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Abstract 

The purpose of this quantitative study was to see if there's a correlation between work 

identity and self-perceived employability even though the external work market is low. 

For the study, aviation students were chosen as a group with probably higher work 

identity and was compared to regular students from different educations. A web survey 

was formed to collect the data that was needed, and were sent out to 30 aviation 

students and 30 ”general” students from different educations around the country. The 

survey contained 27 question about work identity, internal and external employability 

and ambition. Also seven background questions about why the chosen education field. 

To analyze the data a MANOVA and correlation analysies were carried out. The result 

showed that aviation students experienced a higher work identity than the general 

students. They also showed higher ratings in external employability and ambition. The 

“general” students showed higher results in internal employability. Work identity 

showed strong correlations between all the employability scale items for the aviation 

students but not for the “general” students. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att se om yrkesidentitet korrelerade med en upplevd 

anställningsbarhet även om arbetsmarknaden kunde vara svår att ta sig in på. Piloter 

valdes ut som en grupp med en svårare arbetsmarknad att ta sig in på, med tro på om 

högre yrkesidentitet. För att samla in data för denna studie utformades en webbenkät 

som skickades ut till 30 pilotstudenter i sverige, samt till 30 stycken andra studenter 

runtom i sverige för att ha som testgrupp och kunna ställa mot pilotstudenternas resultat. 

Enkäten innehöll 27 påståenden rörande yrkesidentitet, intern anställningsbarhet, extern 

anställningsbarhet och ambition, samt sju bakgrundsfrågor om tidigare erfarenheter och 

varför just det valda studieområdet. För att analysera datan genomfördes en MANOVA 

samt en korrelation för att se om det finns korrelationssamband inom grupperna. Totalt 

så besvarade 60 stycken enkäten varav 30 pilotstudenter och 30 ”generella” studenter 

från runtom i landet. MANOVAN visade på signfikanta skillnader där pilotstudenterna 

skattade högre på yrkesidentitet, extern anställningsbarhet och ambition till skillnad från 

den generella studentgruppen. Korrelationen visade starka samband mellan 

yrkesidentitet, intern och extern anställningsbarhet samt ambition. 
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Inledning 

Anställningsbarhet 

För att förstå vad det är som händer runt omkring oss så reflekterar vi på våra egna 

känslor och tankar, samt vad andra tycker och tänker. Detta kan tolkas som att den 

självupplevda jobb osäkerheten både har individuella och klimatiska egenskaper, där 

både personliga saker kan påverka oss, samt vad som händer runtomkring hos andra 

personer (Låstad, Berntson, Näswall, Lindfors & Sverke. 2015) 

Qenani, Macdougall och Sexton (2014) beskriver den självupplevda 

anställningsbarheten som den individuella förmågan att kunna bli anställd samt att 

kunna behålla sin anställning, vidare kunna flytta mellan olika roller inom 

organisationen och kunna få ny anställning om det skulle krävas och idealet skulle vara 

att uppnå ett anpassat och utmanande arbete. De beskriver individuell anställningsbarhet 

som en kombination av fyra element som alla krävs för att uppnå detta, dessa element är 

tillgångar, där kunskap, färdigheter och attityder ingår. Det andra elementet är 

utplacering som beskriver förmågor, såsom färdigheter för den blivande karriären, att 

kunna aktivt söka jobb och flexibilitet. Det tredje beskriver presentation, färdigheten att 

kunna presentera sig på marknaden på ett tillgängligt sätt. Och samt personliga 

omständigheter och extern arbetsmarknad (Qenani et al. 2014). 

 

 
Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) beskriver anställningsbarhet som ett 

multidimensionellt psykosocialt koncept för individer att identifiera och förverkliga 

karriärmöjligheter. Konceptet fokuserar främst på personcentrerade faktorer 

(karriärsidentitet, personlig adaption, socialt och humant kapital) då individer inte har 

någon påverkan på arbetsgivarnas anställningskriterier. I denna studie så kommer vi att 

fokusera på identitetsaspekten det vill säga yrkesidentiteten. 

 

Enligt Fugate et al. (2004) beskrivs karriärsidentitet, till skillnad från 

yrkesidentitet, som ett sätt att reflektera över dåtid och nutid för att ge direktiv hur 

individens framtid inom karriären kommer att se ut. Karrärsidentiteten fungerar som en 

kompass för individen och fungerar som en motivationskomponent för den. 

 

Adaptiva människor vill och kan ändra personliga faktorer för att bemöta en 

situation (Chan, 2000). Personlig anpassning kontribuerar både till organisatorisk 

prestation och en karriärs framsteg då det möjliggör för individer att bibehålla sin 



 

produktivitet samt sin attraktivitet för sina arbetsgivare då de kan enklare byta 

arbetsområde (Fugate et al. 2004). 

Både organisationer samt de anställda investerar både socialt och humant 

kapital, det sociala kapitalet kan ses som den tid som läggs ner på arbetet samt hur 

mycket av sin egen tid och kapacitet man förbrukar inom företaget. Företaget i sin tur 

lägger en viss summa pengar på dels det sociala för att underlätta för sina anställda samt 

annat kapital för att satsa för framtiden där både anställda och organisation har en tro 

om att få utdelning (Dess & Shaw, 2001). 

 
Vidare beskriver Fugate et al. (2004) att socialt kapital bidrar till ett öppet socialt 

och ett mellanmänskligt element till anställningsbarhet inom arbetet. De bidrar även 

med information samt influenser av andra individer till karriärsmöjligheter och är 

bidragande faktorer till en önskvärd karriär. En anställds förmåga att hitta möjligheter 

inom arbetsmarknaden är influerat av personens humana kapital, då det humana 

kapitalet syftar till en persons ålder samt utbildning, och även jobb erfarenheter och hur 

anpassningsbar en person kan vara i jobbet. Det består av flertalet faktorer som ålder, 

kön, utbildning och arbetserfarenhet. Anställningsbarhet föreslår fortsättningsvis Fugate 

et al. (2004) är ett sätt för individen att kunna hantera en möjligtvis turbulent 

arbetsmarknad. 

 

 
Studenters självupplevda anställningsbarhet 

För studenter inom högre utbildningar innebär självupplevd anställningsbarhet som 

“den upplevda förmågan att få en hållbar anställning i ens kvalifikationsnivå”. Tidigare 

forskning har visat på att anställningsbarhet är en multifasetterad konstruktion med både 

interna och externa dimensioner. Detta syftar på individens egen uppfattning om hur 

anställningsbara de kommer att vara, samt vad som påverkar deras uppfattning. Interna 

dimensioner syftar på en individs arbetsrelaterade kunskaper och förmågor tillsammans 

med viljan att lära sig. Denna interna dimension bildar sedan individens 

“självupplevda” i skalan för självupplevd anställningsbarhet. I enkäten benämns denna 

dimension som intern anställningsbarhet (Rothwell, Herbert & Rothwell, 2008). 

 

Den externa dimensionen är ytterligare en faktor som påverkar den 

självupplevda anställningsbarheten. Den externa dimensionen syftar till hur 

arbetsmarknaden ser ut, om det finns mycket jobb tillgängligt eller om det är ett väldigt 
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brett område geografiskt man måste se sig om till. Även hur arbetssituationen ser ut och 

huruvida företag rekryterar inom det valda området spelar roll, det vill säga om det 

råder arbetsbrist eller inte. Detta bidrar till en ytterligare dimension i 

anställningsbarhetsskalan och kallas för extern anställningsbarhet i enkäten 

(Kirschenbaum & Mano-Regin, 1999). 

Studenternas utbildning är ytterligare en dimension som kan påverka en students 

självupplevda anställningsbarhet, då det inom vissa studieprogram kan vara viktigare att 

ha ett högre betyg än sina klasskamrater för att kunna stå ut lite extra vid framtida 

arbetssökning.  (Rothwell, Herbert & Rothwell, 2008). 

Eftersom att studenterna inte är aktivt ute i arbetslivet så finns en annan faktor 

som påverkar resultatet. Utifrån Fugate et al. (2004) så beskrivs anställningsbarhet som 

ett psykosocialt koncept och därför bör individens engagemang tas i fokus. I enkäten 

mäts detta som ambition som tittar på framtida utsikter, då studenters ambition att vilja 

prestera påverkar resultatet av att engagera sig i ett framtida aktivt 

jobbsökande.  (Rothwell, Herbert & Rothwell, 2008). 

Vikten av att studenter kan känna att de kan göra en skillnad i sitt blivande 

yrke är något som Qenani et al. (2014) beskriver som ytterst viktigt. De menar att 

självuppfattning och självförmåga är något som indikerar med upplevd 

anställningsbarhet. Dessa faktorer samverkar med varandra och kan ses som prediktorer 

när det gäller självupplevd anställningsbarhet, där självuppfattning syftar till förmågan 

att känna kontroll och kunna hantera olika saker som kan inträffa, och självförmågan är 

studenters tro och tankar kring möjligheterna för dem att få anställning efter deras 

examen. 

 
Yrkesidentitet 

En människas identitet kan förklaras genom att denne ”beter sig på ett speciellt sätt” och 

består av två komponenter; personlig och social identitet. Personlig identitet menas att 

varje individ är en unik fysisk och kognitiv människa till skillnad från andra. (Knez, 

2016). Social identitet syftar på en individs självuppfattning inom tillhörandet av en 

gruppering. Teorin om social identitet (Ashforth & Mael, 1989) bygger på tre processer; 

social kategorisering, jämförelse med andra grupper och relationen till sin egen 

grupptillhörighet. I den senare kategorin tillhör en individs organisationstillhörighet och 

yrke. En stark social identitet inom en grupp präglas av att medlemmarna delar samma 

normer och värderingar och dessa påverkar den personliga identiteten (Eriksson & 
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Linde, 2014). En individs arbete är en stor del av dess liv och man befinner sig på 

arbetet större delar av dagen. För många är det en källa till mening och självdefinition. 

Man formar, rättar och ändrar sig utifrån sina erfarenheter och relationer på arbetet 

(Dutton, Roberts & Bednar, 2010). 

Både personlig och social identitet är kopplat till en individs yrkesidentitet. 

”Min karriär som pilot” relaterar till den personliga identiteten och arbetsgruppen ”Vi 

piloter på SAS” relaterar till den sociala identiteten. En yrkesidentitet stabiliseras hos en 

individ i 20-30 årsåldern och består av fyra faser. Diffusion (”Jag vet inte vad jag vill 

bli/göra”), precursor (”Okej, jag testar på detta yrket”), moratorium, (”Jag försöker 

utveckla detta yrket”) performance/commitment, (”Jag vet vad jag vill bli/göra”). 

Skapandet av yrkesidentiteten antas vara ”färdig” i 30 årsåldern (Knez, 2016). 

 

 

Studenters yrkesidentitet 

Högre utbildning är oftast en individs första steg för skapandet av sin kommande 

yrkesidentitet och börjar med en professionell socialisering. Professionell socialisering 

definieras som en komplex socialisering där individen lär sig kunskaperna, förmågorna 

och färdigheterna som tillhör den rådande karaktäriserande yrkesidentiteten inom 

professionen. Den innehåller även internaliseringen av de värderingar och normer som 

råder inom professionen, för att tillämpas i individens självuppfattning och beteende 

(Ongiti, 2012). Totalt kan tre teman skapa vägen för en student och dess skapande av 

yrkesidentitet. Först när studenten påbörjar utbildningen har de sedan innan sina egna 

värderingar. Dessa kan ändras under studietiden för att likna de värderingar som anses 

starka inom professionen de utbildar sig till. Efter att värderingarna ändras så ändrar 

beteendet med. Till sist förändras även individens egna självuppfattning då beteende 

samt värderingar har förändrats under utbildningens gång. Det är efter detta steget som 

en identitet skapas för och inom professionen (Cornelissen & Wyk, 2007). 

Eliot och Turns (2011) förklarar att en students identifikation till sitt 

kommande yrke, kan bidra till att denna klarar av tuffare motgångar under sin 

utbildningsperiod. De syftar på konkreta delar av en students vardag som har betydelse 

för skapande av yrkesidentitet. Yrkesidentiteten skapas genom att studenten tar del av 

yrkesrelaterade aktiviteter, utvecklas sociala nätverk inom professionen och skapar en 

personlig mening med yrket tillsammans med sina personliga värden mot yrkets sedan 

tidigare värderingar. Detta påstående har styrkts av Eliot och Turns genom att 
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genomföra workshops inom dessa områden hos studenter på en ingenjörsutbildning. 

Även Kim-Prieto, Copeland, Hopson, Simmons och Leibowitz (2013) påvisade vikten 

av yrkesrelaterade aktiviteter samt nätverkande inom professionen som en stark faktor 

av yrkesidentitet hos kemistudenter. De visade på att mentorer på universitetet men 

även yrkesverksamma kemister som stöttade studenterna i olika situationer bidrog till 

“Vi” känslan inom yrket. 

Tidigare studier har även visat på att vilken typ av utbildning kan kopplas till 

påverkan av en students yrkesidentitet. Watson och Allan (1989) genomförde en studie 

på 80-talet som visade på att studenter som läste yrkesinriktade utbildningar upplevde 

en starkare yrkesidentitet än studenter inom generella utbildningar. 

 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om pilotstudenter upplever sig mer anställningsbara 

samt har en högre yrkesidentitet än en allmän studentgrupp. Ytterligare syfte med 

studien är att se om det finns en skillnad i korrelationerna mellan yrkesidentitet, intern 

anställningsbarhet, extern anställningsbarhet och ambition 

 
Frågeställningar 

Upplever pilotstudenter sig mer anställningsbara än andra studenter? 

Upplever pilotstudenter att de har en starkare yrkesidentitet än andra studenter? 

Skiljer sig korrelationsmönstret mellan yrkesidentitet, intern och extern 

anställningsbarhet samt ambition hos pilotstudenterna jämfört med andra studenter? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, där pilotstudenter jämfördes med en 

kontrollgrupp som utgjordes allmän studentgrupp med studenter från flera olika 

utbildningar och lärosäten. Kontakt med utbildningsansvarig på en pilotskola 

genomfördes för godkännande att genomföra studien hos deras studenter. En webbenkät 

skickades sedan ut till samtliga pilotstudenter som gneomförde pilotutbildningen. 

Samtliga elever fick möjlighet att besvara enkäten på pilotskolan. Kriterierna för att 

delta var att studera till pilot inom flyg eller helikopter. Enkäten till kontrollgruppen 

distribuerades via sociala medier (Facebook). Kriteriet för att delta var att ha en 

pågående eftergymnasial (yrkeshögskola/högskola/universitet). 



 

Totalt besvarade 60 personer enkäten varav 30 pilotstuderande och 30 

kontroller i vardera undersökningsgrupp. Pilotstudenterna bestod av enbart män varav 

medelåldern var M=24,9 år, SD=6,3. I den generella studentgruppen var andelen män 

17 och andelen kvinnor 13. Medelåldern för den generella studentgruppen var M=26,5 

år, SD=3,2. 

 
Material/Mätinstrument 

Enkäten som använts i denna studie bygger på två olika mätinstrument. Ett 

mätinstrument som skapats av Rothwell, Herbert och Rothwell (2008) som mäter 

studenters anställningsbarhet med dimensionerna intern- och extern anställningsbarhet 

samt ambition (Rothwell, Herbert & Rothwell, 2008). Det andra mätinstrumentet mäter 

studenternas yrkesidentitet och har skapats av Knez (2016). Frågorna rörande 

självupplevd anställningsbarhet är översatta av författarna till föreliggande uppsats och 

mätinstrumentet om studenters yrkesidentitet är översatt av Knez (2016). 

Skapandet av webbenkäten gjorde med programmet Action Dialog. Enkäten 

bestod av fyra delar och total innehöll enkäten 39 frågor. 16 frågor rörde 

anställningsbarhet, sex frågor om ambition, tio frågor om yrkesidentitet samt sju 

bakgrundsfrågor. Frågor kring anställningsbarhet innehöll totalt 22 frågor och 

besvarades utifrån en sju-gradig Liktertskala där 1 = “Instämmer inte alls” och 7 = 

“Instämmer helt”. Frågorna kring yrkesidentitet bestod av 10 påstående och besvarades 

utifrån en sju-gradig likertskala där 1=“Håller inte alls med” och 7=“Håller helt med” . 

 
Tillvägagångssätt 

För pilotskolan skickades en gemensam enkätlänk (Bilaga 2) samt missivbrev (Bilaga 1) 

med information om studien ut till en kontaktperson på skolan. Detta distribuerades 

sedan ut till samtliga elever som uppfyllde kriteriet för undersökningen. Missivbrevet 

innehöll information där undersökningens syfte, sekretess och bakgrund beskrevs för 

undersökningsdeltagarna. Kontaktuppgifter bifogades även i missivbrevet vid  

eventuella frågor från undersökningsdeltagarna. 

För att få svar från den generella studentgruppen lades enkäten ut på sociala 

medier (Facebook) med samma missivbrev som för pilotstudenterna. Datainsamlingen 

ansågs avslutad när 30 individer från vardera av de två grupperna besvarat enkäten. 

Den generella studentgruppen bestod av studenter från totalt 12 olika yrkeshögskolor, 

högskolor och universitet (Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Chalmers Tekniska 
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Högskola, Stockholms Universitet, Lunds universitet, Frans Schartaus handelsinstitut 

och Yrkeshögskolan i Falkenberg) runt om i Sverige. Studenterna var under pågående 

utbildning inom 14 olika program (Upphandlare, socionom, sjuksköterska, ekonomi, 

personal- och arbetsliv, idrottsvetenskap, teknisk matematik, civilingenjör, TV- 

produktion, underhållstekniker, beteendevetenskap, samhällsplanerare och lantmäteri). 

 
Design och dataanalys 

För att analysera data användes MANOVA för att undersöka skillnader mellan 

grupperna piloter och generella studenter. Variablerna som mättes var yrkesidentitet och 

anställningsbarhet. Sistnämnda bestod av tre variabler som var intern anställningsbarhet, 

extern anställningsbarhet samt ambition. Korrelationsanalys tillämpades även för att 

adressera samvariationen mellan dimensionerna. Samt för att undersöka om 

korrelationsmönstret skiljde sig åt mellan grupperna. 

Datan analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistic 22. I 

föreliggande uppsats tillämpas en signifikansnivå på p< 0,05. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Studien har följt de forskningsetiska principer (Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som specificerats av Vetenskapsrådet 

(2002). Informationskravet har följts genom att informera deltagarna i sudien om dess 

syfte i missivbrevet. Samtyckeskravet efterföljdes genom att beskriva att deltagandet i 

studien var helt frivilligt. All data redovisades i tabeller och statistik vilket gjorde att 

konfidentialitetskravet uppfylldes, då samtliga deltagare förblir anonyma i studien. 

Nyttjandekravet har efterföljts genom att informera samtliga deltagare i missivbrevet att 

de besvarade enkäterna endast kommer att användas inom forskningssyfte. 

 
Resultat 

En MANOVA med studentgrupperna pilot och generell studentgrupp genomfördes för 

att se på signifikanta skillnader mellan pilotstudenter och generella studenter F(4, 55) = 

26,5, p<,001, Wilks’  = 0,32, p
2= ,658 gällande yrkesidentitet, extern 

anställningsbarhet, intern anställningsbarhet och ambition. Resultatet av MANOVAn 

visade att resultatet speglade vår frågeställning och att piloter har en något högre 

yrkesidentitet samt ett högre resultat på upplevd anställningsbarhet, förutom i kategorin 

intern anställningsbarhet, se tabell 1 för resultat. 
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2= 

Yrkesidentitet 

Piloternas skattningar av yrkesidentitet (M = 5,62 SD = 0,76) var högre än den generella 

studentgruppens skattningar (M = 4,35 SD = 1,07). MANOVA:n visade en signifikant 

effekt mellan studentgrupperna F(1, 58)=27,95, p<0,001, ηp
2= .325. 

Intern anställningsbarhet 

Piloterns skattning av intern anställningsbarhet (M = 4,68 SD = 0,97) var lägre än den 

generella studentgruppens skattningar (M = 5,62 SD = 0,85). MANOVAn visade en 

signifikant effekt mellan studentgrupperna F(1, 58)=15,75, p < .001, ηp
2= ,214. 

Extern anställningsbarhet 

Piloternas skattning av extern anställningsbarhet (M = 5,78 SD = 0,94) var högre än den 

generella studentgruppens skattningar (M = 4,78 SD = 1,08). MANOVA:n visade en 

signifikant effekt mellan studentgrupperna F(1, 58)=14,69, p < .001, ηp
2= ,202. 

Ambition 

Piloternas skattning av ambition (M = 6,08 SD = 0,61) var högre än den generella 

studentgruppens skattningar (M = 5,40 SD = 0,92). MANOVA:n visade en signifikant 

effekt mellan studentgrupperna F (1, 58) = 11,35; p = .001; ηp ,164. 

 
 

 
En korrelation genomfördes inom var och en av de två grupperna för att se samband 

mellan dimensioner fanns inom grupperna, samt om dessa skiljde sig åt. Se tabell 2 och 

3 för korrelationer utifrån Pearson r. Pilotstudenterna visade en statistisk signifikant 

korrelation mellan samtliga dimensioner. Intern anställningsbarhet och extern 
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anställningsbarhet korrelerade högst. 
 

 

 

 

 

Diskussion 

 

Pilotstudenterna upplevde en starkare yrkesidentitet än den generella studentgruppen. 

Elliot och Turns (2011) påvisade att studenter skapar en starkare yrkesidentitet när de 

genomför yrkesrelaterade aktiviteter. För pilotstudenter, som till stor del är en praktisk 

utbildning, sker detta konstant under hela utbildningens gång. Även Kim-Prieto et al. 

(2013) påvisade sambandet mellan yrkesverksamma mentorer och starkare 

yrkesidentitet. Pilotstudenterna omger sig med utbildade piloter i sin vardag och bör 

därav få ett mentorskap av dessa vilket bidrar till en starkare yrkesidentitet. Det bör 

även sättas högre krav på pilotstudenter då säkerhet och ansvar är en betydande roll 

inom yrket. Därav kan Elliot och Turns (2011) teori om att yrkesidentitet blir starkare 

för studenter för att hantera motgångar. Detta bidrar möjligtvis till en slags 

försvarsmekanism för att hantera eventuell press inom utbildningens gång. I den 

generella studentgruppen var de olika utbildningarna mycket varierande. En stor del var 

dock teoretiska ämnen där mentorskap och eventuell praktiskt lärande i samma skala 

uteblir. Detta kan vara en potentiell förklaring till varför de skattar sig lägre än 

pilotstudenterna. Flera av utbildningar leder inte heller till ett specifikt yrke, vilket kan 
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leda till svårigheter till att skapa sig en specifik yrkesidentitet. Vilket stöds av Watson 

och Allans (1989) tidigare forskning som påvisade att yrkesspecifika utbildningar leder 

till en starkare yrkesidentitet. 

 

Det fanns starkare korrelationsamband mellan dimensionerna inom 

pilotgruppen, varav samtliga var statistiskt signifikanta. De dimensioner som 

korrelerade högst inom pilotgruppen var intern och extern anställningsbarhet. Detta kan 

förklaras då de två områdena ligger varandra nära och undersöker samma område från 

två olika perspektiv. För pilotstudenter korrelerade även deras yrkesidentitet högt med 

samtliga dimensioner inom anställningsbarhet. Detta kan ses som stöd för på Qenanis 

(2014) teori om att en individs yrkesidentitet ses som en nyckelfaktor för dess 

anställningsbarhet. För den generella studentgruppen var korrelationen inte lika stark 

mellan yrkesidentitet och övriga dimensioner, vilket kan förklaras då yrkesidentiteten 

inte var lika stark i denna grupp. 

 

Rörande om pilotstudenterna anser sig själv mer anställningsbara än den 

generella gruppen bör det tittas på samtliga mätta värden (yrkesidentitet, intern och 

extern anställningsbarhet, ambition). Pilotstudenterna skattade sig högre inom ambition 

och extern anställningsbarhet än den generella studentgruppen, men lägre inom intern 

anställningsbarhet. Den externa anställningsbarheten som gällde frågor om den externa 

arbetsmarknaden och prediktionen var att pilotstudenterna skulle anse sig vara mindre 

externt anställningsbara jämfört med den allmänna studentgruppen. Detta då 

arbetsmarknaden samt konkurrensen är svårare för piloter än många andra yrken. 

Flygbranschen är konjunkturkänslig och både passagerartrafik in- och utrikes har 

påverkats av nedgångar, det innebär ett minskat personalbehov och detta bidrar med att 

de råder stor konkurrens om de jobb som finns för piloter. Detta kan dock öka något och 

enligt International Civil Aviation Organization ICAO´s (2015) rapport så kommer 

passagerartrafiken att öka kraftigt fram emot år 2040. En förklaring till detta kan vara att 

pilotstudenterna även skattade sig högre på ambition, vilket kan tyda att pilotstudenterna 

är mer drivna än den generella studenten och därför inte ser en svår arbetsmarknad som 

ett hot mot dess framtida anställning.Dimensionen ambition beskrev Rothwell et al. 

(2008) som ett mått på anställningsbarhet som syftar på individens självförtroende samt 

framtidsutsikter. Ambition korrelerade även högt med intern och extern 

anställningsbarhet vilket påvisar dess betydande för anställningsbarheten som helhet. 

Studiens frågeställning gällande om pilotstudenter upplever sig som mer 

12 
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anställningsbara än övriga studenter kan rimligtvis bekräftas i sin helhet. Sen bör man 

gå vidare varför de upplever sig mindre internt anställningsbara än studenter rent 

generellt. 

 

För flygbranschen är det viktigt att se att pilotstudenter förknippar sig väldigt 

väl med sitt framtida yrke och det kan även skapa en förhoppning om en framtida 

anställning. Vidare korrelerar yrkesidentitet med ambition och en strävan efter att 

prestera på högsta nivå, vilket vi tror kan vara av intresse för deras framtida 

arbetsgivare. Resultaten visar på att pilotstudenter upplever sig anställningsbara samt 

har en hög yrkesidentitet. Detta bör ses som ett kvitto för utbildningsansvarig på att den 

undervisningsformen de har fungerar. Yrkesidentiteten visade sig vara starkt förknippad 

med den upplevda anställningsbarheten. Detta bör tas till vara för att stärka denna 

identitet ytterligare i den mån det går. Kim-Prieto et al. (2013) samt Eliot och Turns 

(2008) forskning som påvisar att yrkesverksamma aktiviteter, mentorer inom yrket samt 

att utveckla sociala nätverk inom professionen stärker en students yrkesidentitet. 

Pilotskolor bör satsa ytterligare på dessa aktiviteter för att öka yrkesidentiteten och 

därav även den självupplevda anställningsbarheten. 

 
Den delen av enkäten som rörde anställningsbarhet fanns inte i en tidigare 

svensk version. Denna blev översatt till svenska av författarna till föreliggande uppsats 

och vissa påståenden kan upplevts som svårförstådda för respondenterna. 

Undersökningsdeltagarna i den generella studentgruppen skulle kunna ha varit mer 

spridd både lärosätes- och utbildningsmässigt. Ungefär av hälften i undersökningen var 

studenter på Högskolan i Gävle vilket skulle kunna leda till resultat som generaliserar 

dåligt till studenter på andra lärosäten. 

 

Ett förslag på fortsatta studier är att tita på samband mellan bakgrundsfrågor 

och dimensioner. I enkäten fanns dess frågor med, men arbetet hade varit för 

omfattande vid analyser baserade på detta. Pilotstudenter hade oftare än den generella 

studentgruppen en tidigare koppling till det specifika yrket. En eventuell effekt av detta 

hade varit intressant för framtida forskning. 

Enkäten om anställningsbarhet är relativt ny, och det bör vara av intresse att 

forska vidare på varför pilotstudenterna skattade sig lägre på intern anställningsbarhet 

än övriga. En eventuell kvalitativ studie som följer upp de tankar och åsikter de har 

gällande rekrytering på arbetsmarknaden bör vara utav intresse. 
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Även en kvalitativ studie gällande pilotstudenternas yrkesidentitet är att 

rekommendera. Detta för att ta del av den eventuella “Vi” känslan inom yrket som kan 

ha uppstått under studiernas gång. Eventuellt följa upp en grupp studenter i början och 

slutet av utbildningen för att se hur yrkesidentiteten eventuellt stärks. 
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Bilaga 1 

 
 

Hej! 

 
Vi är två studenter från Personal & Arbetslivs programmet på Högkoslan i Gävle som 

nu är inne på vår sista termin, och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete. 

Vårt valda ämne är yrkesidentitet och självupplevd anställningsbarhet. 

 
Syftet med detta är att undersöka om en hög respektive låg yrkesidentitet påverkar 

självupplevd anställningsbarhet. Vi vill ta reda på om högre yrkesidentitet hos studenter 

kan skapa en ljus framtidsutsikt när man senare ska ut på arbetsmarknaden och söka 

jobb, samt se om låg yrkesidentitet skapar en lägre självupplevd anställningsbarhet. 

 
Vi har fördjupat oss i ämnet med hjälp av artiklar och litteratur, men vi behöver också 

hjälp av er med att framställa vårt resultat. Därför vill vi jättegärna att ni svara på vår 

enkät gällande dessa ämnen, enkäten består av ca 30 frågor med olika påståenden på 

varje fråga där ni kommer att få gradera ert svar med en 7 gradig skala, samt också ca 

10 bakgrundsfrågor. Enkäten kommer att ta 5-10 minuter att besvara och vi hoppas att 

du har möjlighet att delta. 

 
Alla inkommande svar kommer att vara helt anonyma och vi tar hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är helt 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta enkäten och ditt deltagande. Om du 

väljer att besvara enkäten så kommer ditt deltagande att behandlas helt konfidentiellt 

och dina svar kommer endast att användas i forskningsändamål. 

 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att kontakta oss för mer 

information. 

 
Med vänliga hälsningar 

Johannes Björklund Joel Salomonsson 

Ofk14jbd@hig.se Ofk14joo@hig.se 

mailto:Ofk14jbd@hig.se
mailto:Ofk14joo@hig.se
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Bilaga 2 

 
Hej! 
Här kommer ca 30 påståenden och frågor för er att besvara. Det kommer att ta cirka 

10 minuter att besvara enkäten. Områdena som enkäten berör är självupplevd 

anställningsbarhet samt yrkesidentitet. Frågorna besvaras utifrån en skala 1-7. 

Enkäten avslutas sedan med ett antal bakgrundsfrågor. 
 

Enkäten är helt anonym och dina svar kommer endast att redovisas i tabeller och 

diagram i den färdiga uppsatsen. 

 

Tack återigen för er tid och hör av er vid frågor eller funderingar. 
 

A1 När jag studerar uppnår jag höga betyg 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 
1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A2 Jag anser att mina studier är av högsta prioritet 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A3 Arbetsgivare är angelägna om att anställa studenter från min skola 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A4 Statusen på min skola är betydelsefull för mig när jag söker arbete 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 
• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A5 Arbetsgivare riktar särskilt in sig på min skola när de anställer inom mitt yrkesområde 

• 1 

• 2 
• 3 

• 4 

• 5 

• 6 



• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 
• 7 
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• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A6 Min skola har ett utomordentligt gott rykte inom mitt yrkesområde 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A7 Det är fler som söker min utbildning än vad det finns studieplatser 

• 1 
• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 
1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A8 Det ämne jag studerar anses ha hög status 

• 1 

• 2 
• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A9 Personer inom mitt framtida yrkesområde är högt efterfrågade på arbetsmarknaden 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 
• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A10 Min utbildning leder till en specifik karriär som generellt anses vara mycket attraktiv 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A11 Det finns en stor efterfrågan på personer som är utexaminerade från min skola 



• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 
• 7 
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1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A12 Det finns flera lediga jobb i det geografiska område där jag söker 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A13 Jag kan enkelt hitta information om lediga jobb inom mitt område 

• 1 

• 2 
• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A14 Jag har de färdigheter och förmågor som arbetsgivare letar efter 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A15 Jag känner mig säker på att det kommer gå bra i anställningsintervjuer och urvalsprocesser 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

A16 Jag känner att jag kan få vilket jobb som helst så länge min kompetens och erfarenheter anses 

som relevanta 

• 1 
• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

B1 Jag vill vara i en position där jag mestadels utför arbete jag verkligen tycker om 
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1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

B2 Jag är nöjd med min utveckling i relation till de mål jag har för mina nya färdigheter 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

B3 Jag har tydliga mål för vad jag vill uppnå i livet 

• 1 

• 2 
• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

B4 Jag anser mig själv vara väldigt ambitiös 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

B5 Jag känner mig ivrig att påbörja min karriär 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 
• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

B6 Vad jag kommer att arbeta med i framtiden är inte speciellt viktigt 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt) 

 

C1 Jag kan mitt kommande yrke mycket väl 

• 1 

• 2 
• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 
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C2 Jag tror att jag kommer att sakna det när jag inte är på min kommande arbetsplats 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 
1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C3 Jag har ett starkt band till mitt kommande yrke 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C4 Jag är stolt över mitt kommande yrke 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 
• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C5 Mitt kommande yrke är en del av mig 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 
• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C6 Jag har under lång tid haft en ”personlig”, nära relation till mitt kommande yrke 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C7 Det finns ett samband mellan mitt kommande yrke och mitt aktuella liv 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 
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C8 Jag kan färdas i mina tankar fram och tillbaka tidsmässigt till mitt kommande yrke när jag 

tänker på det 

• 1 
• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C9 Jag kan reflektera över minnen knutna till mitt kommande yrke 

• 1 

• 2 
• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 

C10 Tankarna om mitt kommande yrke är en del av mig 

• 1 

• 2 

• 3 
• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

1 (håller inte alls med) och 7 (håller helt med) 

 
D1 Vilket lärosäte studerar du på? 

Skriv svar här: 

 

D2 Vilken utbildning studerar du? 

Skriv ditt svar här: 

 

D3 Kön 

• Man 

• Kvinna 

• Annat 

 

D4 Hur gammal är du? 

Skriv ditt svar här: 

 

D5 Varför valde du din utbildning? 

Flera svarsalternativ möjligt. 

• Föräldrar 

• Syskon 

• Vänner 

• Kollegor 

• Egna ambitioner 

• Annat, vad: 

 

 

D6 Vilka tidigare erfarenheter hade du före dina studier? 

Flera svarsalternativ möjligt. 

• Studier 

• Arbete 
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• Praktik 

• Volontärarbete 

• Annat, vad: 

 

D7 Har du någon tidigare koppling till ditt valda yrkesområde? 

Flera svarsalternativ möjligt- 

• Föräldrar 

• Syskon 

• Vänner 
• Kollegor 

• Annat, vad: 

 

Skicka in dina svar genom att klicka på nästa. Tack för din medverkan! 


