
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ekonomistudent till företagsekonom 
 
 

 

 
 

 

En studie om efterfrågade färdigheter, ansvar och undervisning i ämnet 
företagsekonomi 

 
 

 

 
 

 

Pernilla Ingvarsson och Malin Swee 
 
 
 

 
 

 

2012 
 

 
 

 

Examensarbete C 15hp 
Företagsekonomi 

Examensarbete i företagsekonomi kandidatkurs 
Ekonomisk Fastighetsförvaltning 180hp 

 

 

  

 
 

 

Handledare: Jonas Kågström 
Examinator: Lars-Torsten Eriksson 

 

  

 
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Förord  
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och alla råd vi fått genom hela denna process. Ett stort tack även till vår vän och 

korrekturläsare för all hjälp med våra språkliga defekter.  
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Abstract  

 

Title: From Economics Student to Business Economist – A Study about Wanted Skills, 

Responsibility and Education in the Subject of Business  

Level: Final Assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Pernilla Ingvarsson & Malin Swee 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2012 - May 

Aim: This paper aims to analyze university teachers understanding of the skills that the 

industry demands and to identify them. We’ve also analyzed which teaching methods 

that promotes these skills. The University of Gävle has a vision which includes the goal 

of a developed partnership with the industry and an increased range of professional 

programs; this makes our study to date.  

Method: We used a deductive approach and a qualitative method in this essay. In order 

to collect our primary data we’ve conducted five semi-structured interviews. Our 

secondary data is collected from scientific papers, other literature and Internet sources.  

Result & Conclusions: Professional skills like communication, global awareness, 

leadership, professional behavior, presentation technique, critical thinking, problem-

solving skills, ability to work in teams as well as alone, are something that can be taught 

and something that we think is important to focus on in a college education. Social 

skills, flexibility and commitment is something that employers request but which we 

believe to be the student’s responsibility to learn how to develop during his college days 

because these skills are personality based and therefore are difficult to teach. We found 

that it’s the teacher’s responsibility of applying teaching methods and that it’s the 

student’s responsibility to develop the individual skills. Our study also shows that it’s 

important for colleges and universities to have partnerships with companies from the 

industry.  

Suggestions for future research: Since we have not looked closely at what skills the 

industry demands, further research on this is recommended. As the vision includes the 

whole University of Gävle, it would be interesting to examine the university’s contact 

with the industry, as we in this paper only examined the E-institution’s partnerships. A 

final suggestion is to examine how much interest the local and regional industry in 

Gävleborg has of a partnership with the University of Gävle.  

Contribution of the thesis: This paper contributes to teachers with an insight to the 

importance of having a contact with the industry and through this contact find out what 

skills the industry believes that student’s should possess. They can, with this 

knowledge, to some extent create teaching methods that promote the development of 

these skills.  

Key words: Professional skills, contact, responsibility, teaching methods and 

partnerships. 

 



 

Sammanfattning  

 

Titel: Från ekonomistudent till företagsekonom – En studie om efterfrågade färdigheter, 

ansvar och undervisning i ämnet företagsekonomi 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Pernilla Ingvarsson & Malin Swee 

Handledare: Jonas Kågström  

Datum: 2012 - maj 

Syfte: Denna uppsats syftar till att analysera universitetslärares uppfattning om de 

färdigheter som näringslivet efterfrågar samt att identifiera dessa. Vi analyserar även 

vilka moment som universitetslärare anser främja dessa färdigheter. Högskolan i Gävle 

har en vision som bland annat innefattar mål om en utvecklad samverkan med 

näringslivet och ett ökat utbud av professionsutbildningar, i och med detta blir vår 

studie aktuell.  

Metod: I arbetet med denna uppsats har vi använt ett deduktivt angreppssätt och en 

kvalitativ metod. För att samla in vår primärdata har vi genomfört fem semi-

strukturerade personliga intervjuer. Vår sekundärdata är hämtad från vetenskapliga 

artiklar, övrig litteratur och Internetkällor.  

Resultat & Slutsats: Yrkesfärdigheter som kommunikation, global medvetenhet, 

ledarskap, professionellt beteende, presentationsteknik, kritiskt tänkande, 

problemlösningsförmåga och förmåga att kunna arbeta i grupp såväl som självständigt, 

är något som går att lära ut och som vi anser vara viktigt att lägga fokus på i en 

högskoleutbildning. Sociala färdigheter, flexibilitet och engagemang är något som också 

efterfrågas men som vi anser vara studentens eget ansvar att lära sig att utveckla under 

sin studietid då dessa färdigheter är personlighetsbaserade och därmed svåra att lära ut. 

Vi kom fram till att lärare har ansvar över att tillämpa undervisningsmoment som 

främjar utvecklingen av yrkesfärdigheter och att det är studenternas ansvar att utveckla 

de individuella färdigheterna. Vår studie visar även att det är viktigt för högskolor och 

universitet att ha ett samarbete med näringslivet.  

Förslag till vidare forskning: Då vi inte ingående behandlat vilka färdigheter 

näringslivet efterfrågar kan man göra en vidare forskning gällande detta. I och med att 

visionen omfattar hela Högskolan i Gävle skulle det vara intressant att undersöka hela 

högskolans kontakt med näringslivet, då vi i denna uppsats endast behandlat E-

institutionens. Ett sista förslag är att undersöka hur stort intresse det lokala och 

regionala näringslivet i Gävleborg har angående ett utökat samarbete med Högskolan i 

Gävle.  

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar med att lärare får en insyn i vikten av att ha 

en kontakt med näringslivet och genom denna kontakt få reda på vilka färdigheter 

näringslivet anser att studenter ska besitta. De kan, i och med denna vetskap, i viss mån 

skapa undervisningsmoment som främjar utvecklingen av dessa.  

Nyckelord: Yrkesfärdigheter, kontakt, ansvar, undervisningsmoment och samarbete.
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”Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och 

forskning för en hållbar livsmiljö för människan.  

Mål: Genom en välutvecklad samverkan och samproduktionen med 

andra högskolor och universitet, det regionala näringslivet samt den 

offentliga sektorn kan vi erbjuda: 

Ett brett utbud av professionsutbildningar som uppfyller krav på 

samhällets behov av kompetens på såväl regional som nationell nivå…” 

(www.hig.se) 

1. Inledning

 

Vårt inledande kapitel syftar till att ge läsaren en bild av vårt valda forskningsämne. Först 

beskrivs problembakgrunden som leder vidare till syftet med denna uppsats. Sedan redovisas 

de frågeställningar studien har grundats på samt dess avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Denna uppsats behandlar färdigheter, ansvar och undervisning. Uppsatsen handlar om vilka 

typer av färdigheter en student förväntas besitta efter en kandidatexamen i företagsekonomi 

som kan vara relevanta i arbetslivet. Under diskussioner om hur studenter ska förberedas inför 

ett kommande arbetsliv, talas det allt mer om att högskolor och universitet har ett ansvar att 

bereda studenter med den kunskap som behövs för att de ska kunna få och behålla ett jobb. 

Enligt universitetskanslern Lars Haikola har en högre utbildning alltid haft som mål att vara 

yrkesförberedande. (www.arbetsmarknaden.se).  

Då Högskolan i Gävle har en vision som bland annat innefattar mål om en utvecklad 

samverkan med näringslivet och ett ökat utbud av professionsutbildningar, blir vår studie 

aktuell.  

 

 

 

 

 

 

Med anledning av denna vision och dess mål ville vi ta reda på vad näringslivet efterfrågar för 

färdigheter hos studenter samt hur E-institutionens
1
 kontakter med näringslivet ser ut.  

                                                 
1
 Ekonomiinstitutionen ingår i akademien för utbildning och ekonomi. För utförligare förklaring se avsnitt 2.7 

Begreppsförklaringar. 

http://www.hig.se/
http://www.arbetsmarknaden.se/
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera universitetslärares uppfattning om de färdigheter 

som näringslivet efterfrågar samt identifiera dessa. Vi ska även analysera vilka moment som 

universitetslärare anser främja dessa färdigheter.     

1.3 Frågeställningar 

För att kunna besvara vårt syfte tar vi hjälp av följande frågeställningar: 

 Vilken kontakt har E-institutionen på Högskolan i Gävle med näringslivet? 

 Vilka färdigheter efterfrågar näringslivet?  

 Vems ansvar är det att studenter utvecklar dessa färdigheter? 

 Vilka undervisningsmoment främjar studenternas utveckling av dessa färdigheter? 

1.4 Avgränsning 

Då denna uppsats är tänkt att behandla ett ämne inom området företagsekonomi valde vi att 

avgränsa vår studie till Högskolan i Gävle och Ekonomi-institutionen, som innefattar 

Ekonom-, Mäklar- och Fastighetsförvaltarprogrammet. Anledningen till detta är att dessa 

utbildningsprogram, på grundnivå, leder till en kandidatexamen inom företagsekonomi. 

Valet av att avgränsa oss till E-institutionen ledde till att vi valde enbart att intervjua lärare 

från denna institution. Denna avgränsning gör att vi inte kan generalisera våra resultat för hela 

Högskolan i Gävle. 

Vi valde även att inte ta kontakt med företag då vårt fokus låg på att ta reda på hur lärarna 

resonerade kring studenters undervisning, detta på grund av Högskolan i Gävles vision och 

dess mål. Dock ville vi få en annan syn av hur högskolans kontakter med företag upplevdes 

utöver lärarnas åsikter och därför valde vi att ta kontakt med en politiker som har 

näringslivskontakter och är engagerad i utbildningsfrågor. Politikern fick även i sin tur 

representera det lokala och regionala näringslivet då han har erfarenhet av detta och arbetar 

med det. Resterande upplysningar gällande näringslivets förväntningar på nyexaminerade 

studenters färdigheter valde vi att hämta från sekundärdata och genom en e-postkontakt på 

Academic Work. Vi ansåg detta var tillräckligt då vårt fokus ligger på lärarnas tankar och 

resonemang kring önskvärda färdigheter.  
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2. Metod 

 

I metodkapitlet presenterar vi först för läsaren vårt angreppssätt och sedan valet av den 

metod vi använt oss av. Vi kritiserar och försvarar dessa för att visa att vi är medvetna om 

metodernas för- och nackdelar.  Vidare beskriver vi vårt val av intervjuform och arbetet kring 

den. Vi ger sedan en beskrivning av vår datainsamling som leder oss in på avsnittet om 

källkritik. Till sist ger vi en förklaring av vanligt förekommande begrepp i uppsatsen så att 

läsaren lättare kan följa med i den.

 

2.1 Angreppssätt  

Den deduktiva metoden beskriver hur förhållandet ser ut mellan teori och empiri, forskaren 

ska undersöka om den funna teorin stämmer överrens med eller säger emot empirin. Detta kan 

ske genom att forskaren skapar hypoteser utifrån teorin som sedan undersöks i empiriska 

studier. (Bryman 2011 s. 26). Forskaren ställer upp hypoteser och kan därför grunda 

slutsatsen på empiri och logik.(Thurén 2007 s. 28-29). 

Att arbeta utifrån en induktiv metod innebär att resultatet som forskningen ger är teorin, detta 

innebär alltså att forskaren drar slutsatser med hjälp av de observationer som genomförts. 

(Bryman 2011 s. 26). Det är svårt att vara helt säker på en induktiv slutsats då den bygger på 

empiriskt material som kan, fast det finns mycket data, visa sig vara felaktig. (Thurén 2007 s. 

24). Vid induktion kan forskaren komma fram till mer eller mindre sannolika slutsatser men 

de kan aldrig uppnå 100 % sanning. (Thurén 2007 s. 26). 

Vi har valt en deduktiv metod utan hypoteser då vi anser att vårt urval av intervjuer är för få 

för att trovärdigt kunna besvara en hypotes. Om vi skulle valt att besvara hypoteser utifrån de 

intervjuer vi gjort skulle detta resultat bli missvisande och ej generaliserbart. Detta på grund 

av att vi undersöker vilka åsikter våra respondenter har och hur de resonerar och detta skiljer 

sig från person till person, alla tycker inte lika.  

Vi valde en deduktiv metod framför en induktiv för vårt syfte är inte att skapa någon ny teori 

inom detta ämne. Vi ska dra slutsatser utifrån den teori vi funnit genom att ställa den mot vår 

empiri. Varför vi valde att börja med att studera teorin var för att vi skulle kunna skapa så bra 
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teman och så relevanta frågor som möjligt att ha med oss på våra intervjuer. Teorin hjälpte 

oss att finna vilken riktning vi skulle gå med vår empiri. Den hjälpte även att vi kunde 

förklara för våra respondenter vad andra studier inom samma område har visat, detta i syftet 

att skapa reaktioner och diskussioner under intervjuerna. När vi slutfört intervjuerna kunde vi 

sedan ställa detta resultat mot vår funna teori och därigenom finna diskussionspunkter. 

Utifrån dessa punkter, våra egna åsikter och resonemang kunde vi skapa våra slutsatser.  

2.2 Metodval 

Det enklaste och vanligaste sättet att skilja på kvantitativ och kvalitativ forskning är att säga 

att den kvantitativa forskningen handlar om siffror och statistik (Trost 2005 s. 8), och att den 

kvalitativa forskningen används när det skall undersökas hur människor resonerar eller agerar 

(Trost 2005 s. 14). Den kvalitativa forskningsmetoden anses också ha sitt fokus i hur 

människor uppfattar och tolkar sin verklighet samt att denna metod lägger större vikt vid ord 

(Bryman 2011 s. 40-41). 

I vår studie valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden i både vår intervju och i vårt 

övriga tillvägagångssätt för att vi ville ha svar på hur våra respondenter resonerar kring 

studenternas utbildning och dess innehåll. Vi ville alltså höra deras resonemang och tankar 

kring vilka färdigheter en student ska inneha och även vad de själva trodde att arbetsgivare 

sökte hos nyexaminerade studenter. Detta skulle vi lättare få svar på om vi hade en djupare 

diskussion med de respondenter vi valde att tala med. Detta skulle inte vara möjligt vid 

kvantitativ forskning då den handlar om siffror och bestämda egenskaper (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011 s. 87). Vi ville även ta reda på hur de resonerar kring valen av 

undervisningsmoment
2
 och deras tankar kring om och hur man kan lära ut och utveckla 

färdigheter.  

Vi vill även reflektera över de negativa aspekterna med att välja en kvalitativ metod. Vid 

användningen av denna metod finns det en risk att studien uppfattas som värderande (Patel & 

Davidson 2011 s. 107). Detta beror på att vid de djupare intervjuer som vi har valt att utföra 

finns det en risk att vi påverkat våra respondenter och det finns även en risk att vi i vår analys 

av dessa svar lagt in våra egna värderingar. Dock anser vi att genom att ha läst på om dessa 

                                                 
2
 Metoder som lärare använder för att hjälpa studenter att utveckla och lära sig kunskaper och färdigheter, se 

avsnitt 2.7 Begreppsförklaringar.  
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risker har vi blivit medvetna om dem och därmed minskat risken att lägga in våra egna 

värderingar.  

2.3 Intervju 

2.3.1 Urval 

Trost (2005 s. 117) säger att när det handlar om kvalitativa intervjuer så är det bra om det 

finns en så stor variation av respondenter som möjligt. Hur många respondenter du skall 

intervjua beror helt på men det är oftast bättre att ha ett fåtal intervjuer, då många intervjuer 

leder till en stor datamängd som kan vara svår att bearbeta och sammanställa. Trost tillägger 

även att det är bättre med få och väl utförda intervjuer än många och dåligt utförda. (Trost 

2005 s. 123). Urvalet som blir är resultat av olika avvägningar som gjorts under arbetets gång 

(Lundahl & Skärvad 1999 s. 97). 

Vi valde att intervjua fyra stycken lärare som undervisar inom ämnet företagsekonomi på 

Högskolan i Gävle men som har olika synsätt på undervisning. Vi ville ha lärare som 

representerar den forskningsanknutna undervisningen och lärare som representerar den 

arbetslivsinriktade. Detta för att undersöka om det finns skillnader eller likheter om hur de 

resonerar angående vårt forskningsämne. Vi valde även att intervjua en politiker för att han 

skulle kunna redovisa synsätt och åsikter utifrån det lokala och regionala näringslivet utan att 

vi personligen intervjuade dem. Politikern har även bakgrund i näringslivet och är engagerad i 

utbildningsfrågor.  

Anledningen till varför vi valde att göra så pass få intervjuer var för att vi ville skapa ett djup i 

de intervjuer vi valde att göra. Vi anser att detta djup fick oss bättre att förstå hur våra 

respondenter resonerar och detta i sin tur ökar vår förståelse till varför de gör de val som de 

gör. Vi håller med Trost om att ett fåtal och väl utförda intervjuer är bättre än en större 

mängd, dåligt utförda. Detta ledde till att vår fokus flyttades från mängd till kvalité så att 

mängden data blir hanterbart och att det är det viktigaste som redovisas.  

Vi är medvetna om att detta urval inte är representativt för hur alla lärare inom 

företagsekonomi på Högskolan i Gävle resonerar och inte heller för hur alla företag i 

Gävleborgs region resonerar. Vi ville undersöka om det fanns några likheter och skillnader i 

våra respondenters resonemang och utifrån detta skapa våra egna slutsatser.   
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2.3.2 Intervjuform 

Den semi-strukturerade intervjuformen är lämplig att använda när forskaren har en relativt 

tydlig bild av det som skall undersökas. I denna intervjuform har intervjuaren förberett ett 

antal frågor och teman som skall tas upp under intervjun, i en så kallad intervjuguide.  Även 

frågor som inte är förberedda kan ställas i syfte att återknyta till något respondenten har sagt. 

(Bryman 2011 s. 414).  

I utförandet av en kvalitativ intervju finns det inga frågeformulär utan respondenten skall i så 

stor utsträckning som möjligt kunna styra samtalet och ordningsföljden under intervjun. Även 

Trost tar upp att det är till fördel att använda sig av en intervjuguide istället för ett 

frågeformulär. (Trost 2005 s. 50).  

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer i vår studie då det är den 

intervjumetod i en kvalitativ forskning (Bryman 2011 s. 414-415) som passade oss bäst i detta 

sammanhang. Vi var på det klara med vad vi ville undersöka efter att ha läst igenom vår teori 

och gjort teman utifrån den. Med hjälp av dessa teman kunde vi sedan utforma en 

intervjuguide som vi hade till hjälp under intervjuerna för att se till att vi fick svar på det vi 

ville och för att se till att respondenterna svarade på samma saker. Detta gjorde vi för att 

lättare kunna jämföra respondenternas svar med varandra, för att sedan göra kopplingar och se 

skillnader.  

Ett annat skäl till att vi valde denna intervjumetod var för att vi ansåg att det kunde vara 

känsligt för lärarna att diskutera för- och nackdelar med deras undervisning. Vi fann att 

genom att ha en semi-strukturerade intervjuer så skulle respondenterna själva kunna styra och 

därmed bli mer utförliga i sina svar om de själva fick styra samtalet istället för att vi enbart 

skulle ställa specifika frågor. I och med att vi även ville förstå resonemanget bakom deras 

svar för att kunna göra tolkningar gynnas även detta av en semi-strukturerad metod. Vi ansåg 

att genom att ha semi-strukturerade intervjuer har respondenterna haft större möjlighet att 

påverka sina svar och vad de vill ta upp och därmed inte har påverkats av våra värderingar.   

Vi anser att de negativa aspekterna med att ha en semi-strukturerad intervju är att forskaren 

får mycket material att behandla. Samtidigt kan det vara svårt att hålla samtalet inom det 

ämne som forskaren vill behandla. Vi anser att vi ändå minskade dessa risker genom att vi 

använde oss av en intervjuguide vilket hjälpte oss att ha en bra översikt över vad vi ville ha 
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svar på. Intervjuguiden hjälpte oss även vid vår sammanställning och analys genom att vi 

hade de svar som var relevanta i förhållande till varandra.   

2.4 Datainsamling 

I vår studie valde vi att använda oss av både sekundär- och primärdata. De sekundärdata vi 

valde att använda oss av hämtade vi från vetenskapliga artiklar, artiklar hämtade från 

Internetkällor, böcker och Internetsidor. De databaser vi valde att använda för vår 

informationssökning av vetenskapliga artiklar var Google Scholar, Academic Search Elite och 

för övrig informationssökning använde vi oss av Google. Böckerna vi använt oss av lånades 

på Högskolan i Gävles bibliotek samt ett fjärrlån från Handelshøyskolan Hovedbiblioteket i 

Norge.  

För att samla in primärdata genomförde vi personliga intervjuer med lärare på Högskolan i 

Gävle samt en politiker. Vi valde även att ha en e-postkontakt med en medarbetare på 

Academic Work för att få information om vilka färdigheter som näringslivet efterfrågar. Detta 

ansåg vi vara viktigt då det blev möjligt för oss att skapa ett Word Cloud
3
 där vi 

sammanställde svaren vi fått från Academic Work med två artiklar som undersökt ett antal 

jobbannonser, för att ta reda på vilka färdigheter som efterfrågas av arbetsgivare.  Detta 

resultat blev sedan grunden för de färdigheter som vi ansåg eftersöktes av näringslivet då vi 

även jämförde resultatet från vårt Word Cloud med de färdigheter som teorin tagit upp. I och 

med att några av våra artiklar var äldre så blev det intressant att se om resultatet från teorin 

stämde överens med resultatet från empirin och genom att göra på detta sätt anser vi att vår 

studie fick en bättre trovärdighet.  

2.5 Källkritik 

Källkritik innebär att den som forskar försöker bedöma sina källor för att försöka utröna vad 

som är sannolikt. Syftet är att bedöma en källas trovärdighet genom att tolka den. (Thurén 

2005 s 9 & 11).  

Vid bedömningen av en källa kan forskaren utgå från fyra stycken källkritiska principer som 

är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Dess krav innebär att en källa ska vara 

det den framställer sig till att vara, så tidsaktuell som möjligt och källan ska inte vara 

                                                 
3
 Ett verktyg som används för att kunna urskilja vilka ord som är mest förekommande i en utvald text, se avsnitt 

2.7 Begreppsförklaringar.  
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refererad av någon annan. Till sist ska källan också ge en sann bild av verkligheten och inte 

misstänkas vara falsk på grund av något som kan förvränga verkligheten. (Thurén 2005 s 13).  

Vi är medvetna om att många av våra vetenskapliga artiklar, som ligger till grund för vår 

studie, är äldre och därför har vi jämfört de äldre artiklarna med senare artiklar. Detta gjorde 

vi för att se om det finns några likheter eller skillnader mellan dem och genom att göra på 

detta sätt kunde vi dra slutsatser om dessa skillnader. Vi fann att de flesta överensstämmer 

med varandra och det var inte så stora skillnader som vi från början hade trott. Där det fanns 

skillnader var vi tydliga att påpeka vad varje artikel belyste och hur dessa skillnader kunde 

tolkas.  Vi anser även att de källor som överensstämmer med varandra ger vår studie en ökad 

trovärdighet då de är oberoende av varandra.  

Vi försökte även att, i den mån det gick, söka efter de ursprungliga källorna de gånger vi fann 

i våra artiklar att författaren refererat till en annan författare i en annan studie. Alla 

ursprungliga källor kunde vi inte hitta men vi gjorde då en avvägning och valde endast de som 

vi ansåg vara trovärdiga.  

Genom att ha bedömt våra källor utifrån källkritikens principer anser vi att våra källor är 

trovärdiga.  

2.6 Arbetsprocess 

För att vi skulle få en bättre förståelse om vårt ämne valde vi att först fördjupa oss i den 

litteratur som behandlade olika färdigheter. Detta för att försöka urskilja om det skett en 

förändring i efterfrågan på dessa över tiden. Vi kunde konstatera att teorin inte skilde sig 

märkbart från varandra vilket vi inledningsvis trodde. Sedan valde vi att fördjupa oss i den 

teori som behandlade undervisningsmoment och vikten av att skolor bör ha en kontakt med 

näringslivet. Utifrån dessa kunskaper som detta gav oss kunde vi sedan tänka ut vilka frågor 

vi ville ställa till våra respondenter. Det var viktigt för oss att läsa in oss på Högskolan i 

Gävles vision och målet om ett ökat utbud av professionsutbildningar, då det var detta som 

gav oss idén till uppsatsen från början.  

Vår frågeställning består av fyra teman vilka vi funnit i vår teori och vi har strukturerat varje 

avsnitt i denna uppsats efter dessa teman för att läsaren ska kunna följa en röd tråd.  
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Efter vi fördjupat oss i teorin kring vårt forskningsämne valde vi att ta den första kontakten 

med utvalda respondenter. Efter vi bokat intervjuerna utformade vi våra frågor efter de teman 

vi funnit utifrån vår teori. När vi genomförde våra intervjuer valde vi även att spela in dessa. 

Efter genomförandet av varje intervju valde vi att sammanställa det mest relevanta ur 

intervjun skriftligt. Detta gjorde vi för att kunna jämföra våra intervjuresultat med teorin och 

sammanställa intervjuresultaten i våra teman.  

2.7 Begreppsförklaringar 

För att läsaren lättare ska följa med i vår studie och i vårt resonemang har vi valt att göra en 

kortfattad sammanställning av de begrepp som förekommer i denna studie samt en kort 

förklaring av dessa. Några förklaringar är definierade utifrån en källa samt att några är 

grundande på våra antaganden och tolkningar av teori och empiri.  

Cases – Innebär att läraren i sin undervisning utgår från ett konkret fall som studenterna får 

diskutera och finna olika lösningar på (www.his.se).  

E-institutionen – Ekonomiinstitutionen ingår i akademien för utbildning och ekonomi. På 

Ekonomiinstitutionen ingår Ekonom-, Mäklar- och Fastighetsförvaltarprogrammet. 

(www.hig.se).  

Soft skills – definieras av Wahl et al. (2012 s. 225-227) som färdigheter som inte anses vara 

tekniska kunskaper eller teoretiska kunskaper som infattas i en eftergymnasial utbildning. 

Exempel på dessa är självständig, arbeta i grupp, problemlösningsförmåga, 

kommunikationsförmåga och presentationsteknik etc.   

Undervisningsmoment – metoder som lärare använder för att hjälpa studenter att utveckla och 

lära sig kunskaper och färdigheter.  

Word Cloud – ett verktyg som används för att kunna urskilja vilka ord som är mest 

förekommande i en utvald text (www.wordle.net ). 

Yrkeskunskaper – de teoretiska kunskaperna som krävs för en specifik anställning. 

 

 

http://www.his.se/
http://www.hig.se/
http://www.wordle.net/
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3. Teori 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår teori som först belyser hur arbetsmarknaden 

förändras och hur detta påverkar efterfrågan av de färdigheter som en student bör besitta. Detta 

leder vidare in på innehållet i utbildnings- och kursplanerna. Sedan får läsaren en insyn i vad 

litteraturen säger om kontakter mellan skola och näringsliv. Vidare följer de färdigheter som 

litteraturen tagit upp, vilka vi valt att behandla enskilt. Teorikapitlet avslutas med en genomgång 

av vilka undervisningsmoment som bäst lär ut efterfrågade färdigheter samt hur 

kunskapsansvaret borde fördelas mellan skola, näringsliv och student. 

 

3.1 Bakgrund  

Vi identifierar färdigheter som efterfrågas av företag för att kunna komma fram till vilka typer 

av färdigheter en nyexaminerad student förväntas besitta efter avslutad utbildning på 

högskolenivå. I första hand utgår vi från forskning om vad företagsekonomiska utbildningar 

innehåller och vilka krav som ställs på de färdiga studenterna. Detta kompletterar vi med 

forskning som behandlar andra typer av utbildningar och vilka färdigheter som lärs ut där 

samt med forskning som behandlar färdigheter som generellt sett anses vara viktiga i alla 

sorters yrken. Genom att göra detta kan vi i avsnitt 3.5 skapa en modell för vilka de vanligaste 

kraven på professionsutbildningar är. Denna modell använder vi sedan i vår analys för att 

kunna kartlägga och jämföra olika intressenters uppfattningar i frågan.  

3.2 Den föränderliga arbetsmarknaden 

Idag är arbetsplatsen präglad av förändring. Studenter måste vara både specialister och 

generalister, det enda konstanta är förändringen. (Evers, Rush & Berdrow 1998 s. 3-4). Det 

måste bli en prioritet för utbildningsansvariga att förbereda studenter för att de ska kunna 

konkurrera i en konkurrenskraftig och föränderlig arbetsmarknad (Feller 1996a refererat i 

Hughey & Hughey 1999 s. 203). 

Färdigheterna som efterfrågas av marknaden förändras i takt med hur arbetsmarknaden 

förändras. Det som efterfrågades tidigare kanske inte är aktuellt idag, det går alltså att se en 

förändring över tiden (Tanyel, Mitchell & McAlum 1999 s. 33 & 35). Detta överrensstämmer 
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med vad Stasz (2001 s. 385) påstår om att arbetsmarknaden förändras och att detta även 

påverkar den kunskap och de färdigheter som krävs för en framgångsrik anställning. Det som 

har påverkat förändringen av arbetsmarknaden genom åren är utvecklingen av teknologin, hur 

innovationer hanteras och hur den globala konkurrensen ser ut. För att nå framgång i sin 

anställning bör dessa förändringar undersökas och bemötas för att kunna utvecklas i samma 

takt som marknaden förändras. Detta i sin tur stämmer överens med vad Hughey et al. (1999 

s. 205) säger om vikten av att studenter utvecklar färdigheter som hjälper dem att hantera 

teknologin. 

Exempel på förändringar på arbetsmarknaden är att den har gått från ett mindre fokus på de 

globala arbetsmarknaderna och de globala kontakterna, till ett mer betydande (Feller 1996a 

refererat i Hughey et al. 1999 s. 205). Ett annat exempel är att arbetet utförs oftare i team och 

arbetet är flexibelt och problemorienterat (SCANS 1991 refererat i Hughey et al. 1999 s. 205).  

3.2.1 SCANS - Secetary’s Commission on Achieving Necessary Skills 

På grund av förändringarna på arbetsmarknaden väcktes en efterfrågan av ett system där det 

definierades vilka färdigheter som studenterna behöver utveckla i skolan för att kunna ha en 

framgångsrik anställning (Stasz 2001 s. 385; Overtoom 2000 s. 1). För att möta denna 

efterfrågan utsåg Secretary of Labor vid United States Department of Labor en kommitté vid 

namn Secetary’s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) i USA (Overtoom 

2000 s. 1).   

SCANS fann fem färdighetsgrupper: resurser, sociala färdigheter, information, system och 

teknologi. Resurser innefattar förmåga att identifiera, organisera, planera och att ta vara på 

resurser så som tid och pengar. Sociala färdigheter innefattar arbete med andra genom att vara 

en medlem i en grupp, kunna förhandla och så vidare. Information innefattar förmåga att 

skaffa, använda och värdera information. System innefattar att förstå olika typer av system 

(sociala, organisatoriska och tekniska) och att kunna använda, förbättra och utveckla 

befintliga sådana. Teknologi innefattar att kunna arbeta med flera olika typer av tekniska 

system och att kunna använda rätt typ av teknik i genomförandet av olika uppgifter. (SCANS 

1991 refererat i Hughey et al.1999 s. 205-206).  

SCANS fann även tre grundläggande färdighetsgrupper: basfärdigheter – läsa, skriva, 

matematik, lyssna och tala. Tänkande – kreativt tänkande, beslutsfattande, problemlösning 

samt att veta hur man lär sig och hur man resonerar. Personliga kvalitéer – individuellt 
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”göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter, 

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors 

ansvar för hur den används, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

utveckla sin kompetens.” (Högskoleförordning 1993:100). 

 

ansvarstagande, självförtroende, social förmåga, självgående och integritet. (SCANS 1991 

refererat i Hughey et al. 1999 s. 205-206). Slutsatsen i rapporten kan sammanfattas som: 

arbetet med anställningsbara färdigheter måste börja i skolan för att studenterna sedan skall 

kunna finslipa dem ute i arbetslivet. (Poole & Zahn 1993 s. 57).  

3.3 Utbildnings- och kursplanens innehåll och avsaknaden   

Arbetsgivare anser att det är vissa moment som saknas i universitetens utbildningsplaner, 

detta är till exempel hur de skall klä sig på en arbetsplats, etikett, uppförande (Stevens 2005 s. 

7). De anser även att utbildningsplaner borde stödja lärandet av arbetsrelaterade attityder och 

kommunikationsfärdigheter. Men exakt vilka förändringar som borde göras i planerna är 

obesvarade. (Stasz 2001 s. 392).  

Evers et al. (1998 s. 153-154) anser att kursplanerna borde vara utvecklade utifrån de fyra 

kompetenser som de anser att studenter måste utveckla under sin tid på universitetet, dessa 

kompetenser är: baskompetenser, kunskap och värden för att kunna förstå världen, specifika 

färdigheter och specifika kunskaper inom ett område av expertis.  

3.3.1 Högskoleförordningen  

Den svenska Högskoleförordningen (1993:100) säger att alla kurser skall ha en kursplan 

(6:14§). Den ska bland annat innehålla vilka kursmål som finns och vilka former som skall 

användas vid bedömning (6:15§). I en utbildningsplan skall alla kurser stå som ingår i 

utbildningsprogrammet, krav på behörighet och övriga föreskrifter (6:17§). 

Studenten måste kunna värdera och kritiskt tolka information, genomföra uppgifter inom 

bestämda tidsramar, muntligt och skriftligt redogöra information och kunna arbeta 

självständigt. Studenten skall även kunna:  
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3.4 Vikten av en kontakt mellan näringsliv och högskola 

Traditionella akademiska utbildningar anses ha sitt fokus på så kallade kärnkompetenser, så 

som matematik, algoritmer, informationshantering och så vidare. Andra färdigheter så kallade 

soft skills
4
 får studenter oftast genom valbara och frivilliga kurser och aktiviteter. Det som är 

intressant att belysa här är att dessa färdigheter har de senaste åren blivit viktigare för 

akademiska ingenjörer att utveckla. På University of Applied Sciences Technikum i Wien ska 

studenterna både lära sig de tekniska kunskaperna men även dessa soft skills. (Wahl et al. 

2012 s. 225-226).  

Arbetsgivare har riktat viss kritik mot den akademiska utbildningen för att de anser att den är 

för fokuserad på att lära ut enbart för lärandet skull istället för att fokusera på varför man lär 

sig något (What do Employers Want? 1997 s. 23). I denna studie är arbetsgivare även kritiska 

till kvalitén på utbildade studenter och detta stöds av Stevens (2005 s.7) studie. Denna studie 

belyser att arbetsgivare anser att studenter saknar eller inte har tillräckligt med viktiga 

färdigheter och att arbetsgivarna vill ha studenter med färdigheter som kan ses som 

grundläggande och som kan tillämpas från ett yrke till ett annat. Studenterna behöver få svar 

på varför de lär sig det som de lär sig och de behöver ha färdigheter som är överförbara till ett 

aktuellt yrke (What do employers want? 1997 s.28). 

Vi tror att ett problem kan vara att högskolorna och näringslivet inte har den tillräckliga 

kontakten med varandra som krävs för att kunna hålla sig uppdaterad i vad som är önskvärt i 

arbetslivet samt vad näringslivet önskar att högskolorna lär ut. Detta stöds även i What do 

Employers Want? där det framkommer att arbetsgivare och en dåvarande VD för General 

Motors, Smith, anser att det saknas en kommunikation mellan högskolor och näringsliv. 

Smith anser även att det är viktigt med ett samarbete mellan högskolor och företag samt att 

dessa samarbeten är ett bra sätt för dem båda att lyfta fram vad de anser är viktigt att lära sig 

och lära ut. (What do Employers Want? 1997 s. 29). Wahl et al. (2012 s.225) påtalar även att 

det finns en skillnad i vad akademiska utbildningar erbjuder och var arbetsgivarna efterfrågar 

för färdigheter – främst inom IT-branschen.  

Ett samarbete mellan högskola och näringsliv kan resultera i att högskolor får information om 

hur de nyexaminerade studenterna fungerar när de väl kommer ut i arbetslivet. Med hjälp av 

                                                 
4
 I begreppet innefattas färdigheter som kommunikation, problemlösningsförmåga, arbeta i grupp etc. för 

utförligare förklaring se avsnitt 2.7 Begreppsförklaringar. 
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fokusgrupper, bestående studenter, arbetsgivare och lärare, kan både näringsliv och högskolor 

få information som är betydelsefull för dem båda. (Evers et al. 1998 s.169). Då det anses 

finnas en missmatchning på arbetsmarknaden som innebär att de efterfrågade färdigheterna 

också är de färdigheter som det som det är brist på (Evers et al. 1998 s. 6), tror vi att ett 

samarbete mellan högskola och näringsliv kan upphäva eller åtminstone minska denna 

missmatchning.   

Stasz (2001 s. 393) konstaterar att trots att det finns studier som visar att arbetsgivare 

efterfrågar mer specifika färdigheter så utesluter detta inte betydelsen av de akademiska 

kunskaperna. Detta grundar hon på att det finns en korrelation mellan akademiska färdigheter 

och andra färdigheter, ett exempel kan vara att ett positivt resultat på ett matteprov kan visa på 

god problemlösningsförmåga. 

3.5 Önskvärda färdigheter från arbetsgivare och lärare  

Nedan presenteras den teori som belyser de önskvärda färdigheter som efterfrågas av 

arbetsgivare och lärare.  

3.5.1 Kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga  

Tanyel et al. (1999 s. 36) har genom sin studie upptäckt att lärare anser att en av de viktigare 

färdigheterna är kritiskt tänkande. Denna uppfattning delas av Feller och Daly (1992 refererat 

i Hughey et al. 1999 s. 206) som anser att studenter måste utveckla sitt kritiska tänkande för 

att öka deras chanser på en arbetsmarknad som hela tiden utvecklas. Enligt Hall och 

Berardino (2006 s. 407) är det många utbildningar som leder till en examen inom 

företagsekonomi som fokuserar på att utveckla färdigheter som till exempel kritiskt tänkande.  

Högre utbildning måste se till att studenterna förstår vikten av att kunna på ett konstruktivt 

sätt kritisera och ifrågasätta – då det är detta samhället behöver. Det är också viktigt att 

studenter lär sig hur de ska bemöta och ge konstruktiv kritik. (Evers et al. 1998 s. 18). Även 

Otter (2003 refererat i Hall et al. 2006 s. 408) belyser att arbetsgivare anser att nyexaminerade 

studenter ofta inte kan acceptera kritik och att detta är något som är önskvärt av arbetsgivare. 

Utifrån litteraturen anses det vara viktigt att besitta en färdighet så som 

problemlösningsförmåga. I Stevens (2005 s. 3) artikel tar hon upp en studie som har gjorts i 

Gulfkustområdet, som handlar om vilka färdigheter som är de mest eftertraktade för 

nyexaminerade studenter att ha. Resultaten i studien blev bland annat att problemlösning är en 
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viktig färdighet för studenter att besitta. Detta är en färdighet som även Bush och Barrick 

(1987 refererat i Poole et al. 1993 s. 57) uppmärksammat i sin artikel då 

problemlösningsförmåga anses vara en anställningsbar färdighet och en färdighet som behövs 

för att lyckas på en arbetsplats. Stasz, Ramsey, Eden, DaVanzo, Farris och Lewis (1993 s. 

126) är överens med Hughey et al. (1999 s. 210) om att det är viktigt för studenter att utveckla 

sin problemlösningsförmåga men att det läggs för lite tid på detta i utbildningen. 

Att vara problemorienterad och kunna hitta nya sätt att utföra sitt arbete på är en färdighet 

som anses vara grundläggande och kan alltså tillämpas oavsett yrke (What do Employers 

Want? 1997 s. 24). Tanyel et al. (2006 s. 36) fann däremot att personliga färdigheter rankades 

högre av arbetsgivare och ansågs vara viktigare än till exempel problemlösningsförmåga. 

3.5.2 Ledarskap, förmågan att kunna arbeta i grupp samt förmågan att kunna 

arbeta självständigt och ta eget ansvar  

Ledarskap handlar om att kunna ta och ge order, att ha en åsikt och stå för den (Poole et al. 

1993 s. 55-56). Men det måste uppmärksammas att på vissa jobb måste du kunna ta order och 

på andra måste du kunna ta initiativ (Stasz 2001 s. 394).  

Tanyel et al. (1999 s. 36) redovisar en undersökning, utförd bland lärare och arbetsgivare, i 

vilken de kom fram till att lärarna och arbetsgivarna var eniga om hur viktigt det är med 

ledarskap och att ha en förmåga att fatta beslut. 

I framtiden kommer ledarskapet att förändras, då kommer det att mer handla om att kunna 

hantera människor och uppgifter, det kommer då inte spela någon roll vem som har ledartiteln 

utan alla kommer vara delaktiga i ledandet av personalen. Därför kommer det att bli mer 

viktigt att fler besitter kunskaper inom ledarskapsområdet. (Evers et al. 1998 s. 139). 

Arbetsgivare anser att det är viktigt att kunna arbeta i grupp för att det är en grundläggande 

kunskap vilket innebär att den behövs för att en person ska kunna fungera på vilken 

arbetsplats som helst oavsett yrke. Smith ansåg även han att framtida anställda bör ha en 

förmåga att arbeta i grupp för att kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (What do 

Employers Want? 1997 s. 24 & 28). Tanyel et al. (1999 s. 36) fann i sin undersökning att 

arbetsgivare anser att förmåga att arbeta i grupp är en av de viktigare färdigheterna en anställd 

skall ha. Samtidigt ser Stasz et al. (1993 s.126) att det inte läggs ner tillräckligt med tid på 
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detta i utbildningen. Wahl et al. (2012 s. 230) kunde inte i deras studie styrka att förmågan att 

arbeta i grupp är viktig.  

Hughey et al. (1999 s. 209) betonar betydelsen av att studenter måste utveckla sin förmåga att 

arbeta i grupp då detta är nödvändigt att behärska i en framtida karriär. Otter (2003 refererat i 

Hall et al. 2006 s. 408) visar i sin undersökning att förmåga att kunna samarbeta är högt 

eftertraktat och att arbetsgivare ofta anser att de som söker ett arbete saknar detta. 

Att kunna arbeta självständigt är viktigt och det sparar tid och pengar för arbetsgivaren (What 

do Employers Want?1997 s. 23). På arbetsplatser förväntas de anställda kunna ta mer ansvar 

(Evers et al. 1998 s. 9). Arbetsgivare efterfrågar förmåga att arbeta självständigt och de anser 

att sökanden ofta saknar detta (Otter 2003 refererat i Hall et al. 2006 s. 408).  

Lärare och arbetsgivare är överrens om att kunna ta ansvar och att vara pålitlig är två av de 

viktigaste färdigheterna studenterna måste ha för att kunna fungera på en arbetsplats (Tanyel 

et al. 1999 s. 36). En studie gjord av Wahl et al. (2012 s. 230) visar att personer som är 

ansvariga och kan ta ansvar är högt eftertraktade. 

3.5.3 Sociala färdigheter och kommunikationsförmåga  

Enligt McNabb, Raymond och Matthaei (1988 refererat i Raymond et al. 1993 s. 203) är 

arbetsgivare bekymrade över bland annat studenters sociala färdigheter. Det finns en strävan i 

många utbildningar inom företagsekonomi att utveckla studenternas färdigheter och ett 

exempel på en sådan färdighet är sociala färdigheter (Hall et al. 2006 s. 407). Även Hughey et 

al. (1999 s. 209) anser att en student måste ha utvecklat goda sociala färdigheter för att kunna 

förbereda sig inför framtiden och sin framtida karriär – detta anser de vara en nödvändighet. 

Sociala färdigheter kan enligt dessa författare innefatta förmågan att veta hur man skapar och 

bibehåller relationer. Enligt Wahl et al. (2012 s. 230) innefattar gruppsamordning bland annat 

att vara hjälpsam, uttrycka vänlighet och vara villig att kommunicera.  

Maes, Weldy och Icenogle (1997 s. 74) belyser bland annat att förmågan att lyssna är en av 

det mest önskvärda färdigheterna på en arbetsplats. Arbetsgivare anser att det är viktigt att en 

anställd har en förmåga att kunna lösa konflikter och att denna färdighet är viktig på alla 

arbetsplatser oavsett vilket yrke du har. Det är alltså en färdighet som är applicerbar på alla 

arbetsplatser och kan därmed anses vara en grundläggande färdighet. (What do Employers 

Want?1997 s. 24). Poole et al. (1993 s. 57) påstår att komma överrens med andra människor 
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är en färdighet som kan vara en anställningsbar färdighet. Detta är även något som Tanyel et 

al. (1999 s. 36) upptäckt i sin studie – både arbetsgivare och lärare anser bland annat att 

sociala färdigheter är det som de anser vara bland det viktigaste en nyexaminerad student ska 

besitta. Detta rankades även högre än till exempel datakunskaper, problemlösningsförmåga 

och teknologiska färdigheter.  

Förmågan att kommunicera och samarbeta inom företaget, att använda sig av skrivet och talat 

språk för att förmedla information, förbereda interna rapporter, utkast och presentationer är 

något som innefattas i förmågan att kunna kommunicera (Wahl et al. 2012 s. 230).  

Stevens (2005 s. 2) fann i sin undersökning att arbetsgivare anser att den största bristen hos 

studenter var kommunikationen, både den muntliga och den skriftliga. Även Raymond et al. 

(1993 s. 207) fann i sin studie att arbetsgivare ansåg att studenterna hade för dålig muntlig 

och skriftlig kommunikationsförmåga och 40 % av arbetsgivarna ansåg att detta var den 

vikigaste färdigheten de söker hos en anställd. 

Studenterna anses ha brister i sin kommunikation när det kom till att presentera sig själva eller 

när de var tvungna att uttrycka sig skriftligt, arbetsgivarna ansåg att detta borde förbättras. 

Arbetsgivarna var alla eniga om att kommunikationen är den viktigaste färdigheten för att 

kunna fungera på en arbetsplats och att människor med bra kommunikationsförmåga är högt 

eftertraktade. Stevens (2005 s. 2). I en liknande undersökning var arbetsgivarna eniga om att 

en person med god kommunikationsförmåga är det som de söker efter när de ska nyanställa. 

En arbetsgivare påstod att utan kommunikation kommer du ingenstans i denna värld. (What 

do Employers Want? 1997 s. 23).  

Både lärare och arbetsgivare anser att förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt är de 

viktigaste färdigheterna en person måste besitta för att fungera på en arbetsplats (Tanyel et al. 

1999 s. 36). Även Hughey et al. (1999 s. 209) håller med om detta och säger att bra 

kommunikationsförmåga är en värdefull färdighet att utveckla för studenter.  

Stevens anser att under 2000-talet kommer kommunikationskunskaper väga allt tyngre i en 

anställning, av den anledningen är det viktigt att colleges och universitet undersöker och 

identifierar de kunskaper och kompetenser som efterfrågas av näringslivet och implementerar 

dem i utbildningen. (Stevens 2005 s. 8).  
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Arbetsplatserna förändras och blir mer projektliknande och då krävs det en god 

kommunikationsförmåga, för att anställda nuförtiden förväntas kunna samarbeta och kunna 

kommunicera med människor från olika kulturer och som pratar olika språk (Wahl et al. 2012 

s. 226). En annan undersökning visar att det finns ett samband mellan akademiska kunskaper 

och andra färdigheter, ett exempel är att en person som läst kurser i språk visar tendenser på 

att ha god kommunikationsförmåga (Stasz 2001 s. 393). 

3.5.4 Professionellt beteende, förmågan att vara flexibel, visa engagemang och 

presentationsteknik  

Hall et al. (2006 s. 413) konstaterar genom deras studie att professionellt beteende kan 

definieras som: punktlighet, att i tid kunna slutföra sina uppgifter, regelbunden närvaro och 

professionellt uppträdande. Dock anser han att det krävs mer forskning för att bestämt kunna 

definiera vad professionellt beteende innefattar. Enligt Luft och Schoen (1986 refererat i 

Poole et al. 1993 s. 56) innefattar anställningsbara färdigheter professionella egenskaper. 

Poole et al. (1993 s. 57) redovisar även resultatet av ett projekt där de har identifierat 

färdigheter som behövs på en arbetsplats och dessa var bland annat att ge ett vårdat intryck 

och ha en bra attityd gentemot arbetet. Enligt Stevens (2005 s. 7) anser arbetsgivare att 

studenter måste bli bättre på professionellt uppträdande; hur de ska klä sig i 

arbetssammanhang och etikett samt att denna kunskap borde förmedlas redan i skolan. 

Arbetsgivare eftersöker hos studenter bland annat förmågan att uppföra sig korrekt, denna 

förmåga är viktig då den anses vara grundläggande då den kan lätt tillämpas från ett yrke från 

ett annat (What do employers want? 1997 s. 24). Vikten av att studenter kan ge ett 

professionellt intryck delas även av de arbetsgivare som Poole et al. (1993 s. 55) intervjuade. 

Arbetsgivarna anser att de är viktigt att de anställda ger ett bra personligt intryck, detta 

innefattar att de ska klä sig korrekt, vara punktliga, vara ärliga och trevliga. Även Hall et al. 

(2006 s. 408) har upptäckt i en genomgång av litteraturen i sin studie att både lärare och 

arbetsgivare är medvetna om hur viktigt det är för studenter att ha ett professionellt beteende 

för att lyckas i arbetslivet.   

Tanyel et al. (1999 s. 36) redovisar i sin studie att arbetsgivare anser att tidsplanering och 

punktlighet är några av de viktigaste färdigheterna en framtida anställd ska besitta. Detta 

stämmer även överrens med vad lärare i samma studie anser vara bland de viktigaste 

färdigheterna. Arbetsgivare anser att skolor borde bli bättre på att lära studenter hur viktigt det 

är att komma i tid, ge ett vårdat intryck och att anstränga sig i sitt arbete då det upplever allt 
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som oftast att studenter inte vet hur man ska bete sig i en arbetsmiljö. Lärare på skolor anser 

även de att det är viktigt att studenter lär sig professionellt beteende som är nödvändigt för en 

anställning. (Murphy & Jenks 1982 referat i Hall et al. 2006 s. 408). 

Hall et al. (2006 s. 407) nämner att det finns utbildningar inom bland annat företagsekonomi 

som lägger vikt vid att utveckla studenters professionella beteende och att de har detta uppsatt 

som kunskapsmål i utbildningarna. Detta kan kopplas ihop med att Hughey et al. (1999 s. 

207) anser att det är viktigt att lärare hjälper studenter att utveckla de attityder som är viktiga 

att ha på en arbetsmarknad.  

En typ av brist på professionellt beteende kan vara att en del studenter har orealistiska 

förväntningar på vad jobbet innebär. Både i en undersökning gjord av Raymond et al. (1993 s. 

207) och i en undersökning gjord av Hall et al. (2006 s. 408) har det upptäckts att arbetsgivare 

ofta anser att nyexaminerade studenter har orealistiska förväntningar på sitt arbete.   

Att vara flexibel och att kunna anpassa sig är två nödvändiga färdigheter som studenter måste 

besitta för att kunna hantera olika situationer som de blir utsatta för i sitt arbetsliv (Calongne 

& Matthews 2002 refererat i Hall et al. 2006 s. 408). Även Sheetz (1995 refererat i Tanyel et 

al. 1999 s. 34) tar upp samma sak och Feller et al. (1992 refererat i Hughey et al. s. 206) ser 

detta som en grundläggande färdighet som personer måste besitta för att kunna klara sig på 

vilken arbetsplats som helst. 

För att en person skall vara attraktiv att anställa ska denne vara aktiv i föreningar eller 

liknande då detta visar på att de har ett engagemang och en positiv energinivå (Poole et al. 

1993 s. 56). I en annan studie säger en arbetsgivare att personen de ska anställa på deras 

företag måste vara ambitiös och veta vad de vill ha ut av livet och ha något som driver dem 

framåt (What do Employers Want? 1997 s. 24). En studie gjord av Raymond et al. (1993 s. 

206) visade att 12 % av arbetsgivarna ansåg att entusiasm var viktigt när de skulle anställa en 

ny medarbetare.  

Det finns några olika bud när det kommer till förmågan att kunna presentera, eller att besitta 

en presentationsteknik. Stevens (2005 s. 2) tar upp att arbetsgivare ansåg att studenterna som 

de anställt inte kunde ge muntliga presentationer med hjälp av till exempel PowerPoint och att 

detta borde förbättras. Tanyel et al. (1999 s. 36) å andra sidan påvisar att i deras studie ansåg 

både lärare och arbetsgivare att presentationsteknik är en av de minst viktiga färdigheterna när 

det kommer till vad som efterfrågas i arbetslivet. Wahl et al. (2012 s. 230) fann i deras 
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undersökning av jobbannonser att det finns en efterfrågan på kommunikationsförmåga. 

Författarna anser att presentationsförmåga innefattas i förmågan att kommunicera med kunder 

och övertalningsförmåga. Levenburg (1996 s. 55) har i sin undersökning av lärare och 

arbetsgivare upptäckt att presentationsteknik rankas högt men att presentationsteknik med 

hjälp av multimedia inte är lika efterfrågat. 

3.5.5 Global medvetenhet  

Wahl et al. (2012 s. 226) säger att arbetsgivare idag har större förväntningar på de anställda, 

de ska kunna kommunicera med människor från olika kulturer och som talar andra språk. 

Detta i sin tur resulterar i att de anställda måste utveckla sina språkliga kunskaper. 

Tanyel et al. (1999 s. 36-37) redovisar dock i sin undersökning att global medvetenhet är det 

som både arbetsgivare och lärare anser vara den minst viktiga färdigheten de önskar av 

nyexaminerade studenter. Detta tror författarna dock beror på att i deras undersökning ville de 

ta reda på vad arbetsgivare förväntar sig och vill ha av nyexaminerade studenter.  Författarna 

tror att arbetsgivare inte förväntar sig att nyexaminerade studenter redan då ska ha en global 

medvetenhet, utan de anser att detta kommer utvecklas ju mer ansvar denne får i sitt arbete. 

Det är intressant att notera att trots detta läggs det stor vikt vid global medvetenhet i 

läroplaner. 

Enligt Evers et al. (1998 s. 10-11) innebär den globala konkurrensen att jobbmarknaden måste 

anpassa sig– detta påverkar i sin tur utbildningen av studenter. Författarna anser att det är 

viktigt att studenterna lär sig att förstå världen. De anser att den globala utvecklingen beror på 

att människor blir mer utbildade och att det inte finns tillräckligt många jobb nationellt vilket 

resulterar i att de måste bli internationella – alltså globala.  

3.6 Undervisningsmoment och ansvarsfördelning  

Lärare kan skapa en lärandemiljö som uppmuntrar utveckling och ger studenterna anledningar 

att söka möjligheter som förfinar dessa färdigheter och får dem att utvecklas. Det är viktigt att 

komma ihåg att studenterna utvecklar sina färdigheter i alla kursmoment och inte bara i ett. 

(Evers et al. 1998 s. 143).  

Det finns inga konkreta förslag till hur punktlighet och annat professionellt beteende skall 

läras ut, en lärare på ett universitet försökte låsa dörren till klassrummet efter lektionens start 
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men fick då en tillsägelse. Detta i sin tur väckte frågan om hur detta egentligen skall läras ut. 

(Hall et al. 2006 s. 408).   

Smith anser att det borde läggas större vikt på att erbjuda praktikplatser och att studenter 

behöver anledningar till varför de måste lära sig det som de lär sig i skolan (What do 

Employers Want? 1997 s. 28). Studien som Raymond et al. (1993 s. 207-208) gjorde visade 

att arbetsgivare ansåg att praktik och projekt, följt av gästföreläsare och Casestudier
5
, är de 

mest effektiva metoderna för att studenterna i praktiken ska få se hur deras kunskaper från 

skolan kan appliceras ute på arbetsplatserna. Inom IT-orienterade branscher har 

problembaserat lärande varit aktuellt när det har diskuterats vilken som är den bästa 

undervisningsformen (Wahl et al. 2012 s. 225). 

Stasz (2001 s. 395) fann att i det ekonomiska perspektivet skall studenten lära sig vissa 

baskunskaper (matematik, läsa och skriva) i skolan men att det sedan är arbetsgivarens ansvar 

att studenten lär sig de övriga färdigheterna som krävs för att klara av jobbet. Medan Raizen 

(1989 s. 67) anser att det längre inte räcker att undervisa genom föreläsningsformen, utan det 

krävs att studenterna får en anledning till varför de lär sig just det de läser och han anser att 

det bästa sättet att lära sig är genom att praktisera.  

Lärare kan lägga grunden för att studenten skall kunna utveckla de färdigheter som arbetslivet 

efterfrågat men i slutänden ligger ansvaret på studenten. (Evers et al. 1998 s. 143).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera utifrån vår teori att det är viktigt att högskolor och 

universitet har kontakt med näringslivet. Anledningen till detta är att det är viktigt att hålla sig 

uppdaterad om vilka färdigheter som studenterna behöver utveckla under sin studietid. Vi kan 

även se att sociala färdigheter, flexibilitet, engagemang, förmåga att ha ett professionellt 

beteende och färdigheter så som kommunikation, förmåga att arbeta i grupp såväl som 

självständigt samt ha ett kritiskt tänkande anses vara viktiga och efterfrågas i lika stor 

utsträckning. Vi kan konstatera att studenterna behöver anledningar till varför de lär sig det 

som de lär sig. Praktik, Casestudier och gästföreläsare anses vara de mest effektiva 

undervisningsmomenten då studenten får se hur deras kunskaper kan appliceras i arbetslivet. 

Vi kan även se att det råder delade meningar om vart ansvaret skall ligga angående 

utlärningen av olika typer av färdigheter. 

                                                 
5
 Innebär att läraren i sin undervisning utgår från ett konkret fall, för utförligare förklaring se avsnitt 2.7 

Begreppsförklaringar.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi resultaten av våra empiriska studier som vi genomfört genom 

intervjuer med fem respondenter och det inleds med en kort presentation av dem. Sedan 

redovisas respondenternas åsikter om E-institutionens kontakt med näringslivet. Vidare får 

läsaren ta del av de färdigheter som våra respondenter anser vara viktiga. Nästa steg är att 

presentera de olika undervisningsmomenten som våra respondenter anser vara viktiga. Sedan 

presenteras respondenternas olika åsikter om Högskolan i Gävles vision och följs av deras 

åsikter om hur kunskapsansvaret skall fördelas. Kapitlet avrundas med ett Word Cloud 

innehållande färdigheter som är hämtade ur artiklar som sammanställt 3000 respektive 8000 

jobbannonser samt svaren från vår e-postkontakt med en medarbetare från Academic Work. 

 

4.1 Presentation av respondenter 

Nedan följer en kort presentation av de personer som vi valde att göra våra intervjuer med. 

Respondenterna har bett om att få vara anonyma därför har vi valt att inte nämna dem vid 

namn. 

Lärare A är universitetsadjunkt i företagsekonomi på Högskolan i Gävle.  

Lärare B är universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan i Gävle. 

Lärare C är universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan i Gävle.  

Lärare D är universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan i Gävle. 

Politiker E är riksdagsledamot och är engagerad i utbildningsfrågor. Han har tidigare varit 

regionschef för Svenskt Näringsliv.  

4.2 Intervjuresultat 

4.2.1 E-institutionens kontakt med näringslivet 

I vår intervju med Politiker E anser han att Högskolan i Gävle riktar många av sina 

utbildningar mot den offentliga sektorn och att det privata näringslivet spelar en mindre roll. 
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Han anser att Högskolan i Gävle inte matchar regionens näringsliv - ett exempel som han gav 

på detta är att Gävleborg är ett skogslän men trots detta har inte högskolan någon utbildning 

som inriktar sig på skog. Politiker E anser att intresset av ett samarbete med högskolor är stort 

hos de privata företagen i regionen, detta grundade han på en undersökning gjord av 

Företagarna Gävleborg. I vår intervju med Politiker E berättade han att företag ansåg att deras 

behov kunde bli bemötta ”om bara någon frågade oss”. 

Lärare C upplever att E-institutionen har ett bra samarbete med näringslivet - detta genom 

branschråden för de olika utbildningarna. Detta stämmer överens med vad Lärare D upplever 

– han anser att Ekonomprogrammet alltid varit en professionsutbildning och att både Ekonom 

– och Fastighetsförvaltarprogrammet har utvecklats i nära samråd med näringslivet. Lärare B 

säger att han har svårt att uttala sig om detta då han har för dålig insikt i dessa program. 

Lärare A upplever det dock som att näringslivet är intresserad av ett större samarbete och att 

högskolan bemöter detta genom de branschråd som finns för programmen där de har utvecklat 

nätverk med olika företag. Utifrån vår intervju med Lärare A anser han att Mäklarprogrammet 

har ett mer välutvecklat branschråd än Ekonom – och Fastighetsförvaltarprogrammet. 

Samtliga lärare och Politiker E var överens om att Mäklarprogrammet har ett välutvecklat 

branschråd.   

Politiker E anser att kontakten med företag bör ske på lärarnivå och att kontakter med företag 

är viktigt för Högskolan i Gävle. Han uppfattar det även som att högskolan inte har prioriterat 

omvärldskontakter utan att de har ansett att det har varit viktigare att få texter publicerade i 

den akademiska världen. Som vi förstod det så tror Politiker E att det beror på arbetssättet på 

Högskolan i Gävle som gör att de inte når ut till företagen och han tillägger igen att det vore 

bra om lärarna själva i sin utbildning funderar på hur det kan nå ut till företagen och skapa 

nätverk.   

4.2.2 Färdigheter som efterfrågas av näringslivet och lärare 

I vår intervju med Lärare B berättade han att samhället är, enligt hans uppfattning, på väg mot 

en ny trend med projektanställningar. Detta innebär att vi kommer byta arbetsplats flera 

gånger under vår livstid – det kommer alltså inte vara lika vanligt med en anställning som 

varar större delen av ens yrkesverkamma liv. Han anser att förr innebar en anställning att man 

skulle kunna ta order och göra som man blev tillsagd men att idag vill arbetsgivare ha 

anställda som är självgående. Lärare B anser att man måste vara mer lojal mot sin profession 
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snarare än mot en organisation. Vi förstod det så att Lärare B anser att arbetsgivare idag vill 

ha självständiga personer och att de ska kunna ta eget ansvar, samtidigt betonar han också att 

önskvärda färdigheter skiljer sig från olika arbetsgivare. Lärare B tror även att arbetsgivare 

vill ha anställda som är anpassningsbara, kan flyta in och som har social kompetens – de 

personliga egenskaperna spelar stor roll, för att dessa färdigheter avgör om du kommer att 

passa in på företaget. Sedan betonar han även vikten av att ha ett kritiskt tänkande – detta ska 

dock inte ses som ett mål, utan som ett medel för att kunna verksamhetsutveckla.  

Lärare D betonade även han vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt då han anser att 

studenterna då ser världen med andra ögon och kan då se möjligheter för företaget att 

utvecklas, detta vet arbetsgivarna påstår han. Detta är intressant då både Lärare B och D är 

forskare och har denna typ av tänkande själva. I våra intervjuer med Lärare A och Politiker E, 

som vi anser vara mer arbetslivsinriktade, tog ingen av dessa upp vikten av att ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Lärare D anser även att ett vetenskapligt förhållningssätt där man lär sig göra 

utredningar, använda lämpliga metoder och lära sig analysera och diskutera, är viktigare att 

lära sig i skolan än exempelvis att hålla tider.  

Lärare A anser att det är viktigt att studenterna har färdigheter så som: 

kommunikationsförmåga, kunna arbeta i grupp, färdigheter gällande kundbemötanden, social 

kompetens, flexibilitet, problemlösningsförmåga och förmåga att kunna skapa ett företroende. 

Dessa färdigheter gäller främst mäklarstudenter då vår intervju mestadels inriktade sig på 

dem. Dessa färdigheter grundar han dels på sina egna erfarenheter som egenföretagare men 

även på åsikter från de företag som är representerade i Mäklarprogrammet branschråd.  Lärare 

A, som själv varit egenföretagare och har haft erfarenhet av att anställa, anser att det är viktigt 

att studenter får en klar bild över vad yrket som mäklare innebär och över vilka 

yrkeskunskaper
6
 som krävs - detta är även något som näringslivet eftersökt enligt både Lärare 

D och Politiker E. Både Lärare D och Politiker E berättade att företag tycker att de måste 

lägga ner mycket tid på att träna upp nyexaminerade studenter inom de områden som de ska 

arbeta och detta anser företagen beror på att studenterna saknar de rätta yrkeskunskaperna. Ett 

exempel, som Lärare D tar upp, är att arbetsgivare har kommenterat att ekonomstudenter 

saknar tillräckliga kunskaper i redovisning. 

Politiker E anser att högskolor och universitet måste ta i beaktande att idag är 

arbetsmarknaden större då det är allt vanligare med samarbeten mellan olika företag i olika 

                                                 
6
 Teoretiska kunskaperna som krävs för en specifik anställning. Se avsnitt 2.7 Begreppsförklaringar. 
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länder. Under vår intervju med Politiker E förstod vi det så att han anser att studenter måste få 

färdigheter inom sälj, sociala färdigheter, kunna arbeta i grupp, språk, presentationsteknik och 

ett globalt tänkande. Det intressanta är att även då Politiker E nämnt färdigheter som han 

anser vara viktiga att besitta, så har han själv inte upplevt att näringslivet efterfrågat 

färdigheter som till exempel kunna arbeta i grupp, presentationsteknik och så vidare. Vi 

uppfattade det som att Lärare D inte har fått några synpunkter från näringslivet på att 

studenter saknar några specifika färdigheter, som till exempel kommunikationsförmåga och så 

vidare. Dock har han upplevt att studenter varit missnöjda över att det inte har lagts tillräcklig 

fokus på exempelvis muntliga övningar i undervisningen och detta tycker han är en viktig del 

av utbildningen men han anser även att ett av problemen är att studenter ibland väljer att 

hoppa över dessa typer av kursmoment.  

Vi tolkade det som att Lärare A tror att färdigheter så som kommunikationsförmåga, sociala 

färdigheter och engagemang går att lära ut i klassrummet men att lärarna gör det genom att 

förbereda studenten och ge en förståelse för yrket. Han tror dock att detta är svårare att göra 

på utbildningar som inte är yrkesinriktade men att det visst är möjligt. Lärare B anser i sin tur 

att färdigheter som exempelvis kommunikationsförmåga inte går att lära ut utan att det måste 

praktiseras. 

4.2.3 Undervisningsmoment som förbereder studenterna för ett kommande 

arbetsliv 

Lärare B ser teorin enbart som ett hjälpmedel i undervisningen och anser att det är 

verkligheten som är det viktiga. Han anser även att det vore bra att använda sig av mycket 

kurslitteratur då det gynnar det kritiska tänkandet genom att studenterna får olika teorier att 

beakta. Han vill, enligt vår uppfattning, i sin undervisning föra in verkligheten och för att göra 

detta använder han sig av många exempel och cases. Detta är även något som Politiker E 

anser vara viktigt, han anser att en del av kontakten med näringslivet borde vara att företag 

erbjuder riktiga cases som studenter kan arbeta med, detta tror vi beror på att det ger en 

verklig insyn i vad arbetet innebär och studenten får då även en konkret användning för det 

som de lär sig.  

Även Lärare A anser att det är viktigt att föra in en mer verklighetstrogen undervisning, ett 

exempel han tar upp är att gruppindelningen och dess utformning. Vid till exempel PM-

arbeten delar han in studenterna indelade i grupper om tre till fem personer, detta är just på 
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grund av att det är genomsnittsstorleken på en mäklarfirma. Lärare A har också försökt att 

själv dela in studenterna i grupper och detta möttes av en del protester till en början men 

slutresultatet blev positivt, anledningen till varför han valde att själv dela in grupperna var för 

att det är så det går till ute i arbetslivet.  

Lärare C har, i en kurs som han håller i, valt att låta studenter som går sitt sista år göra en 

individuell muntlig presentation så att de inte ska ha någon annan att ”gömma sig bakom”. 

Vid gruppindelningar har han tidigare försökt att själv dela in studenterna i grupper men det 

har mötts av mycket motstånd. Så han tror att anledningen till att lärare väljer att låta 

studenterna själva dela in sig i grupper handlar om att det helt enkelt är lättare så. Detta 

stämmer även överens med vad Lärare D anser, i hans egen kurs låter han sina elever välja 

sina gruppmedlemmar själva då den ligger under första perioden i utbildningen. Detta syftar 

till att studenterna ska lära känna varandra. Dock anser han att det är viktigt att beakta att i 

verkligheten får inte anställda själva välja sina gruppmedlemmar. Lärare D tycker att lärare i 

företagsekonomi generellt sätt inte är så pedagogiska och som exempel tog han upp 

seminariemoment – de utgår ofta från en mall och varierar sig inte så mycket trots att det 

finns alternativa sätt att genomföra denna typ av moment. Lärare D ser en stor fördel i att ta 

hjälp av lärarna i pedagogik som E-institutionen faktiskt delar akademi med.   

Alla de lärare vi intervjuade var överens om att den muntliga kommunikationsförmågan är 

viktig och det är något de försöker anamma i sin undervisning. Lärare B, under den tiden han 

arbetade med campuskurser, tränade sina studenter i muntlig kommunikation genom att de 

fick själva leda en föreläsning och hålla muntliga presentationer. Detta är även något som 

både Lärare A, C och D arbetar med och lägger stor vikt vid. Lärare A ser det inte som att han 

lär studenterna att ha muntliga presentationer utan han ser det som att han tränar dem i att ha 

det. Opponering är också något som Lärare D lägger stor vikt vid i sin undervisning.  Att göra 

skillnad mellan muntliga och skriftliga moment tycker inte Lärare B att lärare ska göra, utan 

båda är viktiga men han poängterar att det kommunikativa som helhet är väldigt viktigt.  

Politiker E anser att en del av kontakten med företag även borde ske genom praktik- och 

traineeplatser samt möjlighet att skriva uppsatser och examensarbeten hos företag. Han tror 

att om Högskolan i Gävle skaffar sig bättre kontakter med näringslivet så underlättar det för 

studenterna när det kommer till de moment han nämnde. Praktik är även något som Lärare B 

ser som en variant på att skapa kontakt med näringslivet, dock är detta inte så utbrett på 

institutionen utan det är bara Mäklarprogrammet som har det och då ligger den utanför 
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utbildningen och undervisningen. Han vill också tydliggöra att han inte är så insatt i detta då 

han nu endast har distanskurser och är fokuserad på dem. Även Lärare D tycker det är viktigt 

att få in verkligenheten i undervisningen och utbildningen genom möjligheter att skriva 

uppsatser om och med olika företag men också genom studiebesök och gästföreläsare.  

Lärare A har valt att i sin undervisning ta in gästföreläsare som föreläser om ett ämne han har 

valt. Han tror att det blir mer intressant för studenterna att lyssna och att detta ger en bättre 

förståelse kring varför det är viktigt att lära sig än när han själv står där framme och föreläser 

om samma sak. Dock poängterar Lärare A att det är han själv som styr undervisningen och 

inte gästföreläsaren. Gästföreläsarna väljer Lärare A utifrån vad det är han vill förmedla. Ett 

exempel på detta är en präst som han bjuder in för att lära studenterna vikten av att kunna 

bemöta människor i utsatta situationer. Ett annat exempel är en dramapedagog för att 

studenterna skall lära sig att använda sitt kroppsspråk på ett lämpligt sätt.  

Lärare B har även han använt sig av gästföreläsare men han anser då att det är viktigt att 

gästföreläsaren inte bara är där för att göra reklam för sitt företag utan att de faktiskt tillför 

något till undervisningen. Något som Lärare B anser vara ett bättre alternativ till 

gästföreläsare är att bjuda in gäster från företag att delta i seminarier och föreläsningar och 

vara aktiva, detta är något som han tycker att fler lärare på Högskolan i Gävle ska använda sig 

av.  

Lärare A brukar inför varje kursstart berätta för mäklarstudenterna varför kursen är viktig och 

hur dessa kunskaper kan tillämpas i mäklaryrket och på så sätt försöka ge studenterna ett 

syfte. Detta gör han för att han anser att studenterna blir mer motiverade och presterar bättre 

då.  

4.2.4 Kommentarer om Högskolans i Gävles vision 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att åsikterna angående visionsmålet om 

professionsutbildningar är splittrade, en del anser att detta är ett bra sätt för Högskolan i Gävle 

att konkurrera med större lärosäten och andra anser att det finns en risk för att forskningen blir 

lidande av detta.   

Lärare A tror att visionsmålet kommer att göra att högskolan kan börja konkurrera med andra 

lärosäten och att kompetensen redan finns hos de anställda på E-institutionen då många har en 

bakgrund i näringslivet. Detta är han inte ensam om att tycka, Lärare B är även han positiv till 
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visionsmålet och säger att det är just professionsutbildningar de sysslar med på högskolan och 

att det är bara ungefär 1 av 100 studenter som går vidare till en forskarutbildning. Lärare B 

tydliggör att professionsutbildningar inte är rena yrkesutbildningar och det är viktigt att 

studenterna får träna sitt kritiska tänkande och att utbildningen därmed måste vara 

forskningsanknuten. Han känner till kritiken som handlar om risken att tappa 

forskningsanknytningen i utbildningarna men att de inte behöver bli så, forskningen är bra för 

utbildningarna då den hjälper till att få in den senaste informationen.   

Lärare D anser att forskningen ger kvalité och berikar utbildningen, den lär studenterna att 

tänka kritiskt och att kunna se världen med andra ögon. Han anser inte att det är fel att säga att 

Högskolan i Gävle idag erbjuder professionsutbildningar för att de gör det, så som 

sjuksköterska, lärare och ekonom men han är tveksam visionen. Han motiverar sin 

tveksamhet med att det finns en risk för att det kommer skapas professionsutbildningar som 

saknar forskningsanknytning. Även Lärare C är tveksam och tror att det kan bli problematiskt 

med professionsutbildningar då det inte kan ställas samma typer av krav, vi tolkar det som att 

han menade betygskrav, på det praktiska som på det teoretiska samt att det måste finnas en 

större praktiskt tillämpning vid professionsutbildningar. Han tillägger att en utökning av 

praktiska moment i de utbildningar som högskolan erbjuder idag inte är en omöjlighet trots 

kravet på vetenskaplig grund i utbildningarna.  

Svaret vi fick från Politiker E när vi talade om högskolans visionsmål var att det är 

studenterna som kommer avgöra om detta är en bra idé eller ej, detta uttalande grundade han 

på att det i Sverige är möjligt för studenterna att själva välja vilken högskola eller universitet 

de vill läsa på. Personligen anser han att detta är fel väg för högskolan att gå och att detta 

kommer att resultera i större skillnader mellan, exempelvis, Högskolan i Gävle och Uppsala 

Universitet. Detta tolkar vi som att han menar att de akademiska skillnaderna och den 

akademiska statusen blir större mellan de två lärosätena. Politiker E ville även poängtera att 

för att detta visionsmål ska bli framgångsrikt skall högskolan rikta sig mot 

professionsutbildningar inom offentlig sektor för det är vad högskolan sysslar med idag och 

de är bra på det. Till detta tillägger han att det kommer att ta tid innan detta koncept har en 

chans att bli framgångsrikt.   
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4.2.5 Ansvaret om lärandet  

Politiker E anser att ansvaret över undervisningsmomenten och hur de lär ut ligger på lärarna 

men studenterna måste ta eget ansvar över sitt eget lärande genom att delta i undervisningen. 

Han anser även att lärare måste sända ut tydliga signaler på vad de anser är rätt och riktigt - ett 

exempel på detta var vikten av att hålla tider. Även Lärare A anser att det är både studentens 

och lärarens ansvar men att läraren måste vara mer tydlig med vad det är som gäller, till 

exempel att lämna in arbeten i tid, sen är det studenternas ansvar att det blir gjort.   

Lärare D anser däremot att det mesta av ansvaret ligger på studenten, då han har märkt att 

vissa studenter hoppar över kursmoment som till exempel muntliga presentationer. Samtidigt 

måste lärarna också ta en del av ansvaret genom att tänka igenom hur de lägger upp sin 

undervisning och att de exempelvis tänker på muntliga moment och grupparbeten i deras 

undervisning men att det i slutänden är den enskilda studentens ansvar att delta. Nyttan av 

kunskaperna de lär sig i skolan beror sen på vilket typ av jobb de väljer anser Lärare D.  

Lärare D anser att en högskoleutbildning ska syfta till att lära studenterna att ta eget ansvar 

och att lära sig vara punktlig måste ligga på studenten. Dock skiljer sig denna syn åt på 

Högskolan i Gävle enligt Lärare D då han tar upp Lantmäteriutbildningen som exempel och 

att de där understryker vikten av att lämna in arbeten i tid – då detta är något som de kommer 

stöta på i sitt arbetsliv.  
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4.3 Detta efterfrågar arbetsgivare idag 

Nedan följer ett Word Cloud med färdigheter som arbetsgivare efterfrågar, de ord som är 

störst är de färdigheter som är gemensamma för de källor vi använt. Vårt Word Cloud 

skapades utifrån information som vi fått genom en e-post kontakt med en medarbetare på 

Academic Work, samt två tidningsartiklar från Metro respektive Campus.  

 

Prestigelös, flexibel, noggrann, självgående och positiv är alltså de färdigheter som är mest 

efterfrågade
7
 (www.campus.se & www.metro.se).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ericsson Anna, Consultant Manager, Academic Work, Stockholm, e-post, 2012-02-27. De 10 mest efterfrågade 

färdigheterna som arbetsgivare söker.  

http://www.campus.se/
http://www.metro.se/
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5. Diskussion 

 

I första delen av vår diskussion får läsaren ta del av vårt resonemang om vikten av att ha en 

kontakt mellan skola och näringsliv samt om hur detta fungerar på E-institutionen. Sedan 

kommer vår diskussion kring efterfrågade färdigheter, där vi lyfter fram vad vi funnit i vår 

teori samt de resultat vi fått från våra respondenter. Sedan diskuterar vi även de 

undervisningsmoment som främjar lärandet och utvecklingen av dessa färdigheter. Vidare får 

läsaren ta del av vår diskussion om Högskolan i Gävles vision och vad som krävs av 

högskolan för att uppnå dess mål. Till sist behandlas fördelningen av kunskapsansvaret.

 

5.1 Näringslivskontakt 

Vi kan se utifrån vår teori att det finns en viss överrensstämmelse huruvida att ha en kontakt 

med näringslivet är bra eller inte för en högskola eller ett universitet. Det anses att de kan med 

hjälp av denna kontakt ha en dialog om hur de går för studenterna som då fått jobb på de 

företagen som skolan har kontakt med och vad de kan tänkas sakna för önskvärda färdigheter 

när de examinerats. Evers et al. anser även att fokusgrupper (som vi anser kan ses som 

synonymt med branschråd) kan vara betydelsefullt för både skolor och näringsliv. (Evers et 

al. 1998 s.169). Evers et al. (1998 s. 6) anser även att det finns en missmatchning på 

arbetsmarknaden vilken vi tror kan avhjälpas med hjälp av en närmare kontakt mellan skolor 

och näringsliv. I What do Employers Want? (1997 s. 29) säger Smith att det finns en brist i 

kommunikationen mellan skolorna och näringslivet och han anser att en bra kontakt skulle 

resultera i att det skulle bli tydligare med vad studenterna behöver lära sig i skolan och vad de 

kan lära sig på arbetsplatsen.  

Politiker E anser att Högskolan i Gävle har en dålig kontakt med näringslivet som skulle 

kunna förbättras medan de lärare vi pratat med ansåg att E-institutionen har en bra kontakt 

med tanke på de olika programmens branschråd. Dock anses Mäklarprogrammets branschråd 

vara mer utvecklat än de andra branschråden på E-institutionen. Lärare A, de övriga lärarna 

och Politiker E är överrens om att Mäklarprogrammet har ett välutvecklat branschråd.  

Politiker E ansåg att det är skolans uppgift att ta reda på vad arbetsgivare vill att 

nyexaminerade studenter ska kunna när de tagit sin examen och detta anser han borde ske på 
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lärarnivå. Vi anser att lärarna har ett visst ansvar att skapa och bibehålla kontakt med 

näringslivet men att det även borde ligga i näringslivets intresse att ta kontakt med skolan för 

att kunna starta en dialog. Detta med tanke på att vår teori genom Evers et al. (1998 s. 169), 

What do employers want?(1997 s. 29) och genom våra respondenter Politiker E och Lärare D 

har belyst det faktum att näringslivet har ansett att studenter kan sakna vissa viktiga 

färdigheter som de efterfrågar. 

5.1.1 SCANS  

I USA har det utvecklats ett system, SCANS, för att minska avståndet mellan universiteten 

och näringslivet, vad vi vet så finns det inget sådant system i Sverige än. Vi anser att SCANS 

och E-institutionens branschråd påminner om varandra och fyller samma syfte – att öka 

kommunikationen och att minska avståndet för studenterna att gå från skolbänken till ett 

arbetsliv.  

5.2 Diskussion kring de färdigheter som efterfrågas av näringslivet  

5.2.1 Professionellt beteende, flexibilitet, engagemang, presentationsteknik, 

kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga 

Det läggs mer och mer fokus på soft skills och professionalitet då arbetsgivare förväntar sig 

att detta är färdigheter som studenter ska ha när de examineras. Detta kan urskiljas i teorin där 

Wahl et al. (2012 s. 225) tar upp i sin artikel att ett universitet i Wien har börjat lära ut soft 

skills och Hall et al. (2006 s. 407) säger att vissa utbildningar i företagsekonomi även har lagt 

en del fokus på professionellt beteende. Lärare A som är arbetslivsinriktad tack vare sina 

tidigare erfarenheter från näringslivet, anser i sin tur att färdigheter så som 

kommunikationsförmåga, kunna arbeta i grupp, färdigheter gällande kundbemötanden, social 

kompetens, flexibilitet, problemlösningsförmåga och förmåga att kunna skapa ett företroende 

är viktiga färdigheter för en student att besitta. Politiker E som även han är arbetslivsinriktad 

anser i sin tur att studenter måste få färdigheter inom sälj, sociala färdigheter, kunna arbeta i 

grupp, språk, presentationsteknik och ett globalt tänkande. Dock är dessa färdigheter inte 

något som de upplevt att näringslivet efterfrågat utan det är något som de själva anser vara 

viktigt för studenter att besitta. Lärare A och Politiker E har upplevt att arbetsgivare anser att 

de måste lägga ner tid och pengar på att internutbilda nyexaminerade studenter för att de 

saknar tillräckliga yrkeskunskaper. Detta är även något som Lärare D har uppfattat från 
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arbetsgivare, då de har ansett att ekonomer saknar tillräckliga kunskaper gällande exempelvis 

redovisning.  Lärare B och D, som vi anser vara mer akademiska då de kommer från den 

akademiska världen, anser att det är viktigare att lägga fokus på exempelvis kritiskt tänkande 

och Lärare D anser till och med att teorikunskaper är viktigare än att exempelvis hålla tider 

som belyses i teorin ingå i ett professionellt beteende och som efterfrågas allt mer.  

Lärare A, D och Politiker E var eniga om att yrkeskunskaper, som innebär att man besitter 

tillräckliga teoretiska kunskaper som krävs i ett arbete, är något som arbetsgivare efterfrågade 

i högre grad än till exempel sociala färdigheter, förmåga att arbeta i grupp. Vi anser även att 

färdigheter så som kommunikation, global medvetenhet, ledarskap, professionellt beteende, 

presentationsteknik, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och förmåga att kunna arbeta 

i grupp såväl som självständigt är viktigare än sociala färdigheter, flexibilitet och 

engagemang, som teorin tar upp då dessa är något som studenter kan utveckla med hjälp av 

undervisningsmoment i skolan. Vi anser dock att sociala färdigheter, flexibilitet och 

engagemang är viktiga i en framtida yrkeskarriär men det är något som hör till en students 

egen personlighet och är därmed svåra att lära ut. Därför anser vi att studenterna måste 

utveckla dem själva. 

5.2.2 Ledarskap, förmågan att kunna arbeta i grupp samt förmågan att kunna 

arbeta självständigt och ta eget ansvar 

Hughey et al. (1999 s. 209), Tanyel et al. (1999 s. 36), Stasz (1993 s. 126), What do 

Employers Want?(1997 s. 24 & 28) och Otter (2003 refererat i Hall et al. 2006 s. 408) belyste 

vikten av att ha förmågan att kunna arbeta i grupp medan Wahl et al. (2012 s. 230) inte fann 

några bevis i deras studie för att arbetsgivare efterfrågade att anställda skall ha en förmåga att 

kunna arbeta i grupp. Det kan vara värt att notera att de artiklar som påpekat vikten av att ha 

en förmåga att arbeta i grupp är från mitten av 90-talet och början av 2000-talet medan Wahl 

et al. är från 2012. Vi kan även se i vårt Word Cloud att självständig var ett av de orden som 

förekom mest frekvent i jobbannonser. Detta kan indikera att det sker en förändring från att 

det har varit ett teamorienterat arbete till att arbetet blir mer självständigt.   

5.2.3 Sociala färdigheter och kommunikationsförmåga 

Hughey et al. (1999 s. 209), Tanyel et al. (1999 s. 36), Poole et al. (1993 s. 57), Wahl et al. 

(2012 s. 230), Hall et al. (2006 s. 407) och Raymond et al. (1988 refererat i Raymond et al. 

1993 s. 203) anser att sociala färdigheter är viktiga. Detta stämmer överrens med vad 
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Raymond (1993 s. 207), Maes et al. (1997 s. 74), What do Employers Want? (1997 s. 24) och 

våra respondenter Lärare A, B och Politiker E anser om den sociala förmågan. Vi anser att 

den sociala förmågan är viktig och spelar roll i ett arbetsliv men vi anser dock inte att den går 

att lära ut då vi anser att det är en färdighet som beror av studentens egen personlighet och är 

något som de måste själva ta ansvar för att utveckla.  

Den teori vi tidigare har redovisat (se avsnitt 3.5.3) fann att kommunikationen var den 

viktigaste färdigheten för en student att ha, detta stämmer överrens med vad våra respondenter 

anser. Detta tror vi beror på att förmågan att kommunicera, både muntligt och skriftligt, är 

viktig för att kunna samarbeta med andra människor.  

5.2.4 Global medvetenhet 

Wahl et al. (2012 s. 226) och Evers et al. (1998 s. 10-11) anser att världen vi lever i blir mer 

och mer global och att arbetstagare måste anpassa sig efter detta genom att bland annat 

utveckla sina språkkunskaper. Samtidigt belyser Tanyel et al. (1999 s. 36) att deras studie 

visar att global medvetenhet är en av de minst efterfrågade färdigheterna bland arbetsgivare. 

Detta trodde de berodde på att global medvetenhet är något som den anställde utvecklar ju 

längre de kommer i sin karriär och att det inte är något som de förväntar sig att 

nyexaminerade skall ha lärt sig i skolan. Politiker E nämnde att världen krymper och 

arbetsmarknaden därmed växer och han anser att det därför är viktigt för högskolor och 

universitet att ha detta i tanken när de undervisar och skapar nya utbildningar. Vi anser att 

språk är ett viktigt moment när det talas om global medvetenhet och kommunikation, och då 

framförallt engelska.  

5.3 Hur studenter lär sig 

Evers et al. (1998 s. 143) anser att lärare kan skapa en miljö där studenterna blir uppmuntrade 

till att utvecklas och att söka möjligheter som utvecklar deras färdigheter och de poängterar 

att studenter utvecklar sina färdigheter i alla typer av undervisningsmoment och inte bara ett.  

Exempel på metoder som ökar studenternas förståelse för arbetslivet är: praktik, projekt 

gästföreläsare och Casestudier (Raymond et al. 1993 s. 207-208). Wahl et al. (2012 s. 225) 

säger att det problembaserade lärandet har blivit populärt och vi anser att arbeta med cases 

ingår i det begreppet. Casestudier är något som Lärare B förespråkar just för att det är ett 

enkelt sätt att föra in verkligheten i klassrummet och på så sätt förbättra studenternas 

problemlösningsförmåga, förståelse för arbetslivet och med hjälp av detta kan studenterna 
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göra kopplingar mellan sin utbildning och sin framtida arbetsplats. Vi anser att det är viktigt 

att studenter får en förklaring till vad de har för användning av de färdigheter som de lär sig 

då vi tror att det skapar en motivation hos dem. Därför tycker vi att det problembaserade 

lärandet borde underlätta för studenter att kunna skapa en koppling mellan vad de lär sig på 

högskolan och vad de sedan kommer att arbeta med efter en examen.   

Raizen (1989 s. 67), What do Employers Want? (1997 s. 28) och Lärare A är alla överrens om 

att det är viktigt för lärare att ge förklaringar eller ett syfte till studenterna varför de lär sig det 

de gör. Författarna förespråkar även att detta sker bäst genom praktik medan Lärare A anser 

att detta sker genom att skapa en förståelse för yrket redan i klassrummet. Färdigheter så som 

kommunikationsförmåga, sociala färdigheter och engagemang är exempel som kan läras ut i 

klassrummet genom denna förståelse, anser Lärare A. Vi anser att det är bra att ge studenterna 

ett syfte med det som de lär sig detta för att vi tror att det kan höja motivationen hos dem. 

Samt att studenterna får veta vad dessa kunskaper konkret skall användas till ute i arbetslivet.  

Stevens (2005 s. 2) och Raymond et al. (1993 s. 207) fann i deras studier att studenterna ofta 

ansågs ha bristfälliga kommunikationsförmågor i skrift och tal. Vi anser att det är viktigt att 

studenter får tillfälle under sin utbildning att träna sin kommunikationsförmåga, genom att till 

exempel hålla presentationer, göra muntliga och skriftliga opponeringar och genom att arbeta 

tillsammans med andra. Dessa moment ingår idag i undervisningen, anser vi, men enligt vår 

respondent Lärare D lägger inte lärare i företagsekonomi så stort fokus på pedagogiken, hur 

de lär ut, utan mer på vad de lär ut. Dessa lärare är kompetenta inom sitt område men som 

Lärare B och C nämnde så är det viktigt att även tänka på att det kan finnas alternativa 

undervisningsmetoder som bättre kan träna studenternas kommunikationsförmåga, till 

exempel att studenterna får hålla muntliga individuella presentationer inför grupp.  

En andel av kurserna i ett utbildningsprogram borde undervisas helt på engelska, anser vi, för 

att utveckla studenternas språkfärdigheter och för att göra dem mer bekväma med att läsa, 

skriva och prata engelska. 

Vi anser att lärarna själva borde dela in studenterna när de skall jobba i grupp för det är så det 

oftast kommer att fungera när de kommer ut på en arbetsplats. Två av våra respondenter, 

Lärare A och C, har provat denna metod och de sa båda två att de möttes av motstånd från 

studenterna men att det blev ett bra resultat i slutänden. Lärare C nämnde att en anledning till 

varför lärare kan välja att undvika denna gruppindelningsmetod är att det helt enkelt är lättare 
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att studenterna själva får välja, lärarna slipper hantera konflikten som ofta uppstår. Vi anser 

inte att motståndet från studenterna borde hindra lärare från att använda denna 

gruppindelningsmetod. Anledningen till detta är att vi uppfattar det som att de två 

respondenterna som använt sig av denna gruppindelningsmetod anser att det ger ett bra 

resultat och ger studenterna bra erfarenheter som de sedan kan tillämpa när de kommer ut i 

arbetslivet.  

Lärare C belyste även att en nackdel med att ha grupparbeten är att det kan bli lätt för 

studenterna att ha någon att ”gömma sig bakom” både under arbetets gång och vid 

presentationen. Vi tolkade detta som att han menade att ju fler personer man är i en grupp 

desto lättare blir det för en blyg person eller mindre ambitiös person att komma undan med att 

inte göra så mycket. Vi anser att de studenter som ”gömmer sig” missar poängen med 

undervisningsmomentet – vilket är att lära sig att samarbeta i en grupp. Samtidigt tror vi 

också att han menade att detta medför att personen inte lär sig att ta ansvar över sitt eget 

arbete i gruppen och det blir då ett problem när de kommer ut i arbetslivet där de då måste 

kunna ta ansvar.  

Men då vi tror att arbetsplatser går från ett teamorienterat arbetsliv till ett mer självständigt så 

blir det mer och mer viktigt med undervisningsmoment i skolan som hjälper studenterna att 

jobba på att ta ansvar. Lärare B ansåg att arbetsgivare söker självständiga personer och i 

Högskoleförordningen så står det också att studenterna skall kunna arbeta självständigt. Så vi 

anser att det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att lägga fokus i undervisningen på att 

arbeta självständigt än på att arbeta i grupp.   

5.4 Högskolan i Gävles vision 

Vi anser att när Högskolan i Gävle har som vision att bland annat kunna erbjuda fler 

professionsinriktade utbildningar blir det ännu mer viktigt att ha bra kontakter med 

näringslivet och vad de efterfrågar för typ av kunskaper och färdigheter. Frågan om huruvida 

denna vision är bra eller inte råder det delade meningar om vilket vi upplevt under 

intervjuerna med våra respondenter.    

Lärare A är positiv till visionsmålet för att han anser att det är ett bra sätt för Högskolan i 

Gävle att konkurrera med andra lärosäten och Lärare B är även han positiv men motiverar det 

med att högskolan redan idag sysslar med professionsutbildningar. Lärare B förtydligar även 

att professionsutbildningar inte är rena yrkesutbildningar, vi tolkar detta som att i en 
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professionsutbildning så finns forskningsanknytningen kvar och att det inte endast lärs ut 

arbetsrelaterade kunskaper utan även färdigheter och professionellt beteende som kan 

tillämpas i yrket.  

Högskolan i Gävles visionsmål kan bli problematisk när det kommer till forskningen, Lärare 

D är orolig för att det positiva med forskningen glöms bort så som kritiskt tänkande, vilket 

han anser lär studenterna att se utvecklingsmöjligheter och alternativa lösningar.  

Vi anser att det ena inte behöver utesluta det andra, det kan fortfarande pågå forskning som 

knyter an till de specifika professionsutbildningarna. Det viktiga är egentligen att lägga ett 

större fokus på vad yrket innebär och anpassa den efter vad som behövs ute på marknaden. 

5.5 Ansvarsfördelning 

Stasz (2001 s. 395) säger att enligt det ekonomiska perspektivet skall studenten lära sig vissa 

baskunskaper i skolan men att det sedan är arbetsgivarens ansvar att studenten lär sig de 

övriga färdigheterna som kan krävas för att klara av jobbet. Detta skiljer sig från vad Lärare A 

och Politiker E sa, att ansvaret att lära ut färdigheter utöver de teoretiska kunskaperna ligger 

på lärarna men studenterna måste ta eget ansvar över sitt eget lärande. De säger båda två att 

det är viktigt att lärarna sätter upp tydliga gränser för studenterna så som att hålla tider och 

deadlines så att studenterna förstår vikten av detta.  

Lärare D har en annan syn på detta och anser istället att det är upp till studenten själv att lära 

sig förstå vikten av att till exempel hålla tider och att lärarnas ansvar ligger i att lägga upp sin 

undervisning på bästa sätt så att studenterna får möjlighet att utveckla nödvändiga färdigheter. 

Han tillägger att det sedan är upp till studenten själv att delta i undervisningen. Detta stämmer 

överrens med vad Evers et al. (1998 s. 143) säger, att det är lärarna som har ansvaret över att 

hjälpa studenterna så att de utvecklar de färdigheter som ett arbetsliv kräver men i slutänden 

ligger ansvaret på studenten.  

Vi håller med om att det är studentens eget ansvar att lära sig och engagera sig i 

undervisningen och att det är lärarnas ansvar att se till att deras undervisningsmoment främjar 

utvecklingen av färdigheter som är viktiga för studenterna att behärska ute i arbetslivet. 

Vi anser sammanfattningsvis att det är viktigt att E-institutionen har en kontakt med 

näringslivet. Detta på grund av att det framkom i vår teori och empiri att näringslivet anser att 
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studenter ibland kan sakna vissa viktiga färdigheter som de efterfrågar. Vi anser, då 

Högskolan i Gävle har som visionsmål att erbjuda fler professionsutbildningar, att det är 

viktigt att ha bra kontakter med näringslivet för att kunna möta deras efterfrågan på kunskaper 

och färdigheter. Vi kan även konstatera att färdigheter så som till exempel 

kommunikationsförmåga, presentationsteknik, global medvetenhet, kritiskt tänkande och så 

vidare är något som lärarna anser vara viktigare att studenterna utvecklar för att kunna möta 

näringslivets krav på efterfrågade färdigheter. Vi kom fram till att sociala färdigheter, 

flexibilitet och engagemang anses vara personlighetsbaserade och ej skall ligga på högskolans 

ansvar att lära ut.  

Enligt vår teori och empiri så är det viktigt att studenterna får ett syfte med det som de lär sig. 

Det är även viktigt att studenterna får göra grupparbeten där lärarna delar in grupperna och att 

de får träna på att göra muntliga presentationer i samband med detta. Vi anser att det är minst 

lika viktigt att studenterna får träna på att arbeta självständigt då vi tror att arbetslivet går från 

att vara teamorienterat till att bli mer självständigt.  

Det råder delade meningar både i vår teori och i vår empiri angående ansvarsfördelningen av 

utlärningen av de olika färdigheterna. Vi anser att det är studentens ansvar att engagera sig i 

undervisningen medan det är lärarnas ansvar att se till att deras undervisningsmoment främjar 

utvecklingen av dessa färdigheter.  

 

6. Slutsats  

 

I vårt sista och avslutande kapitel ska vi besvara våra frågeställningar som är redovisade i 

vår inledning av uppsatsen, här avser vi även att besvara vårt syfte. Vi diskuterar vi hur E-

institutionen bör bemöta näringslivets efterfrågan samt redovisas de färdigheter vi anser vara 

viktiga för studenter att besitta grundat på våra tolkningar av teorin och empirin. Vidare 

redogörs de undervisningsmoment som främjar dessa färdigheter samt vems ansvar det är att 

studenterna utvecklar dessa. Vi avslutar med ett avsnitt om förslag till vidare forskning.  
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6.1 Slutkommentarer 

För att bemöta den efterfrågan som näringslivet ställer på arbetskraft är det viktigt att E-

institutionen förvaltar de kontakter de har idag men att de även utökar dem så att de har 

kontakt med näringslivet regelbundet. Detta är av ännu större vikt då högskolans vision bland 

annat innefattar ett mål där de ska erbjuda professionsutbildningar som uppfyller samhällets 

behov av kompetens, både regionalt och nationellt. Kontakten E-institutionen har idag med 

näringslivet består bland annat av programmens branschråd, där Mäklarprogrammet anses ha 

det mest välutvecklade. Vi anser då att det blir viktigt att fortsätta utveckla de andra 

branschråden. Vi kan konstatera genom vår undersökning att det inte är någon, varken i teorin 

eller i våra intervjuer, som påpekat att en utökad kontakt med näringslivet skulle vara negativt 

för högskolor eller universitet.   

I vår studie kan vi se att det betonats både i teorin och i några av intervjuerna att sociala 

färdigheter, förmåga att vara flexibel och engagerad är viktigt för studenter att ha. Det anses 

vara viktigt med yrkeskunskaper gällande specifika yrken men detta anses det även vara en 

brist på. Vi håller med om att både yrkeskunskaper, sociala färdigheter, flexibilitet och 

engagemang är viktiga för studenter att ha. Vi anser dock att sociala färdigheter, engagemang 

och flexibilitet inte går att lära ut, eftersom vi ser dessa som personlighetsbaserade och är 

därmed svåra att påverka. Vi anser att det är mer relevant att lära ut yrkeskunskaper och 

yrkesfärdigheter så som kommunikation, global medvetenhet, ledarskap, professionellt 

beteende, presentationsteknik, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och förmåga att 

kunna arbeta i grupp såväl som självständigt . Detta styrks även utifrån vår empiri där vi kan 

se att dessa färdigheter är viktigare för studenten att besitta än sociala färdigheter, flexibilitet 

och engagemang. 

För att kunna lära ut och hjälpa studenterna att utveckla färdigheter som kommunikation, 

global medvetenhet, ledarskap, professionellt beteende, presentationsteknik, kritiskt tänkande, 

problemlösningsförmåga och förmåga att kunna arbeta i grupp såväl som självständigt, anser 

vi att det är lärarnas ansvar att ha undervisningsmoment som främjar utvecklingen av dessa.  

Detta ger samtidigt studenten en bild av hur arbetslivet ser ut och vad som förväntas av dem. 

Exempel på moment som vi anser skulle uppfylla detta är: Casestudier, muntliga 

presentationer, muntliga och skriftliga opponeringar, enskilda arbeten och grupparbeten. Det 

är dock viktigt att poängtera att det sedan är studenternas eget ansvar att se till att delta i dessa 

moment.  
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Vi anser att det inte är högskolornas eller universitetens ansvar att lära ut sociala färdigheter, 

flexibilitet och engagemang utan det är den enskilda studentens ansvar att utveckla dem. Vi 

anser att färdigheter så som kommunikation, global medvetenhet, ledarskap, professionellt 

beteende, presentationsteknik, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och förmåga att 

kunna arbeta i grupp såväl som självständigt går att lära ut med hjälp av olika 

undervisningsmetoder. Vi anser därför att det ligger på skolans ansvar att se till att studenter 

får möjlighet att lära sig och utveckla dem.    

6.2 Förslag till vidare forskning 

Då vi inte ingående behandlat vilka färdigheter näringslivet efterfrågar kan man göra en 

vidare forskning på det. Detta kan göras genom att intervjua olika företag, både privata och 

inom den offentliga sektorn samt representanter från rekryteringsföretag. 

I och med att visionen och dess mål omfattar hela Högskolan i Gävle skulle det vara intressant 

att undersöka hela högskolans kontakt med näringslivet, då vi i denna uppsats endast 

behandlat E-institutionens. Detta kan genomföras genom intervjuer med exempelvis ansvariga 

i studentföreningarna och högskolans rektor.  

Ett sista förslag är att undersöka hur stort intresse det lokala och regionala näringslivet i 

Gävleborg har för ett utökat samarbete med Högskolan i Gävle. Detta kan göras genom en 

kvantitativ metod med hjälp av till exempel enkäter.  

 

  



41 

 

7. Källförteckning 

7.1 Artiklar ur tidskrifter 

Hall, A., Berardino, L., 2006, Teaching Professional Behaviors: Differences in the 

Perceptions of Faculty, Students and Employers, Journal of Business Ethics Vol. 63, s. 407-

415.  

Hughey, K. F., Hughey J. K., 1999, Preparing Students for the Future: Making Career 

Development a Priority, Journal of Career Development Vol. 25, s. 203-216. 

Levenburg, N. M., 1996, General Management Skills: Do Practitioners and Academic 

Faculty Agree on Their Importance?, Journal of Education for Business Vol. 72, s. 47-52. 

Maes, J. D., Weldy, T. G., Icenogle, M. L., 1997, A Managerial Perspective: Oral 

Communication Competency is Most Important for Business Students in the Workplace, The 

journal of business communication Vol. 34, s. 67-80.  

Poole, V. A. & Zahn, D. K., 1993, Define and Teach Employability Skills to Guarantee 

Student Success, Clearing House Vol. 67, s. 55-60. 

Raizen, S. A., 1989, Reforming Education for Work: A Cognitive Science Perspective, 

National Center for Research in Vocational Education, Berkeley, CA., s. 1-81.  

Raymond, M. A., McNabb, D. E., 1993, Preparing Graduates for the Workforce: The Role of 

Business, Journal of Education for Business Vol. 68, s. 202-207.  

Stasz, C.,1993, Classrooms That Work: Teaching Generic Skills in Academic and Vocational 

Settings, National Center for Research in Vocational Education, Berkeley, CA., s. 1-167.  

Stasz, C., 2001, Assessing Skills for Work: Two Perspectives, Oxford Economic Papers 3, s. 

385-405. 

Stevens, B., 2005, What Communication Skills do Employers Want? Silicon Valley Recruiters 

Respond, Journal of Employment Counseling Vol. 42, s. 2-9. 



42 

 

Tanyel, F., Mitchell M. A., McAlum, H. G., 1999, The Skill Set for Success of New Business 

School Graduates: Do Prospective Employers and University Faculty Agree?, Journal of 

Education for Business Vol. 75, s. 33-37. 

Wahl, H., Kaufmann, C., Eckkrammer, F., Mense, A., Gollner, H., Himmler, C., Rogner, W., 

Baierl, T., & Slobodian, R., 2012, Soft Skills in Practise and in Education: An Evaluation, 

American Journal of Business Education Vol. 5, s. 225-232.  

What do Employers Want?, 1997, Techniques: Making Education & Career Connections Vol. 

72, s. 22-29. 

7.1.1 Övriga textkällor 

Overtoom, C., 2000, Employability Skills: An Update, College of Education the Ohio State 

University, s. 1-2.  

7.2 Böcker  

Bryman, A., 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, upplaga två, Liber, Malmö. 

Eriksson, L. T., Wiedersheim-Paul, F., 2011, Att utreda, forska och rapportera, upplaga nio, 

Liber, Malmö.  

Evers, Frederick T., Rush, James C. och Berdrow, Iris, 1998, upplaga ett, The Bases of 

Competence Skills for Lifelong Learning and Employability, Jossey-Bass Inc., Publishers, San 

Fransisco, California. 

Lundahl, U., Skärvad, P. H, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

upplaga tre, Studentlitteratur, Lund.  

Patel, R., Davidsson, B., 2011, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, upplaga fyra, Studentlitteratur, Lund.  

Thurén, T., 2005, Källkritik, upplaga två, Liber, Stockholm. 

Thurén, T., 2007, Vetenskapsteori för nybörjare, upplaga två, Liber, Malmö. 

Trost, J., 2005, Kvalitativa intervjuer, upplaga tre, Studentlitteratur, Lund.  



43 

 

7.3 Internetkällor 

Akademin för utbildning och ekonomi, hämtad 2012-05-18 09:36 från 

http://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html 

Göransson, A., 2009-11-09, Här är orden som ger dig jobbet, Hämtad 2012-04-12 kl. 13:48 

från www.metro.se/metrojobb/har-ar-orden-som-ger-dig-jobbet/Objiki%2148220/ 

Hyckenberg, E., 2009-03-09, Här är de viktigaste egenskaperna för att få jobb, Hämtad 2012-

04-12 kl. 14:00 från www.campus.se/Karriartips/Hitta-Jobbet/Articles/Har-ar-de-viktigaste-

egenskaperna-for-att-fa-jobb 

Högskoleförordningen (1993:100), hämtad 2012-05-18 kl. 09:39 från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM 

Jakobsson, Y., 2012-03-29, Anställningsbarhet ett omtvistat begrepp, Hämtad 2012-05-15 kl. 

13:35 från http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=76529&c=37608  

Nordquist, J., 2008, Casepedagogik , hämtad 2012-05-20 kl. 11:13 från 

http://www.his.se/PageFiles/9010/Casepedagogik%20jonas.pdf 

Verksamhetsidé och vision, hämtad 2012-05-18 kl. 09:34 från http://hig.se/Ext/Sv/Om-

Hogskolan/Verksamhetside-och-vision.html 

Word Cloud, hämtad 2012-04-26 kl. 14:58 från www.wordle.net   

7.4 Intervjuer 

Lärare A, 2012-04-11, personlig intervju, längd 1:22 

Lärare B, 2012-04-25, personlig intervju, längd 0:38 

Lärare C, 2012-03-19, personlig intervju, längd 0:45 

Lärare D, 2012-04-18, personlig intervju, längd 0:37 

Politiker E, 2012-04-20, personlig intervju, längd 0:31  

 

http://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html
http://www.metro.se/metrojobb/har-ar-orden-som-ger-dig-jobbet/Objiki%2148220/
http://www.campus.se/Karriartips/Hitta-Jobbet/Articles/Har-ar-de-viktigaste-egenskaperna-for-att-fa-jobb
http://www.campus.se/Karriartips/Hitta-Jobbet/Articles/Har-ar-de-viktigaste-egenskaperna-for-att-fa-jobb
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM
http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=76529&c=37608
http://www.his.se/PageFiles/9010/Casepedagogik%20jonas.pdf
http://hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Verksamhetside-och-vision.html
http://hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Verksamhetside-och-vision.html
http://www.wordle.net/


44 

 

8. Bilagor 

8.1 Frågeguide 

 

 Hur stor roll spelar kontakten mellan E-institutionen och näringslivet? 

- Hur upplever du E-institutionens kontakt med näringslivet? 

- Hur borde E-institutionens kontakt med näringslivet se ut? 

- Är företag intresserade av att ett samarbete med E-institutionen?  

 

 Vilka färdigheter efterfrågar näringslivet? 

- Vad har du för uppfattningar om näringslivet efterfrågan på önskvärda färdigheter hos 

studenter? 

- Vad anser du vara viktiga färdigheter för en student att besitta? 

 

 Vems ansvar är det att studenter utvecklar dessa färdigheter? 

- Vart anser du att ansvaret borde ligga?  

 

 Vilka undervisningsmoment främjar studenternas utveckling av dessa färdigheter? 

- Vilka undervisningsmoment anser du främja de färdigheter du anser näringslivet 

efterfrågar? 
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8.2 Intervjuer 

8.2.1 Intervju med Lärare A, 11/4-2012 

Vi träffade Lärare A som är anställd på Högskolan i Gävle och vi diskuterade vad han 

upplever att näringslivet har för krav på nyexaminerade studenter och vilken kontakt 

Högskolan i Gävle har med näringslivet men även om dessa egenskaper eller färdigheter går 

att lära ut i klassrummet. Då Lärare A utbildar mäklare kommer intervjun nedan att syfta till 

undervisningen av mäklarstudenter och mäklaryrket. 

Vi började med att fråga vad Lärare A har upplevt och upplever att näringslivet har för 

förväntningar på vilka egenskaper eller färdigheter på nyexaminerade studenter. Det 

viktigaste som Lärare A ansåg var att studenterna måste få en bättre och klarare bild av vad 

yrket i sig innebär. Detta försöker han implementera i sin undervisning genom att han vid 

varje kursstart förklarar varför denna kurs är viktig för att kunna klara av yrket som mäklare. 

Lärare A försöker även ge studenterna en förståelse för vilka egenskaper och färdigheter som 

krävs och efterfrågas av branschen, dessa är inte endast utifrån hans egna erfarenheter utan 

även från företagen som är representerade i Mäklarprogrammets branschråd. Egenskaperna 

och färdigheterna som efterfrågas idag är: kommunikationsförmåga (främst muntlig), att 

kunna arbeta i grupp, kundbemötande, social kompetens, engagemang, flexibilitet, 

problemlösningsförmåga och att kunna skapa ett förtroende.  

Lärare A tror att dessa färdigheter går att lära ut i klassrummet men mer genom att förbereda 

studenten och ge en förståelse för yrket. Han tror även att det är svårare att göra detta på 

utbildningar som inte är yrkesutbildningar men att det visst är möjligt.  

När studenterna i Lärare A:s kurser skall skriva PM-arbeten delar han upp dem i grupper om 

tre till fem personer just för att det är ungefär så stor en normal mäklarfirma är. Lärare A har 

även börjat provat att själv dela in studenterna i grupper för att det är så det fungerar ute i 

arbetslivet, detta gav ett positivt resultat trots av att han till en början möttes av protester. I 

samband med dessa PM-arbeten följer en muntlig presentation, detta moment saknades när 

Lärare A började jobba på högskolan så det var det första han införde. Han anser att detta är 

mycket viktigt att kunna behärska – framför allt som mäklare, han upplevde även att 

studenterna hade en rädsla inför denna typ av moment. Detta är inte något som Lärare A lär ut 

utan han ser det som att han tränar sina studenter i att hålla muntliga presentationer.  
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I sin undervisning tar Lärare A in yrkesverksamma som gästföreläsare som föreläser om det 

ämne som han valt och han anser att detta ger studenterna en bättre förståelse av vikten av att 

kunna detta än om han själv skulle föreläsa om samma sak. Lärare A poängterar att det är han 

som styr undervisningen och inte gästföreläsaren och att det är så det ska fungera. Två 

exempel på gästföreläsare som Lärare A brukar ta in som skiljer sig är en präst och en 

dramapedagog. Dessa två anser han bidrar till att studenterna får en förståelse för hur viktigt 

det är att kunna bemöta människor i olika situationer och att använda sin röst och sitt 

kroppsspråk på ett professionellt sätt.  

Vi frågade vad Lärare A anser om de andra programmens kontakter med näringslivet och han 

har svårt att uttala sig om detta då han inte har så bra insikt men att han upplever det som att 

branschen har ett intresse av ett större samarbete. Både Ekonom- och 

Fastighetsförvaltarprogrammen har branschråd och det har bildats ett nätverk med olika 

fasighetsbolag, dock är dessa kontakter inte lika omfattande som de för Mäklarprogrammet.  

I Högskoleförordningen står det vad en kursplan måste innehålla därför ville vi veta om de 

själva har någon möjlighet att påverka innehållet. Det lärarna kan göra, enligt Lärare A, är att 

förtydliga varför studenterna skall lära sig det som är angivet i kursmålen och då mäklaryrket 

är ett reglerat yrke av Fastighetsmäklarnämnden är de teoretiska kunskaperna givna, alltså vad 

studenterna skall lära sig så detta är inte möjligt att påverka.  

Vi tog upp Högskolan i Gävles vision angående professionsutbildningar och frågade Lärare A 

vad han tyckte om denna. Han tror att högskolan på detta sätt kan börja konkurrera med andra 

lärosäten och att kompetensen finns redan nu hos de anställda på E-institutionen då många av 

de anställda har bakgrund i näringslivet.  

8.2.2 Intervju med Lärare B, 25/4-2012 

Vi träffade Lärare B är universitetslektor i företagsekonomi och är anställd på Högskolan i 

Gävle. 

Lärare B anser att vi har ett nytt samhälle som går mot projektanställningar och ett arbetsliv 

där vi kommer att byta arbetsplats flera gånger – den livslånga anställningen är hotad. 

Tidigare utbildades det för att den anställde skulle kunna ta order och göra som denne blev 

tillsagd, detta försvinner mer och mer och idag är det självgående anställda arbetsgivare söker, 

enligt Lärare B. Han tillägger att vi ännu inte är där mentalt sett och att du inte får vara 
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trygghetsnarkoman om du skall klara dig i ”det nya arbetslivet”. Idag måste du vara mer lojal 

mot din profession, till skillnad från tidigare då du var lojal mot din organisation. 

Vi ber Lärare B att beskriva sin stil när han undervisar i sina kurser på campus. Lärare B 

säger att han har en interaktiv stil då han låter studenterna ta plats och han är även provokativ 

för att han vill störa tänkandet och genom detta skapa diskussioner. Han ser inte att han har en 

akademisk undervisningsstil utan han vill föra in verkligheten i klassrummet och detta gör 

han genom exempel och cases från arbetslivet. Han ser teorin som ett hjälpmedel och 

verkligheten är det som är viktigt.  

Vi frågade Lärare B hur han lägger upp sin undervisning med olika typer av 

undervisningsmoment. Han säger att han lägger stor vikt vid kommunikationen och detta får 

studenterna träna genom att leda en varsin föreläsning och genom muntliga presentationer. 

Han vill gärna se att istället för en kursbok så ska det finnas en hel bokhylla för han tror att 

detta skulle hjälpa det kritiska tänkandet. Dock är det svårt att skilja på hur viktiga de 

muntliga och skriftliga momenten är men det kommunikativa är otroligt viktigt. Han tillägger 

att det är viktigt att prata men även att lyssna! Lärare B har även använt sig av gästföreläsare 

men det är viktigt att dessa inte enbart kommer för att göra reklam för sitt företag utan att de 

tillför något i undervisningen. När han undervisade i Boston var det vanligt att externa gäster 

deltog och var aktiva på föreläsningar och seminarier. Detta tyckte Lärare B var ett bra sätt 

som han anser att lärare på högskolan borde använda sig av. 

Vi frågade om Lärare B om han tror att det går att lära ut individuella färdigheter. Han svarar 

att det inte går att lära ut, det måste praktiseras, i en av hans kurser inleder han med ett 

moment som han kallar för introspektion vilket innebär att personen får titta på sig själv 

utifrån för att ta reda på vem den är. Han ger tips på hur de kan öka sin självinsikt, ett 

exempel han tog upp var att en student frågar honom hur denne skall bete sig då den inte 

känner sig bekväm med att prata inför folk, rådet han ger då är att studenten skall fråga sig 

själv vad det är som den är orolig för och att den skall gå inifrån och ut.  

Vi frågade Lärare B vad han tror att arbetslivet vill ha för typ av människor när de skall 

anställa nyexaminerad. Han svarade att det skall vara självgående personer, de skall kunna ta 

eget ansvar, detta är beroende på vad det är för typ av arbetsgivare och han tror att vissa vill 

ha människor som är anpassningsbara som kan flyta in och har social kompetens. Det handlar 

även mycket om personliga egenskaper, om du passar in på företaget. Det är även viktigt att 
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ha ett kritiskt tänkande, detta skall inte ses som ett mål utan som ett medel för att kunna 

verksamhetsutveckla.  

Vi frågade Lärare B hur han ser på E-institutionens näringslivskontakter. Han säger att det 

finns olika varianter på detta, ett exempel är praktik men att på institutionen finns det nästan 

ingenting sådant bortsett från Mäklarprogrammet detta ligger dock utanför undervisningen. 

Han vet inte så mycket mer om detta då han är mest fokuserad på sina distandkurser och 

studenterna som deltar i dessa har oftast redan ett jobb. Ett annat exempel på 

näringslivskontakt kan vara att jobba med cases. 

Tillsist diskuterade vi Högskolan i Gävles vision som bland annat innefattar ett ökat utbud av 

professionsutbildningar. Lärare B ställer sig positiv till detta för att det är just 

professionsutbildningar de sysslar med på högskolan, det är bara ungefär 1 av 100 studenter 

som går vidare till forskning. Han ser dock inte professionsutbildningar som rena 

yrkesutbildningar, det är viktigt att studenterna får träna tänkandet och att träna sitt kritiska 

tänkande. Han känner till kritiken som handlar om risken att tappa det forskningsanknutna i 

utbildningarna men att de inte behöver göra det, forskningen är bra för att den hjälper till att 

få in den senaste informationen i utbildningen.  

8.2.3 Intervju med Lärare C, 19/3-2012 

Vi träffade Lärare C som är anställd på Högskolan i Gävle och vi diskuterade 

högskoleförordningen och de krav som ställs på utbildningar och kurser. Lärare C berättade 

om de krav som finns i högskoleförordningen som bland annat säger att det ska finnas en 

utbildningsplan och kursplan för utbildningar och kurser. I utbildningsplanen står det bland 

annat att för en kandidatexamen ska en student kunna muntligt och skriftligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar. 

Vidare frågade vi hur Högskoleverket ser till att högskolan uppfyller de krav som är 

lagstiftade. Lärare C berättade att Högskoleverket granskar och utvärderar och ställer frågor 

och kollar upp att högskolan har bland annat de utbildningsplaner som erfordras. Dock kan 

Högskoleverket inte titta på enskilda kurser då detta är för omfattande. Vi frågade dock om 

det skulle vara bra om det gjorde de och på det svarade Lärare C: Ja och att detta skulle 

innebära att det blir bättre genomförbarhet och bättre kvalité på enskild kurs.  

Lärare C berättade att nästa steg är att i varje kurs i studiehandledningen konkretisera mer vad 
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kursen går ut på och vad det är man ska ha lärt sig efter kursens slut. Han berättade även att 

lärarna sinsemellan pratar om hur de ska uppfylla målen och hur man på bästa sätt får in de i 

kurserna. 

Vi frågade hur högskolan arbetar för att skaffa sig kunskap om vad arbetslivet efterfrågar för 

färdigheter hos examinerade studenter. Lärare C ansåg att högskolan har den nödvändiga 

kontakten med arbetslivet genom branschråd och att de träffar människor från näringslivet. 

Det poängterades att även om det är krav på vetenskaplig grund i utbildningar som behöver 

detta inte utesluta praktisk tillämpning. 

Vidare frågade vi hur Lärare C såg på Högskolans vision som innefattar att högskolan ska 

bidra till en hållbar samhällsutveckling och ha en samverkan och samproduktion med andra 

högskolor och näringslivet. Detta genom att bland annat erbjuda ett brett utbud av 

professionsutbildningar. Han tror att det kan bli problematiskt med professionsutbildningar då 

det inte kan ställas samma krav på det praktiska som på det teoretiska samt att man måste ha 

en större praktiskt tillämpning vid professionsutbildningar. 

I Högskoleförordningen står det inte hur fördelningen mellan skriftliga och muntliga moment 

skall vara. Vi diskuterade med Lärare C om hur viktig han anser att den muntliga delen är i 

utbildningen och han betonade att den muntliga delen är viktig. I en kurs som han själv håller 

i brukar han se till att studenterna får i uppgift att enskilt hålla en muntlig presentation för att 

inte kunna ha någon att ”gömma” sig bakom. Detta brukar möta ett visst motstånd i början av 

kursen men slutresultatet bli alltid väldigt bra, berättar Lärare C. 

Efter att ha pratat om individuella prestationer ville vi ta reda lite mer på varför 

gruppindelningarna på olika kurser ser ut som de gör. Vi berättade att vår upplevelse är att 

studenterna oftast får dela in sig själva i grupper och att detta kan bli problematisk när de 

sedan kommer ut på en arbetsplats där det redan finns ett arbetslag. Varför får studenterna 

välja gruppmedlemmar själva i skolan när verkligheten på en arbetsplats ser så annorlunda ut? 

undrade vi. Lärare C svarade att det ofta kan handla om en bekvämlighetsfråga. När han 

tidigare försökt att dela in studenter i grupper utan att beakta deras önskemål har han ofta 

mötts av motstånd och protester, så det är helt enkelt är lättare att studenterna själva får välja 

sina gruppmedlemmar. 
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8.2.4 Intervju med Lärare D, 18/4-2012 

Lärare D är universitetslektor i företagsekonomi och är anställd på Högskolan i Gävle. Vi 

berättade för honom vad vår inriktning på uppsatsen är och tog även upp högskolans vision.  

Lärare D berättar att Ekonomutbildningen på högskolan alltid har varit en 

professionsutbildning och att de har försökt anpassa utbildningen efter vad näringslivet och 

offentlig förvaltning vill ha för typ av ekonomer. Både utbildningen av ekonomer och 

fastighetsekonomer har utvecklats i nära samråd med de potentiella arbetsgivarna. Detta har 

skett genom branschråd och genom ständig kontakt med näringslivet i samband med 

utbildningen, som till exempel: studiebesök, gästföreläsare samt möjligheter att skriva 

uppsatser om företagen.  

Vi frågade Lärare D om han fått någon respons från näringslivet angående högskolans 

undervisning. Ett exempel han tog upp var redovisning då företag tycker att det tar tid att 

träna upp nyexaminerade studenter inom detta område och de vill hellre se att studenterna kan 

börja arbeta direkt efter examen. Vi tog även upp om Lärare D har uppfattat att näringslivet 

efterfrågar vissa färdigheter som till exempel muntliga färdigheter eller 

kommunikationsförmåga. Lärare D har inte fått några sådana kommentarer från näringslivet 

men istället från studenterna, han citerade ett vanligt svar som han brukar få när han frågar en 

ekonomstudent vad han/hon har lärt sig efter avslutad utbildning: ”Jag har lärt mig att räkna”. 

Detta håller Lärare D med om att det inte borde vara så här men att det är svårt att komma till 

skott med förändringar men han säger samtidigt att många studenter väljer att hoppa över 

vissa kursmoment, så som de muntliga.  Han anser att detta är till viss del lärarnas fel men att 

i slutänden så ligger ansvaret på den enskilda individen.  

I en av kurserna som Lärare D undervisar i läggs det stor vikt vid de muntliga momenten så 

som presentationer och opponeringar. Vi frågade om han hade någon uppfattning om hur 

detta förefaller sig i andra kurser på institutionen men han svarade att det var svårt att uttala 

sig om detta men att han hade hört viss kritik, angående detta, från studenter.  

Vi diskuterade om hur gruppindelningen ser ut på Lärare D:s kurs och hur det borde gå till i 

andra kurser, enligt honom. Han svarade att på hans kurs handlade det mer om att studenterna 

i klassen skall lära känna varandra då den ligger under första perioden vid utbildningens start 

men att i verkligheten så får de anställda inte välja sina arbetskamrater och han tycker att det 

är viktigt att beakta detta. Lärare D ansåg att lärare i företagsekonomi generellt inte är så 
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pedagogiskt duktiga och som exempel tog han upp seminariemomenten. Vad han menade 

med det var att många lärare kör på samma upplägg efter en mall och inte varierar sig så 

mycket trots att det finns så många olika sätt att genomföra denna typ av moment. Detta anser 

han kan utvecklas och att de kan ta hjälp av lärare i pedagogik, som de faktiskt delar akademi 

med.  

På frågan hur viktigt det är med muntliga moment och arbeten i grupp för att förbereda 

studenten för arbetslivet svarade Lärare D att det är viktigt och att mycket av detta ligger hos 

lärarna och hur de väljer att lägga upp sin undervisning, samtidigt beror på vilken typ av jobb 

studenten senare hamnar på vilken nytta dessa kunskaper sedan ger.  

Lärare D tycker att det är viktigt att utbildningen skall ha ett vetenskapligt förhållningssätt för 

att studenterna lär sig att göra utredningar på ett bra sätt och lär sig att använda lämpliga 

metoder och att kunna analysera och diskutera data. Han anser att det är viktigare att 

studenterna lär sig detta under sin tid på högskolan snarare än att hålla tider, som vi tog upp 

som ett exempel från teorin vi funnit. Högskoleutbildning skall syfta till att lära studenterna 

att ta ansvar och att punktlighet snarare ligger på studenternas eget ansvar, anser Lärare D. 

Han berättar att det dock finns olika syn på detta på högskolan som till exempel på 

Lantmäteriprogrammet, där de som undervisar där understryker vikten av att lämna in arbeten 

i tid just för att detta är något de kommer att möta i arbetslivet.  

Avslutningsvis pratade vi om Högskolan i Gävles vision om att de ska kunna erbjuda ett 

större utbud att professionsutbildningar. Lärare D var orolig för att om detta skulle 

genomföras så skulle forskningen som bedrivs på skolan bli lidande, han anser att 

professionsutbildningar utan forskningsanknytning är fel väg att gå. Han anser även 

forskiningen ger kvalité och berikar utbildningen och att den även lär oss att tänka kritiskt och 

att se världen med andra ögon. Lärare D ser dessa egenskaper som viktiga då arbetsgivare vet 

att nyexaminerade studenter har möjligheten att se utvecklingspotential på företaget tack vare 

sitt kritiska synsätt och sin förmåga att se samma problem med nya ögon. Han anser dock inte 

att det är fel att säga att Högskolan i Gävle erbjuder professionsutbildningar för att det gör de, 

så som sjuksköterska, lärare och ekonom.  

Risken med att ha en utbildning endast utifrån arbetsgivares krav är att det kritiska 

förhållningssättet, förmågan att analysera och ifrågasätta glöms bort. Dessa delar är viktiga, 

anser Lärare D, för att näringslivet skall kunna utvecklas. 
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8.2.5 Intervju med Politiker E, 20/4-2012 

Vi träffade Politiker E som är riksdagsledamot och är engagerad i utbildningsfrågor. Han har 

även bakgrund som regionschef för Svenskt Näringsliv. 

Politiker E anser att majoriteten av Högskolan i Gävles utbildningar riktar sig mot den 

offentliga sektorn och att näringslivet spelar en mindre roll i dessa. I sitt arbete som 

regionschef hade han mycket arbetslivskontakter och som ett exempel tar han upp att 

utbildningarna på högskolan inte matchar regionens näringsliv. Han anser att Gävleborg är ett 

skogslän men att det samtidigt inte finns några utbildningar på högskolan med inriktning på 

skog. Om högskolan skall ha en betydande roll kan det vara bra om de samarbetar med 

företag i regionen påstår Politiker E.  

Vidare frågade vi om han upplever att det finns ett intresse från näringslivet lokalt att ha ett 

samarbete med Högskolan i Gävle. Politiker E upplever att intresset är jättestort och detta 

grundar han på siffror från en rapport gjord av Företagarna Gävleborg. Hitintills har han inte 

mött ett företag som inte är intresserad av att ha ett samarbete med högskolan. Han tror att det 

är arbetssättet på högskolan som gör att de inte når ut till företagen och att det vore bra om 

lärarna själva i sin utbildning funderade på hur de kan skapa nätverk, han anser dock att 

mäklarutbildningen har ett gott fungerade nätverk.  

På frågan om företagen skickat några signaler om vad de anser att studenter generellt saknar 

när de kommer ut på en arbetsplats, så svarade han att arbetsgivare ofta säger att studenterna 

saknar yrkeskunskaper, detta gäller främst inom specifika yrkesutbildningar. Problemen med 

detta, enligt arbetsgivarna, är att de oftast måste lägga ett till två års internutbildning innan 

studenten kan börja arbeta självständigt. Politiker E har inte upplevt det som att näringslivet 

har efterfrågat mer kunskaper i att arbeta i grupp, föra muntliga redovisningar och liknande.  

Vi frågade om näringslivet har några förslag på hur utbildningarna skulle kunna förbättras så 

att deras behov skulle kunna bli bättre bemötta. På det svarade Politiker E att arbetslivet sagt: 

”Om någon bara frågade oss.”. Politiker E anser själv att det är viktigt för högskolan att ha en 

nära kontakt med näringslivet och detta borde ske på lärarnivå. Han har även upplevt att 

högskolan inte prioriterat omvärldskontakter utan de har ansett att det varit viktigare att få 

texter publicerade i den akademiska världen.  
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Då Politiker E har bakgrund i näringslivet frågade vi vad han anser att studenterna borde lära 

sig när de läser på högskolan, bortsett från de teoretiska ämnena. På det svarade han: 

färdigheter inom sälj, sociala egenskaper som till exempel att arbeta i grupp, språk, tala inför 

grupp och omvärldskontakter. Idag är världen liten och arbetsmarknaden är större, detta anser 

Politiker E att högskolor och universitet måste anamma. Att lära ut detta tycker Politiker E är 

ett kombinerat ansvar mellan lärare och studenter och det är viktigt att skolorna ger tydliga 

signaler som till exempel vikten av att hålla tider.  

En del i kontakten med näringslivet kan vara att företagen erbjuder praktik- eller 

traineeplatser, möjligheter att skriva uppsatser och examensarbeten med företagen och att 

företagen erbjuder riktiga case som studenterna kan jobba med. Detta är en liten del men 

viktigt anser Politiker E.  

Vi tog upp högskolans vision som innefattar en utökning av högskolans 

professionsutbildningar och frågade Politiker E om han anser att detta är rätt väg för 

Högskolan i Gävle att gå. Han svarade att det som kommer att avgöra om detta är en bra idé 

är studenterna, då det i Sverige är möjligt för studenterna själva att välja vilken högskola eller 

universitet de vill läsa på men att han personligen anser att detta är fel väg att gå för 

högskolan. Detta kommer att resultera i större skillnader mellan, exempelvis, Högskolan i 

Gävle och Uppsala Universitet, anser Politiker E.  

För att professionsutbildningarna skall bli framgångsrika anser Politiker E att det är en lång 

väg för Högskolan i Gävle att gå och att om de skall genomföra detta borde de då inrikta sina 

utbildningar mot offentlig sektor.  
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