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Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns en 
skillnad i upplevd anställningsbarhet mellan studenter som läser PAO-
programmet termin ett och sex på Stockholms Universitet samt 
undersöka om det förelåg något samband mellan anställningsbarhet, 
kompetens, självförmåga, självkänsla och extraversion för respektive 
termin. En enkät delades ut till samtliga tillgängliga studenter på termin 
ett och sex. Enkäten undersökte de fem olika variablerna med hjälp av 
tidigare testade frågor. Resultatet visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad i upplevd anställningsbarhet mellan de båda 
grupperna. Variablerna kompetens, självkänsla, självförmåga och 
extraversion hade alla ett signifikant samband med anställningsbarhet 
för båda undersökningsgrupperna. Stora delar av resultatet bekräftar 
tidigare teorier angående vad som påverkar anställningsbarhet. Det 
finns dock delar i resultatet som ifrågasätter tidigare teori så som att den 
upplevda anställningsbarheten inte ökade trots utbildning. Det kan bero 
på att studenternas upplevda anställningsbarhet påverkades mer av 
deras personliga egenskaper än av den kunskap som erhölls under 
utbildningen. En liknande studie bör genomföras i form av en 
longitudinell undersökning för att bevisa dessa spekulationer.  
 
 

Arbetsmarknaden har blivit alltmer komplex vilket påverkar individers arbetssituation 
och även studenters väg in i arbetslivet. För att vara framgångsrik i dagens 
arbetssamhälle ska anställda vara anpassningsbara och kapabla att hantera flera olika 
identiteter. Arbetstagaren ska ständigt vara öppen för förändringar inom både sig själv 
och i sin omgivning (Hall & Mirvis, 1995). Förr var karriär något som en arbetstagare 
gjorde inom ramen av en eller ett begränsat antal organisationer. För närvarande är 
människor mer självstyrande och gränslösa när det kommer till deras karriär vilket gör 
att fler organisationer och även andra branscher blir aktuella jämfört med tidigare 
(Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004).  
 
Anställningsbarhet är ett ämne som fått mer uppmärksamhet under de senaste åren 
vilket till stor del beror på de förändringar som äger rum på arbetsmarknaden. 
Förändringarna innefattar bland annat minskad arbetssäkerhet samt ökade krav på 
flexibilitet och individualism hos arbetstagare vilket innebär att de, i större utsträckning 
än tidigare, har ansvar över sin egen karriärsutveckling och anställningsbarhet 
(Berntson, Näswall & Sverke 2008). De flesta kommer sannolikt någon gång under livet 
behöva reflektera över den egna anställningsbarheten. Det kan vara i samband med byte 
av tjänst eller arbetsgivare. Det kan också vara i samband med kompetensutveckling på 
arbetsplatsen eller påbörjandet av en utbildning på högskolan. Hur människor upplever 
sin egen anställningsbarhet kan bero på olika faktorer.
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Varje år tar flera tusen personer examen från universitet och högskolor, vilket på så vis 
gör dem till konkurrenter på arbetsmarknaden. Det är internationellt erkänt att steget 
från den högre utbildningsvärlden till arbetsmarknaden är allt annat än okomplicerat 
(Fallows & Steven, 2000). Det finns så mycket mer till begreppet anställningsbarhet än 
att få en anställning. Begreppet inbegriper inte bara hur anställningsbara arbetstagare 
upplever sig när de väl har ett arbete eller när de blivit arbetslösa, utan också om hur 
anställningsbara studenter känner sig under sin utbildning (Dacre Pool & Sewell, 2007). 
Målet med en utbildning är oftast att kunna skaffa sig ett arbete som är relaterat till det 
ämne som studerats. Den centrala frågan i denna uppsats är hur studenter på 
studieprogrammet Personal, Arbete och Organisation (PAO) i början och slutet av 
utbildningen upplever hur den egna anställningsbarheten kommer att se ut vid examen. 
För att få förståelse för vad som påverkar den upplevda anställningsbarheten måste 
olika aspekter tas i beaktande. Fokus är att undersöka om den upplevda 
anställningsbarheten har samband med utbildning och kompetens, självförmåga, 
självkänsla och extraversion.  
 
PAO är en beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms Universitet och är ett 
samarbete mellan institutionerna för Pedagogik och Didaktik, Psykologi och Sociologi 
samt med medverkan från den Juridiska institutionen. Utbildningen omfattar 180 
högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne inom antingen 
pedagogik, psykologi eller sociologi.  I en undersökning från 2013 visade det sig att 
nyexaminerade personalvetare i hög utsträckning fick kvalificerade arbeten. Hälften av 
de examinerade personalvetarna hade en kvalificerad anställning efter sex månader och 
28 procent uppgav att de fick en anställning redan innan examen. Siffrorna var höga i 
jämförelse med övriga utbildningsgrupper (Jusek, 2013). Inte all statistik tar hänsyn till 
att examinerade studenter tvingas ta lägre rankade tjänster för att kunna hantera 
ekonomiska påfrestningar till följd av omständigheter som t.ex. avbetalning av studielån 
(Dacre Pool & Sewell, 2007). 
 
Nedan följer en närmare genomgång av begreppet anställningsbarhet samt begreppen 
utbildning och kompetens, självförmåga, självkänsla och extraversion. Nedan beskrivs 
också empiriska resultat tidigare funna avseende anställningsbarhet och de valda 
variablerna.  
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet är ett begrepp som funnits länge men som till stor del saknat en 
egentlig definition. Begreppet anställningsbarhet har haft olika betydelser över tid. På 
sjuttiotalet användes begreppet på samhällsnivå och berörde samhällets flexibilitet där 
målet var att full sysselsättning skulle uppnås. På åttiotalet innebar begreppet 
anställningsbarhet de processer som skedde internt inom ett företag, relationen mellan 
individ och organisation och hur det påverkade anställningsbarheten. Under nittiotalet 
rörde sig begreppets förklaring mot den definition som används idag inom psykologin, 
att den utgår från individen och individens möjligheter att kunna skaffa sig ett nytt eller 
likvärdigt arbete (Thijssen, Van der Heijden & Rocco, 2008). Då anställningsbarhet är 
ett ibland svårdefinierat begrepp kom Thijssen et al. (2008) med ett försök till en mer 
generell definition som handlar om att anställningsbarhet ses som möjligheten att 
överleva på den interna och externa arbetsmarknaden. Den definitionen är bred och 
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generell men rymmer många mer specifika definitioner av begreppet. Thijssen et al. 
(2008) tar upp som beskrivet ovan att anställningsbarhet i grund och botten kan ses 
utifrån tre olika perspektiv, samhället, företaget och individen vilka alla passar in i den 
mer generella definitionen. 
 
Från att begreppet från början till stor del hade sitt fokus på arbetstagaren har begreppet 
nu kommit till att innefatta alla, såväl anställda som ickeanställda arbetssökande. 
Berntson, Sverke och Marklund (2006) definierar begreppet upplevd anställningsbarhet 
som en individs upplevelse av hens möjlighet att skaffa sig ett nytt, likvärdigt eller 
bättre arbete. De beskriver att en individs upplevelse av anställningsbarhet påverkas av 
olika faktorer som i huvudsak kan delas in i individfaktorer och omgivningsfaktorer. 
Individfaktorer är sådana som individen själv kan påverka i tämligen hög utsträckning 
såsom utbildningsnivå och kompetensutveckling. Individen har inte samma möjlighet 
att påverka omgivningsfaktorerna som brukar hänföras till konjunktur, utbud och 
efterfrågan samt arbetsmarknadens struktur (Berntson et al. 2006). Den objektiva 
anställningsbarheten kan ses som en omgivningsfaktor vilket innebär en individs 
objektiva möjlighet att skaffa sig ett arbete. 
 
Denna studie kommer fokusera på den definition av anställningsbarhet som utgår från 
individen, eller som Berntson (et al. 2008) definierade det: en individs upplevelse av 
hens möjligheter att kunna skaffa ett nytt, likvärdigt eller bättre arbete. Den definitionen 
innefattar både de som redan befinner sig på arbetsmarknaden och de som är på väg in. 
Med andra ord innefattar den alla individer som kan tänka sig att arbeta. I denna studie 
undersöks den egna subjektiva förväntningen av den framtida upplevda 
anställningsbarheten. Många av undersökningsdeltagarna i föreliggande studie är inte 
inne på arbetsmarknaden utan står fortfarande utanför då de studerar. Att de studerar 
innebär inte att de inte kan uppleva anställningsbarhet utan de mycket väl kan uppleva 
sig anställningsbara utifrån de förutsättningar de står på (Thijssen et al. 2008). 
 
Anställningsbarhet kan delas in i två kategorier (De Cuyper & De Witte, 2009). 
Upplevd anställningsbarhet kan ses ur de båda perspektiven intern och extern 
anställningsbarhet. Intern anställningsbarhet innebär en individs upplevelse av att kunna 
arbeta kvar alternativt hitta ett nytt arbete inom organisationen. Extern 
anställningsbarhet innebär individens upplevelse av att kunna hitta ett nytt, likvärdigt 
eller bättre arbete i en extern organisation. Både den externa och interna upplevda 
anställningsbarheten kan delas in i två underkategorier, kvalitativ och kvantitativ 
upplevd anställningsbarhet. Med kvantitativ upplevd anställningsbarhet menas att 
individen kan hitta ett likvärdigt eller jämförbart arbete med det arbete som individen 
har eller har haft. Med upplevd kvalitativ anställningsbarhet menas individens möjlighet 
att kunna hitta ett bättre arbete, ett arbete som är mer avancerat än det individen har 
eller har haft (De Cuyper & De Witte, 2009). Denna studie kommer utgå från den 
externa upplevda anställningsbarhetens perspektiv då alla undersökningsdeltagare ännu 
inte har något arbete. Det blir svårt för dem att uppleva sig anställningsbara i en 
organisation när de inte är anställda i någon. 
 
I en studie av Van der Heijde och Van der Heijden (2005) visade resultatet att det fanns 
en skillnad i objektiv anställningsbarhet och kompetensnivå mellan olika åldersgrupper. 
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Tre åldersgrupper undersöktes där grupp ett innehöll undersökningspersoner mellan 15-
34 år, grupp två innehöll personer mellan åldrarna 35-49 år och grupp tre bestod av 
undersökningspersoner som var 50 år eller äldre. Studien visade att äldre personer 
rankade sig själva som mindre anställningsbara än yngre åldersgrupper.  
 
Berntson, Sverke och Marklund (2006) fann i sin studie att den upplevda 
anställningsbarheten går att påverka själv genom utbildning och kompetensutveckling. 
Begreppet anställningsbarhet har även belysts på studentnivå, med andra ord den 
upplevelse studenter har av att kunna skaffa sig ett jobb efter sin utbildning. Fallows 
och Steven (2000) behandlade i sin studie hur utbildning påverkar objektiv och upplevd 
anställningsbarhet. I studien beskrivs hur ett universitet i London år 1994 började 
tillhandahålla studenter de färdigheter som krävdes för att de skulle kunna agera 
professionellt på den dåvarande arbetsmarknaden. Alltså färdigheter som uppmuntrade 
studenternas objektiva och upplevda anställningsbarhet. Resultatet blev positivt. Med 
andra ord var upplevelsen av anställningsbarhet inte konstant utan fullt möjlig att 
förändra till viss del.  Fallows och Steven (2000) menade att studentens upplevda 
anställningsbarhet inte bara påverkades av den akademiska kunskapen utan även de 
förmågor som de tillförde sig under utbildningens gång för att klara av 
universitetsstudierna såsom exempelvis kommunikativa förmågor, analytiska förmågor, 
problemlösande - samt sociala förmågor. Morley (2001) fann i sin studie att upplevd 
anställningsbarhet kunde ses som en prestationsindikator inom den högre 
utbildningsvärlden. Hög upplevelse av anställningsbarhet ledde till att studenterna 
presterade bättre i sina studier.  Dacre Pool och Qualter (2013) definierade studenters 
objektiva anställningsbarhet som de förmågor och egenskaper som en student tillförde 
sig under sin utbildning vilka gjorde studenten anställningsbar. 
 
Anställningsbarhet, utbildning och kompetens 
Det är endast en minoritet av de studenter som tar examen som lyckas skaffa sig en 
anställning där det akademiska innehållet från deras utbildning utnyttjas. Det finns 
empiriskt stöd för att graden av kompetens ökar och utvecklas under en utbildnings 
gång enligt Fallows och Steven (2000). De har undersökt vilka färdigheter som 
utvecklas under respektive år på en treårig utbildning och funnit att det finns ett positivt 
samband mellan upplevelsen av anställningsbarhet och kompetens. 

Människors behov av en utbildning som förbereder dem för och inkluderar de förmågor 
som det nutida informationssamhället kräver blir hela tiden större (Fallows & Steven, 
2000). Enligt Högskolelagen (1992:1434) ska det i högskolornas uppgift ingå att 
samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Bland annat 
har detta inneburit att högskolor skapar programbeskrivningar som gör att den framtida 
studenten redan innan och i inledningen av en utbildning får förståelse för vilken 
kompetens studenten förväntas besitta vid utbildningens slut (Fallows & Steven, 2000).  
  
Knight och Yorke (2003) beskriver att universiteten idag får i uppdrag av regeringar att 
göra studenterna anställningsbara. Mycket av den kompetens som är efterfrågad idag är 
inte ren akademisk kunskap utan mer praktiska färdigheter som erhålls under studierna 
(Knight & Yorke, 2003).  
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En longitudinell studie av Wittekind, Raeder och Grote (2009) visar att utbildning är en 
signifikant prediktor för upplevd anställningsbarhet. I samma studie visade det sig att 
viljan att kompetensutveckla sig inte predicerade upplevd anställningsbarhet samt att 
färdigheterna som lärs för ett arbete är viktiga för upplevelsen av anställningsbarhet. 
Studiens resultat visade att det inte är ambitionen att lära sig färdigheter som ger en 
högre upplevelse av anställningsbarhet utan att färdigheterna har ackommoderats.  

Utbildning och kompetens är två begrepp som går hand i hand. Enligt Haake och 
Löfgren Martinsson (2009) bygger objektiv anställningsbarhet på att ha rätt typ av 
färdigheter vilket gör att begreppet ofta kopplas ihop med kompetens. Kompetens kan 
förklaras på olika sätt. Enligt Granberg (2003) bygger kompetens på kunskap vilket kan 
delas upp i faktakunskap, förståelse och färdighet. Granberg menar att kompetens inte 
finns förrän den har visats. I en undersökning av Berntson, Sverke och Marklund (2006) 
visade resultaten att individuella faktorer såsom utbildning och kompetensutveckling 
hade ett positivt samband med graden av upplevd anställningsbarhet hos individer. 
Studiens undersökningsdeltagare var 17 000 svenskar utvalda genom ett stratifierat 
slumpmässigt urval varje år.  

Människors objektiva och upplevda anställningsbarhet förvärvas genom kunskap, 
färdigheter och förmågor som är högt värderade av den nuvarande eller den potentiella 
arbetsgivaren. Förmågor som öppenhet, proaktivitet, motivation och identitet påverkar 
en persons karriärspotential (Fugate & Kinicki, 2008). Kompetensutveckling är därför 
något organisationer satsar på för att underhålla eller öka den anställdes 
anställningsbarhet. Om en individ deltar i kompetensutveckling så höjer detta dennes 
upplevda anställningsbarhet enligt De Vos, De Hauw och Van der Heijden (2011). 
Liksom studenter kan utveckla kompetenser och kvalifikationer som förbereder dem 
inför arbetslivet kan de också utveckla färdigheter som förbereder dem med funktioner 
som gör att de vågar agera enligt deras egen självförmåga. Dessa funktioner kan vara 
emotionella attityder, beteenden, samarbetsförmåga och akademiska prestationer (Dacre 
Pool & Qualter, 2012). 
 
Självförmåga 
Begreppet Självförmåga (Self-Efficiacy) definieras som den tro som en person har på 
den egna känslomässiga kapaciteten (Dacre Pool & Qualter, 2012). Bandura (1997) var 
den första forskaren som definierade begreppet självförmåga och intresserade sig för att 
mäta upplevd självförmåga. Begreppet definierades som en persons bedömning av den 
egna kapaciteten att organisera och utföra handlingar för att nå givna mål. Banduras 
(1997) mätningsmodell fokuserade mer på att mäta prestationsförmåga snarare än att 
mäta personliga kvalitéer. En persons självförmåga kan enligt modellen öka med hjälp 
av utmanande upplevelser, sociala övertygelser och uppmuntran av reflektion kring 
dessa erfarenheter. Det är mer troligt enligt Dacre Pool och Sewell (2007) att personer 
som tror på sin egen förmåga kommer att göra bättre ifrån sig än en person som inte har 
samma tro på sin självförmåga. Det finns också bevis som pekar på att en människas 
adaptiva emotionella funktioner kan frambringa arbetsrelaterade utfall enligt Dacre Pool 
& Qualter (2012).  
 
 



	   6	  
	   	  
	  
Anställningsbarhet och självförmåga 
I en studie av Dacre Pool och Qualter (2012) framkom att Självförmåga blivit 
konceptuellt relaterat till upplevd anställningsbarhet på olika sätt. Studien visade att 
självförmåga kunde predicera upplevd anställningsbarhet hos studenter som skulle ta 
examen. Självförmågan spelade stor roll i hur studenterna uppfattade sin möjlighet att 
välja och behålla tillfredställande yrken. Enligt Bandura (1997) var upplevd 
anställningsbarhet i stor grad beroende av självförmåga. Enligt honom var utmanande 
erfarenheter det mest effektiva sättet att skapa en stark känsla av självförmåga, vilket 
också spelade en viktig roll inom upplevd anställningsbarhet. Han förklarade det som att 
upplevd anställningsbarhet reflekterar en individs tro på den egna förmågan att få en ny 
anställning och att det därför var naturligt att begreppen hade ett samband. Resultatet av 
Berntsons (et. al, 2008) undersökning från 2008 visade att förhållandet mellan upplevd 
anställningsbarhet och självförmåga hade en riktning där självförmåga ofta var 
någonting som uppstod efter att upplevelsen av anställningsbarhet infann sig. Materialet 
till undersökningen samlades in genom en longitudinell survey med ett år mellan varje 
insamling. Ett randomiserat urval från 4377 individer gjordes från den svenska 
befolkningen.  
 
Självförmåga blandas många gånger ihop med begreppet självkänsla. Även om 
begreppen liknar varandra till viss grad så innebär de olika saker (McKenzie, 1999) i 
den bemärkelsen att självförmåga behandlar främst tron på den känslomässiga 
kapaciteten medan självkänsla handlar om en persons positiva och negativa attityd till 
sig själv.  
 
Självkänsla 
Självkänsla kan definieras på många olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2014) 
betyder begreppet inom psykologin en med känslor och värderingar förbunden del av en 
persons självmedvetande. Självkänslan har betydelse för en persons individuella 
utveckling, psykiska hälsa och välbefinnande. Simmons (1978) menar att självkänsla är 
en individs positiva eller negativa attityd till sig själv. Enligt Johnsons (1997) är 
självkänsla en viktig del av vår självbild. Självkänslan grundas till stor del i barndomen 
och påverkas av hur föräldrarna accepterar, visar respekt och glädje samt sätter tydliga 
gränser för barnet. Det är ett av människans grundläggande behov att känna sig 
accepterad och älskad vilket kan påverka personers attityd till sig själva och framtiden 
(Johnson 1997).  
 
Anställningsbarhet och självkänsla. 
Burman (2011) beskrev att genom att stärka självkänslan motiveras arbetssökande till 
att söka jobb. Den arbetssökande blir mer medveten om sina starka sidor och lär sig att 
presentera dessa på bästa sätt. Bra självkänsla kan enligt jobbcoacherna öka den 
objektiva anställningsbarheten hos den arbetssökande. Bergman, Knutsson och 
Skoglund (2010) beskrev strategier för att coacha arbetssökande mot objektiv 
anställningsbarhet. För att skapa anställningsbarhet gällde det att bygga upp 
självkänslan hos de sökande genom att ge uppmuntran, feedback och motivation. Det 
förefaller som att sambandet mellan upplevd anställningsbarhet och självkänsla inte är 
så utforskat, vilket gör variabeln intressant i föreliggande studie. I en studie gjord av 
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Köhl (2013) visade det sig att självkänsla kunde kopplas till personlighetsdimensionen 
extraversion. 
 
Extraversion  
Socialitet, generositet, påstridighet, pratsamhet och aktivitet är personlighetsdrag som 
enligt Barrick och Mount (1991) utmärker en extrovert person. 
Personlighetsdimensionen utmärks av två huvudkomponenter vilka är ambition och 
sällskaplighet. Enligt Eysenck och Eysenck (1975) är en extrovert person en vänskaplig 
typ som söker sällskap, tar risker, agerar på impuls och tycker om spänning. Enligt 
deras teori är extraversion ett resultat av individuella skillnader i aktivitet i olika delar 
av en människas hjärna. Teorin vill mena att extroverta personer har ett visst beteende 
eftersom det stimulerar delar i hjärnan som utlöser positiva känslor hos dem (Eysenck 
& Eysenck, 1975; Eysenck & Eysenck, 1985). 
 
Anställningsbarhet och extraversion 
Wille, De Fruyt och Feys (2013) fann i en longitudinell studie ett positivt samband 
mellan extraversion och upplevd anställningsbarhet. Studien baserades på 206 studenter 
från olika akademiska discipliner som några månader innan de skulle ta examen fick 
fylla i frågeformulär om personlighet. Femton år senare fick de fylla i en enkät som 
bland annat mätte upplevelsen av anställningsbarhet. Ett positivt samband mellan 
upplevd anställningsbarhet och extraversion fanns. Extroverta personer hade också en 
förmåga att uppfatta sin omgivning mer positivt än mindre extroverta personer vilket 
var grunden för deras hypotes som lyder att extroverta personer uppfattar sig själva som 
mer anställningsbara. Området upplevd anställningsbarhet och extraversion är 
fortfarande relativt outforskat. 
  
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns en skillnad i upplevd 
anställningsbarhet mellan studenter som läser PAO-programmet termin ett och studenter 
som läser PAO-programmet termin sex samt undersöka om det förelåg något samband 
mellan upplevd anställningsbarhet, kompetens, självförmåga, självkänsla och 
extraversion för respektive termin. Tidigare forskning har visat att högre utbildning 
leder till högre upplevd anställningsbarhet vilket bör motivera en högre upplevelse av 
anställningsbarhet hos de studenter som läser termin sex. 
 
Självförmåga och kompetens är två variabler som enligt tidigare forskning predicerar 
upplevd anställningsbarhet. Ett av syftena med studien var att bekräfta sambanden 
mellan upplevd anställningsbarhet och självförmåga samt mellan upplevd 
anställningsbarhet och kompetens. Extraversion har visat sig ha ett positivt men 
förhållandevis outforskat samband med upplevd anställningsbarhet vilket motiverar att 
även undersöka det sambandet närmre i föreliggande studie. Författarna i föreliggande 
studie har inte hittat någon tidigare forskning angående sambandet mellan upplevd 
anställningsbarhet och självkänsla. Däremot finns studier där sambandet mellan 
självkänsla och objektiv anställningsbarhet är utforskat. Författarna vill därför öka 
förståelsen för anställningsbarhet genom att undersöka om även självkänsla har något 
samband med upplevd anställningsbarhet.  
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Följande frågeställningar låg till grund för föreliggande studie: 

 
1. Finns det någon skillnad i upplevd anställningsbarhet mellan PAO-

studenter på termin ett och PAO-studenter på termin sex? 
 
2. Finns det något samband mellan upplevd anställningsbarhet, kompetens, 

självförmåga, självkänsla och extraversion samt skiljer sig sambanden åt 
mellan studenter vid termin ett och studenter vid termin sex?  

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i studien läste PAO-programmet på Stockholms universitet. 
Enkäten delades ut till samtliga tillgängliga studenter på termin ett (47) varav alla 47 
svarade samt till samtliga tillgängliga studenter på termin sex (n = 91) varav 51 svarade.  
 
Den totala medelåldern för undersökningsdeltagarna var 24,97 år (SD = 5.06). 
Medelåldern för studenter på termin ett var 23,30 år (SD = 3,98). Av totalt 47 
undersökningsdeltagare på termin ett var 7 män och 40 kvinnor. Av 47 
undersökningsdeltagare hade 34 gymnasiet som högsta avslutade utbildning, 10 hade 
eftergymnasial utbildning kortare än tre år som högsta avslutade utbildning och 3 
undersökningsdeltagare hade eftergymnasial utbildning längre än tre år som högsta 
avslutade utbildning. Av 47 undersökningsdeltagare från termin ett arbetade 36 extra 
vid sidan av studierna och 11 arbetade inte extra.  
 
Den totala medelåldern för studenter på termin sex var 26,51 (SD = 5,49). Av totalt 51 
underökningsdeltagare från termin sex var 44 kvinnor och 7 män. Av 
undersökningsdeltagarna på termin sex hade 19 gymnasiet som högsta avslutade 
utbildning, 16 hade eftergymnasial utbildning kortare än tre år som högsta avslutade 
utbildning och 16 undersökningsdeltagare hade eftergymnasial utbildning längre än tre 
år som högsta avslutade utbildning. Av undersökningsdeltagarna från termin sex 
arbetade 44 extra vid sidan av studierna medan 7 inte arbetade extra.  
 
Material 
Data samlades in genom en enkätundersökning. Enkäten utformades så att 
undersökningsdeltagaren först fick svara på ett antal bakgrundsfrågor angående kön, 
ålder, högst avslutad utbildning och om de arbetar extra vid sidan av studierna för att 
sedan svara på resterande frågor. Enkäten mätte fem olika självrapporterade områden, 
upplevelse av anställningsbarhet, kompetens, självkänsla, självförmåga samt 
extraversion. Frågorna undantaget bakgrundsfrågor slumpades med hjälp av en 
internetbaserad slumpgenerator över samtliga frågor i vilken de hamnade. Vissa frågor 
formulerades om för att passa studenter. Ett exempel var att istället för att fråga ”hur du 
gör på ditt arbete” fråga ”hur kommer du göra på ditt framtida arbete”. Då ett antal 
frågor i vissa delar har formulerats om för att passa studiens design och 
undersökningsgrupper samt översats till svenska bifogas enkäten i sin helhet i appendix 
för att möjliggöra en replikering av studien. Cronbachs Alfa räknades ut för varje 
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variabel för respektive terminsgrupp ett och sex.  Värden mellan ,60 och ,70 räknas som 
”acceptabla”, värden mellan ,70 och ,90 som ”bra” och värden över ,90 som ”mycket 
bra” (Kline, 1999). 
 
       Anställningsbarhet. Anställningsbarhet mättes med hjälp av fem frågor utvecklade 
av Van der Vliet och Hellgren (2002). Exempel på en fråga är: ”Den yrkeskompetens 
jag kommer besitta när jag är färdig med min utbildning är efterfrågad av 
arbetsgivarna”. Frågorna var graderade på en skala från ett till fem, där ett innebar att 
påståendet ”inte stämmer alls” medan fem innebar att påståendet ”stämmer helt”. Ett 
medelvärde räknades ut från frågorna vilket resulterade i att ju högre medelpoäng desto 
mer anställningsbar upplevde undersökningsdeltagaren sig. Frågornas reliabilitet mättes 
med hjälp av Cronbachs Alfa och blev för termin ett ,744 och för termin sex ,794.  
     
       Kompetens. Kompetens mättes med sex frågor konstruerade av Warr (1990). 
Exempel på en fråga som mäter kompetens är: ”Jag kommer klara av nästan vilka 
problem som helst i mitt framtida jobb”. Undersökningsdeltagaren fick markera på en 
skala där ett motsvarar ”stämmer inte alls” och fem ”stämmer helt” det alternativ som 
passade hen bäst. Frågorna två, fyra och sex var reverserade. Ett medelvärde räknades 
ut utifrån de sex frågorna och ett högre medelvärde motsvarade en högre känsla av 
självupplevd kompetens. Reliabiliteten för frågorna mättes med Cronbachs Alfa och 
blev för termin ett ,426 och för termin sex ,679. 
 
       Självkänsla. Självkänsla mättes med tio frågor utvecklade av Rosenberg (1965). 
Fyra av frågorna var reverserade. Exempel på en fråga är: ”Jag klarar av saker och ting 
lika väl som andra människor”.  Undersökningsdeltagarna fick skatta sig själva på en 
skala som sträckte sig från ett till fem där ett motsvarade ”stämmer inte alls” och fem 
”stämmer helt”. Ett medelvärde räknades ut och ju högre medelvärde en individ fick 
desto högre självkänsla skattade sig hen att ha. Reliabiliteten för frågorna var ,929 för 
termin ett och ,895 för termin sex mätt med Cronbachs Alfa. 
 
       Självförmåga. Självförmåga mättes med åtta frågor utvecklade av Chen, Gully och 
Eden (2001). Frågorna översattes till svenska då ingen svensk översatt version hittades. 
Exempel på en fråga är: ”När jag står inför svåra uppgifter är jag säker på att jag 
kommer att klara av dem”. Undersökningsdeltagaren fick markera på en skala där ett 
motsvarar ”stämmer inte alls” och fem ”stämmer helt” det alternativ som passade hen 
bäst.  Ett medelvärde räknades ut och ett högre medelvärde indikerar högre upplevelse 
av sin självförmåga. Reliabiliteten för frågorna som mätte självförmåga hamnade på 
,846 för termin ett och ,801 med Cronbachs Alfa. 
 
       Extraversion. Detta tema mättes med fem frågor utvecklade av Gustavsson, 
Jönsson, Linder och Weinryb (2003). Ett exempel på en fråga kunde se ut så här: ”Jag 
är alltid pigg på att prova på nya saker”. Varje undersökningsdeltagare fick skatta sig 
själv på en skala från ett till fem där ett motsvarar ”stämmer inte alls” och fem 
”stämmer helt”. Ett medelvärde räknades sedan ut och ett högre medelvärde innebär att 
undersökningsdeltagaren troligen är mer extrovert. Reliabiliteten för frågorna var ,768 
för termin ett och ,666 för termin sex mätt med Cronbachs Alfa. 
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Procedur 
Undersökningsdeltagarna på termin ett blev först kontaktade via terminens 
Facebooksida med en länk till enkäten. På grund av låg svarsfrekvens togs beslutet att 
söka upp dem när de hade föreläsning och dela ut en fysisk enkät. Enkäten delades ut 
till samtliga 47 personer som var närvarande på föreläsningen. Först presenterades 
studien kort muntligt och sedan delades enkäten ut. En av författarna till studien fanns 
tillgänglig under hela svarstiden ifall frågor eller dylikt skulle uppstå. Enkäterna 
samlades in och all data matades in i SPSS för analys. De frågor som uppkom under 
datainsamlingen handlade om att vissa upplevde att de svarat på samma fråga flera 
gånger vilket förklaras av att flera av frågorna liknade varandra. 
 
Undersökningsdeltagarna på termin sex blev kontaktade via den terminens 
Facebooksida med en länk till enkäten i en webbaserad form. Plattformen som användes 
var den enkätfunktion som Google Docs erbjuder. I början av enkäten fanns en 
beskrivning av hur enkäten var uppbyggd samt kontaktuppgifter till studiens författare. 
Undersökningsdeltagarna informerades även om att deltagandet var frivilligt och fick 
aktivt markera en ruta som konfirmerade detta. De fick även kontaktuppgifter till 
författarna ifall de funderade över något angående studien. Undersökningsdeltagarna 
hade möjlighet att kontakta författarna under studien ifall någon fråga skulle 
uppkomma.  Alla svar sammanställdes av Google Docs varpå de överfördes manuellt 
till SPSS för vidare analys. 
 
 

Resultat 
 

Resultatet för termin ett respektive termin sex redovisas separat med varsin tabell. Först 
beräknades medelvärden och standardavvikelser för varje variabel för de två grupperna 
(Tabell 1 och 2). Vidare beräknades samband mellan variablerna (Tabell 1 och 2). För 
studenter på termin ett framgår det att signifikanta samband erhölls mellan 
anställningsbarhet, kompetens, självkänsla, extraversion och självförmåga (Tabell 1). 
Något signifikant samband mellan ålder och upplevd anställningsbarhet återfanns inte.  
 
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för studenter vid termin 
ett. 
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För studenterna på termin sex fanns det signifikanta samband mellan anställningsbarhet, 
kompetens, självkänsla, extraversion och självförmåga (Tabell 2). Inget signifikant 
erhölls mellan ålder och någon variabel. Signifikanta samband erhölls mellan 
kompetens, självförmåga, självkänsla, och extraversion förutom mellan extraversion 
och kompetens. 
 
Tabell 2. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för studenter vid termin 
sex. 

 
  
Ett av undersökningens syften var att se om det fanns en skillnad i upplevd 
anställningsbarhet mellan studenter på termin ett och termin sex. Skillnaden på ,11 
signifikansprövades med hjälp av ett t-test för oberoende mätning och visade att 
skillnaden inte var signifikant (t(96) = -,803. p = ,424). 
 
Resultatet visar att ett svagare samband mellan anställningsbarhet och kompetens 
erhölls på termin ett jämfört med termin sex. Ett svagare samband mellan 
anställningsbarhet och självkänsla erhölls för termin ett jämfört med studenter på termin 
sex. Sambandet mellan anställningsbarhet och extraversion skiljde sig i princip inte 
mellan termin ett och termin sex. Anställningsbarhet och självförmåga hade ett starkare 
samband på termin ett jämfört med termin sex.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad i upplevd 
anställningsbarhet mellan studenter som läser PAO-programmet termin ett och studenter 
som läser PAO-programmet termin sex samt undersöka om det förelåg något samband 
mellan upplevd anställningsbarhet och kompetens, självförmåga, extraversion och 
självkänsla för respektive termin. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad i upplevd anställningsbarhet mellan de båda grupperna. Variablerna 
självförmåga, extraversion, självkänsla och kompetens hade alla ett signifikant samband 
med anställningsbarhet för båda undersökningsgrupperna. Det fanns inte något 
signifikant samband mellan kompetens och extraversion för termin sex. Alla andra 
variabler samvarierade med varandra för respektive grupp.  
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Forskning har visat att högre utbildning leder till högre upplevd anställningsbarhet 
(Fallows & Steven, 2000). Det borde enligt teorin inneburit att studenter på termin sex 
skulle haft högre upplevd anställningsbarhet än de studenter som gick termin ett, vilket 
inte var fallet. Den skillnad som fanns var inte signifikant. Det är möjligt att resultatet 
hade blivit signifikant om studien hade innehållit fler undersökningsdeltagare. Det är 
dock svårt att uttala sig om och endast en hypotes. För framtida forskning kan det vara 
intressant att samla in data från ytterligare en klass från termin ett och sex för att sedan 
slå ihop resultatet med data från föreliggande undersökning. Den ickesignifikanta 
skillnaden kan tolkas som att den kompetens som erhölls under utbildningens gång inte 
påverkade studenternas upplevelse av den förväntade anställningsbarheten. Men 
samtidigt visade resultatet att det fanns ett signifikant positivt samband mellan upplevd 
anställningsbarhet och kompetens. Det är osäkert vilken riktning sambandet hade då det 
är möjligt att anställningsbarheten var det som påverkade kompetensen och inte 
tvärtom. Det skulle kunna förklara varför det inte fanns någon skillnad. Det kan också 
vara så att studenternas förväntningar på hur anställningsbara de kommer att vara i 
slutet av utbildningen stämde överens med verkligheten. Studenterna som gick termin 
ett förväntade sig att de ska ha förvärvat kompetens som skulle göra att de blev 
anställningsbara i slutet av utbildningen. Om då resultatet visade att dessa förväntningar 
var uppfyllda eller oförändrade i slutet av utbildningen borde det ses som positivt. Det 
handlar inte om huruvida studenterna kände sig mer eller mindre anställningsbara i den 
situation de befann sig i när data samlades in, utan hur anställningsbara de tror att de 
kommer uppleva sig när de har slutfört sin utbildning. I Wittekind, Raeder och Grotes 
(2009) studie visade resultatet att utbildning är en signifikant prediktor för upplevd 
anställningsbarhet. I samma studie visade det sig att viljan att kompetensutveckla sig 
inte predicerade upplevd anställningsbarhet samt att färdigheterna som lärs för ett arbete 
är viktiga för upplevelsen av anställningsbarhet. Denna studies resultat visar att det inte 
är ambitionen att lära sig färdigheter som ger en högre upplevelse av anställningsbarhet 
utan att färdigheterna har ackommoderats.  Det innebär enligt teorin att studenterna på 
termin sex bör haft en högre upplevelse av sin egen anställningsbarhet vid examen än 
studenterna på termin ett. I och med att studenterna som går termin ett endast hade 
ambitionen att kompetensutveckla sig och studenterna på termin sex redan hade 
ackommoderat kompetensen när datainsamlingen ägde rum så bör studenterna på termin 
sex haft en högre upplevelse av anställningsbarhet. Resultatet kan tolkas som att PAO-
utbildningen inte lär ut färdigheter som är viktiga för upplevelsen av anställningsbarhet.  
 
Andra variabler kan ha haft en inverkan på att kompetens och utbildning inte påverkat 
den upplevda anställningsbarheten i den grad som tidigare forskning visar. Under 
termin ett var sambandet starkare mellan anställningsbarhet, extraversion, självkänsla 
och framförallt självförmåga än mellan anställningsbarhet och kompetens. Som Dacre 
Pool och Qualters (2012) studie visade handlar självförmåga om en persons 
känslomässiga tro på den egna kapaciteten. Extraversion förklarades av Barrick och 
Mount (1991) som en personlighetsdimension och självkänsla är en viktig del av vår 
självbild enligt Johnsons (1997). Alla dessa begreppsförklaringar pekar på att 
extraversion, självkänsla och självförmåga har med människors personliga egenskaper 
att göra och om en person har höga värden av dessa så ökar dennes upplevelse av 
anställningsbarhet. Den kompetens som studenterna på termin sex erhållit under 
utbildningens gång verkar inte ha ökat deras upplevda anställningsbarhet. Det kan 
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tolkas som att det är de personliga egenskaperna hos studenterna som i majoritet 
påverkat deras upplevda anställningsbarhet i och med att upplevelsen verkar vara 
densamma vid termin ett som vid termin sex. Det som troligtvis påverkas i störst grad 
under en utbildning är graden av kompetens och inte de personliga egenskaperna hos en 
person. De personliga egenskaperna är svårare att förändra vilket kan förklara varför 
den upplevda anställningsbarheten var så pass lik mellan de båda grupperna. 
Diskussionen ovan är svår att bevisa i och med att vi inte kan jämföra resultatet likt en 
longitudinell studie. De båda undersökningsgrupperna innehåller olika människor vilket 
gör en direkt jämförelse mellan dem svår. Detta i och med att vi inte har några verkliga 
data på hur studenterna vid termin sex upplevde sin anställningsbarhet när de gick 
termin ett. Det vore därför intressant att utföra en likadan studie på 
förstaterminsstudenterna när de går termin sex. Då kan resultatet jämföras med deras 
tidigare data samt med studenterna på termin sex för föreliggande studie.  
 
Att upplevd anställningsbarhet och självförmåga hade ett positivt samband var känt 
sedan tidigare (Dacre Pool och Qualter, 2012). Resultatet från föreliggande studie 
bekräftade sambandet då ett signifikant positivt samband mellan upplevd 
anställningsbarhet och självförmåga erhölls för båda grupperna. Tidigare studier har 
visat att upplevd anställningsbarhet är något som kommer innan upplevd självförmåga 
och därmed gjordes ett antagande att riktningen på sambandet såg ut så (Berntson, 
Näswall & Sverke 2008). Det positivs sambandet mellan upplevd anställningsbarhet 
och självförmåga hamnade på ungefär samma nivå som i Berntson, Näswall och 
Sverkes (2008) studie vilket styrker att mätinstrumenten för föreliggande studie har 
varit bra samt att sambandet mellan variablerna existerar. 
 
Sambandet mellan självkänsla och anställningsbarhet var positivt signifikant hos de 
både grupperna och skiljde sig nästan inte åt alls. Enligt föregående studier så kan en 
bra självkänsla öka den objektiva anställningsbarheten. Självkänslan kan byggas upp 
och bli bättre genom uppmuntran, feedback och motivation från omgivningen (Burman 
2011; Bergman, Knutsson & Skoglund, 2010). I och med att den tidigare studien 
berörde objektiv anställningsbarhet går den inte att applicera fullt ut på föreliggande 
studies resultat. Den tolkning som eventuellt kan göras är att PAO-utbildningen inte 
tillhandahållit uppmuntran, feedback och motivation som gjort att studenternas 
självkänsla ökat under utbildningen. Det är dock svårt att uttala sig med säkerhet om 
detta då det inte finns någon data på hur studenterna från termin sex självkänsla såg ut 
under deras första termin. Kanske var den genomsnittliga självkänslan betydligt lägre 
för dem under första terminen än vad den var för studenterna på termin ett i 
föreliggande studie och en senare ökning av självkänslan hos termin sex medfört de 
uppmätta värdena.  
 
Sambandet mellan upplevd anställningsbarhet och extraversion var tämligen outforskat 
sedan tidigare med enbart ett fåtal studier. Resultatet från studierna visade att det fanns 
ett samband mellan upplevd anställningsbarhet och extraversion (Wille et al. 2013). 
Föreliggande studies resultat bekräftade sambandet då signifikanta samband erhölls för 
både termin ett och termin sex. Att extroverta personer upplever sin omgivning mer 
positivt än andra kan förklara det positiva samband som erhölls. Omgivningsfaktorer 
påverkar den upplevda anställningsbarheten och således är det möjligt att extrovertas 
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upplevelse av anställningsbarhet påverkas av deras positiva syn på omgivningen. 
Sambandet mellan extraversion och objektiv samt upplevd anställningsbarhet är ett 
område som bör undersökas vidare.  
 
Resultatet visar som nämnt ovan att det inte fanns något signifikant samband mellan 
extraversion och kompetens för studenterna på termin sex. Dock var sambandet mellan 
de båda variablerna signifikant för studenterna på termin ett. Studenterna på termin sex 
hade endast en månad kvar innan examen då datainsamlingen gjordes. Det bör innebära 
att de hade en bättre bild av vilken kompetens de kommer att besitta efter examen än 
studenterna på termin ett. Det kan tolkas som att förstaårsstudenternas personliga 
egenskaper måste spelat en större roll när det kom till deras uppskattning om den 
framtida kompetensen då de inte hade någon verklig kompetens att utgå ifrån då 
datainsamlingen gjordes. De extroverta personerna på termin ett kan alltså ha uppfattat 
sin omgivning och framtid som positiv enligt teorin och därför uppskattat sin framtida 
upplevda anställningsbarhet så pass högt (Barrick & Mount 1991; Wille et al. 2013).  
 
Sambandet mellan ålder och anställningsbarhet var enligt resultatet inte signifikant. I 
inledningen nämndes en studie gjord av Van der Heijde och Van der Heijden (2005) där 
resultatet visade att äldre personer rankar sig själva som mindre anställningsbara. 
Anledningen till att resultatet från åldersstudien inte stämmer överens med det resultat 
som visats i föreliggande studie kan vara att medelåldern för samtliga 
undersökningsdeltagare låg på 24,97 år (SD = 5,06) i föreliggande studie. Det var 
endast ett fåtal undersökningsdeltagare som var över 30 år och deras resultat skiljde sig 
inte signifikant mot de yngre studenternas. Spridningen var ganska liten vilket gjorde 
det svårt att få ett signifikant samband. Majoriteten av undersökningspersonerna befann 
sig i Van der Heijde och Van der Heijdens (2005) första undersökningsgrupp där 
åldrarna var 15-34 år. Detta gör att studien blir svårapplicerad på vår studie då 
populationerna såg annorlunda ut.  
 
Arbetsmarknaden är i ständig förändring vilket ställer krav på arbetstagarnas flexibilitet 
och utveckling. Förändringarna gör att arbetstagare har större ansvar över sin egen 
karriär och anställningsbarhet än tidigare (Berntson, Näswall & Sverke 2008). Behovet 
av en utbildning som förbereder studenter inför det nutida informationssamhället blir 
hela tiden större (Fallows & Steven, 2000). Resultatet från föreliggande studie kan 
tolkas som att studenterna på PAO-programmet inte fått den förberedelse som krävs. 
Fokuserar utbildningen mer på ren kompetens än på att lära ut färdigheter som förbättrar 
attityd, beteende, samarbetsförmåga och självförmåga? I dagens arbetssamhälle har 
dessa egenskaper utvecklats till att bli lika högt värderade som kompetens, vilket gör att 
högskolor och universitet måste anpassa sig. Det kan tolkas som att dagens utbildningar 
bör förnyas för att göra steget från den högre utbildningsvärlden till arbetsmarknaden 
mindre komplicerat. Statistik från Jusek (2013) visade dock att hälften av de 
examinerade personalvetarna år 2013 hade en kvalificerad anställning efter sex månader 
och 28 procent uppgav att de fick en anställning redan innan examen. Dessa siffror var 
höga i jämförelse med övriga utbildningsgrupper. Det kan tolkas som att personalvetare 
i allmänhet är anställningsbara objektivt sett, vilket är positivt.  
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Studien har bekräftat tidigare forskning gällande de positiva sambanden mellan 
anställningsbarhet och kompetens, självförmåga och extraversion. Självkänsla var ett 
relativt outforskat begrepp i förhållande till anställningsbarhet, något som föreliggande 
studie har breddat. Det visade sig att ett positivt samband existerade mellan självkänsla 
och anställningsbarhet. Som beskrivet i diskussionen ovan behövs en longitudinell 
studie göras där samma grupp studenter undersöks under första samt sista terminen. Om 
samma resultat erhålls under en sådan undersökning kan det på ett säkrare sätt 
konstateras att den upplevda anställningsbarheten inte ökar under utbildningens gång. 
En sådan studie skulle komplettera tidigare forskning på ett intressant sätt.  
 
Studiens styrkor och begränsningar 
Det är viktigt att diskutera studiens metodologiska aspekt samt peka på vad som kan ha 
påverkat datainsamlingen. En första aspekt som bör diskuteras är att studien baserades 
på självskattade data från undersökningsdeltagarna. Problemet med självskattade data är 
att social önskvärdhet kan ha påverkat resultatet vilket i sådant fall leder till att 
resultatet inte blir rättvisande utan säger mer om undersökningsdeltagarens anpassning 
till den sociala önskvärdheten. Frågorna som användes till studien är testade och 
validerade sedan tidigare vilket kan innebära att det är konstruerade på ett sådant sätt att 
de minimerar effekten av social önskvärdhet vilket gör frågorna mer rättvisande. Vidare 
är det viktigt att lyfta upp det faktum att ett antal av frågorna fick konstrueras om för att 
vara tillämpliga för målgruppen i denna studie. Det går inte att uttala sig om dessa 
omformuleringar påverkar resultatet men det är absolut viktigt att belysa. Det optimala 
hade varit att testa omformuleringarna i en pilotstudie innan. Nu hann de bara testas kort 
i en övningsuppsats vilken indikerade att frågorna fungerade då reliabiliteten var 
acceptabel eller bra men ytterligare utvärdering kan ha varit av vikt.  
 
Frågornas interna konsistens var något varierande vilket är en begränsning för studien. 
Cronbachs Alfa låg för båda grupperna inom den nivå som räknas som bra på 
variablerna anställningsbarhet, självkänsla och självförmåga vilket får ses som positivt. 
Däremot var den interna konsistensen låg för frågorna som mätte kompetens då den 
hamnade på en ej acceptabel nivå för termin ett och enbart en acceptabel nivå för termin 
sex. Det kan vara så att omformuleringarna av frågorna påverkade den interna 
konsistensen. Warr (1990) som konstruerade frågorna erhöll en intern konsistens på ,68 
vilket i princip överensstämmer med det alfavärde som erhölls för studenter på termin 
sex. Den interna konsistensen innebär huruvida items för en variabel korrelerar med 
varandra och ett lägre värde visar att korrelationen mellan items inte är hög vilket gör 
att det går att ifrågasätta om frågorna verkligen mäter samma sak. Då termin sex 
hamnade ungefär på samma värde som Warr (1990) gjorde indikerar det att frågorna 
hade en acceptabel intern konsistens. Alfavärdet blev ej acceptabelt för de på termin ett 
vilket var oförväntat då värdena för termin ett och sex borde ligga nära varandra med 
tanke på att originalstudien samt termin sex hamnade på ett godtagbart värde. Frågorna 
var formulerade lika för båda grupperna. En förklaring skulle kunna vara att de på 
termin sex har lättare att relatera till kompetensfrågor då de troligen har en högre 
kompetens till följd av sin utbildning än vad studenterna vid termin ett har. Frågorna 
mäter alltså något som faktiskt existerar. Studenterna på termin ett har kanske svårare 
att relatera till begreppet vilket gör att spridningen internt blir större och därmed den 
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interna konsistensen. Alfavärdet för frågorna som mätte extraversion låg för termin sex 
något lågt men får ändå ses som godtagbart.  
 
Svarsfrekvensen för studien var betydligt högre för studenter vid termin ett där samtliga 
tillfrågade svarade jämfört med termin sex där drygt hälften svarade. Förklaringen till 
detta skulle kunna vara att för studenterna vid termin ett så delades enkäterna ut 
personligen till dem under en föreläsning vilket höjde svarsfrekvensen. Till studenterna 
vid termin sex så delades enkäten ut digitalt med hjälp av en länk på den klassens 
Facebooksida. Att detta ledde till att alla inte kom i kontakt med länken alternativt 
glömde bort att svara är inte ett helt orimligt antagande. Men trots detta var det färre 
svarande för termin ett än vad det var för termin sex vilket kan förklaras med att de inte 
är lika många i sin klass eller hade många frånvarande den dagen då enkäten delades ut. 
Dock kan det ses som positivt då båda undersökningsgrupperna hade ungefär lika 
många undersökningsdeltagare vilket gör det enklare att jämföra dem. Hade det funnits 
mer tid för föreliggande studie hade det kanske varit möjligt att nå en högre 
svarsfrekvens. Nu var tiden begränsad till enbart en dryg vecka. Dessutom försenades 
tiden ytterligare av att studenterna vid termin ett inte var tillgängliga under den tänkta 
tiden för datainsamling. Med anledning av detta gjorde det att studenterna vid termin ett 
väl var tillgängliga fanns bara ett tillfälle att samla in data.  
 
Då studiens design var av typen tvärsnitt går det inte att uttala sig om kausalitet vilket 
borde ses som ett validitetsproblem. Det är inte möjligt att uttala sig om det är så att 
anställningsbarhet påverkas av kompetens, självförmåga, självkänsla och extraversion 
eller om det är de som påverkar anställningsbarheten. Det som framkommer är däremot 
att det fanns signifikanta samband. En ytterligare aspekt på sambanden är att studien är 
av icke-experimentell design vilket medför att full kontroll över de bakomliggande 
variablerna ej kunde uppfyllas genom ett slumpmässigt urval av 
undersökningsdeltagare. Följden av detta är att det kan ha funnits bakomliggande 
variabler som påverkarade resultatet som mättes.  
 
Studien genomfördes på en specifik grupp vilket kan medföra en del begränsningar. Det 
gör det svårt att uttala sig om de samband som fanns gäller generellt eller om de bara 
gäller den undersökta gruppen, PAO-studenter.  Därmed är det svårt att generalisera 
resultatet till en större population men resultatet kan ses som en vägvisare om hur det 
verkligen ser ut. Det är upp till framtida studier att undersöka om exempelvis sambandet 
mellan anställningsbarhet och extraversion respektive självkänsla även gäller mer 
generellt. 
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Appendix	  
	  

Anställningsbarhet	  
 
Hej,	  
Vi	  är	  två	  studenter	  som	  går	  termin	  sex	  på	  PAO-‐programmet	  och	  skriver	  vår	  C-‐
uppsats	  inom	  området	  arbets-‐	  och	  organisationspsykologi.	  Vi	  har	  för	  avsikt	  att	  
undersöka	  sambandet	  mellan	  var	  man	  befinner	  sig	  i	  sin	  utbildning	  och	  känslan	  av	  
anställningsbarhet.	  Ditt	  deltagande	  är	  frivilligt	  och	  svaren	  kommer	  att	  hanteras	  
konfidentiellt.	  	  Enkäten	  tar	  ca10	  minuter	  att	  fylla	  i.	  Om	  du	  vill	  ta	  del	  av	  resultatet	  är	  
du	  välkommen	  att	  mejla	  oss	  till	  någon	  av	  nedanstående	  e-‐mejladresser.	  Vi	  
uppskattar	  din	  medverkan	  då	  den	  är	  vital	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  genomföra	  vår	  
undersökning.	  	  
	  
Stort	  tack!	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
Anna	  Bengtsson	  
Anna.f.bengtsson@gmail.com	  
	  
Johan	  Krogh	  
Johan_krogh@msn.com	  	  
 
 
 
 
Jag deltar frivilligt i denna enkät q 
 
Ålder______ 
 
Kön?  
 

q1 Kvinna 
q2 Man 
 

Hushåll?  
 

q1 Ensamstående 
q2 Gift/Sammanboende 
q3 Särbo 
q4 Kvarboende hos föräldrarna 
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Vilken är den högsta utbildningsnivå som du fullföljt?  
 (markera endast din högsta avslutade utbildning) 
 

q1 Grundskola 
q2 Gymnasium 
q3 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
q4 Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 

 
Arbetar du extra under studietiden? 

 
q1 Ja  
q2 Nej 

 
Om ja, beskriv i vilken omfattning och med vad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
	  
Ringa in det alternativ som stämmer in bäst på dig på 
nedanstående påståenden: 
	  
Jag tror att jag med kunskapen jag kommer få av min utbildning relativt snabbt 
kunna hitta ett arbete när jag är färdigutbildad 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag känner till arbetsgivare där jag skulle ha stor nytta av det jag kommer lära 
mig under min nuvarande utbildning 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag har lätt för att njuta av livet 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
På det hela taget är jag nöjd med mig själv 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag känner mig ofta glad och lite upprymd inför mötet med en god vän 
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Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag önskar jag hade mer respekt för mig själv  
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Ibland känner jag mig helt oduglig  
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
Jag försöker fylla min tid med sådant som jag känner kan engagera mig 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag kommer att lyckas övervinna många utmaningar 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
I allmänhet tror jag att jag kan uppnå resultat som är viktiga för mig 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag tror att jag kommer att lyckas med näst intill allt jag strävar efter 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag tycker att jag har en massa goda egenskaper 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Även när saker är tuffa, klarar jag av att prestera ganska bra 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag tror att jag ofta kommer ha det svårt att bemästra problem i mitt framtida 
arbete 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
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Jag känner att jag är lika värdefull som andra personer 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
 
Jag tycker att jag är bättre än de flesta på att klara av problem i arbetet 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag är alltid pigg på att prova på nya saker 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag är säker på att jag kan utföra många olika uppgifter på ett effektivt sätt 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
 
På det hela taget är jag nöjd med mig själv 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag tycker att livet är fullt av intressanta saker 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag kan med min kompetens när jag är färdigutbildad relativt snabbt hitta ett 
arbete 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
När jag står inför svåra uppgifter är jag säker på att jag kommer att klara av dem 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag tror mitt framtida jobb kommer bli ganska svårt 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
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I jämförelse med andra människor kan jag utföra de flesta uppgifter på ett mycket 
bra sätt 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
 
Jag tycker att jag har en massa goda egenskaper 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag kommer klara av vilka problem som helst i mitt framtida jobb 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag försöker fylla min tid med sådant som jag känner kan engagera mig 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag känner att jag kommer utföra mitt framtida jobb på ett tillfredsställande sätt 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag klarar av saker och ting lika väl som andra människor 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Den yrkeskompetens jag kommer besitta när jag är färdig med min utbildning är 
efterfrågad av arbetsgivarna 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag kommer att klara av de flesta mål som jag satt upp för mig själv 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag har en positiv inställning till mig själv 
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Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag känner att jag har mycket att vara stolt över 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt  
 
 
Då och då tycker jag att jag är rätt värdelös 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Ibland tycker jag att jag inte kommer vara särskilt kompetent för mitt framtida 
jobb 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
När allt kommer omkring är jag beredd att se mig själv som ett misslyckande  
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
 
 
Jag kan när jag är klar med min utbildning skaffa ett relevant arbete utan att 
behöva flytta 
 
Stämmer inte alls   1    2    3    4    5    Stämmer helt 
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