt i längden. Ibland ifrågasätter vi huruvida 
vissa teorier verkligen är nödvändiga att lära sig, det skulle därför vara nyttigt att se hur de 
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faktiskt kan komma till användning i arbetslivet. För att underlätta genomförandet kan det 
läggas på en frivillig nivå, vilket automatiskt sållar bort de som inte är intresserade av praktik 
och därmed minskar behovet av praktikplatser. Vi anser att högskolan ska hjälpa till med 
sökandet efter praktikplatser, förslagsvis genom de kontakter som finns i och med NU-
projektet. För övrigt tror vi att det finns många företag som är intresserade av ett närmare 
samarbete med Högskolan i Gävle, det handlar ju trots allt om ”gratis arbetskraft”, men även 
ett tillfälle att möta framtida arbetssökanden. En lämplig tidpunkt för praktik skulle kunna 
vara under tredje alternativt början av fjärde terminen då studenterna ännu inte hunnit välja 
inriktning. Vi upplevde själva valet av inriktning som svårt eftersom vi inte hade så mycket 
att grunda beslutet på. Dock inser vi att många förmodligen valt inriktning långt innan de 
började sin utbildning.   
 
Vi anser att ekonomutbildningens kursutbud skulle behöva uppdateras för att möta 
arbetsmarknadens behov, framförallt på grund av konkurrenssituationen med det stora antalet 
ekonomer runt om i Sverige. Eftersom arbetsmarknaden står inför en stor förändring, 
framförallt i industrisektorn, så måste även Högskolan i Gävle inse att de behöver anpassa sig 
därefter. För att kunna vara uppmärksam på dessa förändringar så bör högskolan fokusera mer 
på omvärldsanalyser, för att sedan kunna forma utbildningen efter arbetsmarknadens behov. 
Med detta menar vi nödvändigtvis inte att högskolan allt för sällan genomför 
omvärldsanalyser, utan att de inte verkar använda sig av dessa analyser för att i någon större 
utsträckning anpassa sig efter arbetsmarknadens förändringar. Vi baserar detta antagande på 
det faktum att vi i media den senaste tiden har kunnat läsa om nedskärningar som ekonomiska 
institutionen kan tvingas göra på grund av det minskade antalet sökande. Kanske krävs en 
förändring som gör HiG:s ekonomutbildning unik i jämförelse med andra 
högskolor/universitet som kan locka studenter till just Gävle.    
 
Genom ett större samarbete mellan högskolan och näringslivet skulle bland annat sökandet 
efter praktikplatser underlättas. Ett närmare samarbete skulle även kunna innebära en ökad 
möjlighet för högskolan att se arbetsmarknadens behov, också arbetsgivarna skulle kunna dra 
fördel av detta i de fall då utbildning anpassas för att möta deras kompetenskrav.  
  
 
Sammanfattning av våra förslag till förbättringar av ekonomutbildningen: 
 

• Inför praktik som en del av ekonomutbildningen 
 
• Högskolan bör fokusera mer på omvärldsanalyser 
 
• Större samarbete mellan högskolan och näringslivet 
 
• Inför mer personlighetsutvecklande moment i kurserna 

 
• Lägg till beteendevetenskap/psykologi som en rekommenderad kurs  
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5.1 Förslag till vidare studier 
 
I vår uppsats har vi valt att begränsa oss till Högskolan i Gävle, förslagsvis kan fortsatta 
studier därför beröra en jämförelse mellan ekonomutbildningar på andra högskolor och 
universitet i Sverige. Framförallt för att se hur de har valt att nischa sig och huruvida praktik 
är ett inslag i utbildningen, men även undersöka hur arbetsmarknadsförändringarna ser ut i 
andra län. 
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8. Bilaga 
 
Intervjufrågor till före detta studenter 
 
1) Hur länge har du arbetat här? 
 
2) Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
3) Vad har du för utbildning? 
 
4) Hur länge sen var det du tog examen? 
 
5) Vad har du haft för tidigare jobb? 
 
6) Har du någon gång varit orolig över att det du har lärt dig på din utbildning inte skall vara 
tillräckligt? 
 
7) Så här i efterhand, kan du komma på något som saknades i utbildningen som du skulle haft 
nytta av i arbetslivet? 
 
8) Anser du att praktik bör vara en del av ekonomutbildningen? 
 
9) Upplever du att mycket av ditt arbete som ekonom kretsar kring att hålla nere kostnader?  
 
10) Om ja, tycker du att utbildning har förberett dig för denna roll? 
 
11) Upplever du att företaget som du arbetar på har ett långsiktigt tänkande eller kortsiktigt? 
Eller både och?  
 
 
Intervjufrågor till Jan Bjerkman 
 
1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 
2. Har ni något samarbete med Högskolan i Gävle? 
 
3. Tycker du att högskolans utbildningar har för lite samarbete med näringslivet? 
 
4. Om ja, hur skulle det kunna förbättras? Nischa programmen?  
 
5. Har du någon uppfattning om vilka områden som ekonomutbildningarna inte täcker? Som 
man skulle kunna inrikta sig mot? Ex. sport management? 
 
6. Tror du att näringslivet kommer att förändras betydligt inom en snar framtid? Ex vad gäller 
industrin?  
 
7. Tror du det är viktigt för Högskolan i Gävle att vara uppmärksam på förändringar i 
omvärlden/näringslivet? Varför? 
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