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Beteendevetare är en av de snabbast växande yrkesgrupperna på arbetsmarknaden idag och 

det finns många olika yrken att arbeta inom efter examen. Beteendevetarnas arbetsmarknad 

ligger nära socionomers, personalvetares och samhällsvetares yrken. Utifrån den stora möjliga 

yrkesbredden bör frågan ställas om beteendevetare faktiskt upplever att deras utbildning 

skapat tillräckliga förutsättningar för så olika typer av yrken. Denna studie undersöker hur 

beteendevetare från olika lärosäten ser på utbildningens relevans för arbetslivet; dels genom 

deras syn på vilka förutsättningar och motsättningar för framtida arbetsliv som följt av 

utbildningen, men också vad de upplever saknas i utbildningen. Studien bygger på tjugoen 

deltagares berättelser där fem personer intervjuats och sexton deltagit i inkätdialog. Studien är 

fenomenologisk och essensbegreppet har fått stå i fokus. Resultatet visar att beteendevetarna 

upplever att utbildningen skapat förutsättningar för framtida arbete genom ett breddat 

perspektiv och samtalsfärdigheter, och att den otydliga yrkesprofileringen upplevs som en 

motsättning. Det deltagarna upplever saknas i utbildningen är juridiska kunskaper, bättre 

arbetslivsanknytning och till viss del praktik.  

 



 

 

Behavioral scientists are one of the fastest growing occupational groups in the labor market 

today and there are many different professions to work in after graduation. The behavioral 

scientists labor market is close to the occupations of social workers, human resources 

managers and social scientists. Based on the broad possible scope of work, the question 

should be asked if behavioral scientists actually find that their education has created sufficient 

conditions for such different types of professions. This study examines how behavioral 

scientists from different academies perceive the relevance of their education when related to 

working life; partly through their opinions of what preconditions and contradictions for future 

working life that the education has given, but also what they find is missing in the education. 

The study is based on twenty-one participants’ stories where five people were interviewed and 

sixteen participated in survey-dialogues
1
. The study is phenomenological and the essence 

concept has been placed in focus. The result shows that behavioral scientists find that the 

education created good conditions for future work through a broader perspective and 

conversational skills, and that the unclear professional profiling is perceived as a contradiction 

for future profession. The aspects that participants find to be missing in the behavioral science 

education is legal knowledge, better connection between education and practice and, in part, 

internships. 
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 Survey-dialogue is an approximate translation for a Swedish word that refers to a data collection 

method that is a mix between a survey and an interview. 
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1.   INLEDNING 

 

På arbetsmarknaden idag värdesätts kunskaper om mänskligt beteende, organisation och 

mänskliga relationer mer än någonsin tidigare och det har blivit allt viktigare i yrkeslivet på 

olika sätt. En yrkesgrupp som besitter kunskaper inom just dessa områden är beteendevetare, 

som är en av de snabbast växande yrkesgrupperna på arbetsmarknaden idag 

(Akademikerförbundet SSR, 2013). 

 

Beteendevetare är en växande yrkesgrupp som kan arbeta med bland annat gruppdynamik, 

behandlingsarbete, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, projektledning, kriminalvård, 

arbetsförmedling och handläggning (Akademikerförbundet SSR, 2013; SACO, u.å: a). Utifrån 

den bredd av yrkeskategorier som presenterats är det rimligt att fråga sig hur en utbildning 

kan skapa en grund som är tillräckligt omfattande för att kunna arbeta med så olikartade 

arbetsuppgifter. Kan de kurser som ges under en beteendevetenskaplig utbildning skapa 

tillräckligt goda förutsättningar för att känna sig förberedd och trygg i framtida arbete?  

 

Jag som genomfört denna studie är själv beteendevetare och när jag valde att studera vidare på 

magisternivå såg jag hur mina studiekamrater spreds för vinden och började jobba på väldigt 

olika arbetsplatser. Mina forna kurskamrater infann sig plötsligt på arbeten inom privat såväl 

som statlig sektor, i myndighetsutövning och rekrytering, och inom vård och omsorg såväl 

som HR. När vi höll kontakt efter studierna och de berättade vilka arbetsplatser de hamnat på 

så började jag intressera mig för utbildningen och hur den fungerar i arbetslivet. Kan 

beteendevetarna verkligen vara förberedda för alla de yrkesmässiga möjligheter som man 

ställs inför och iså fall på vilket sätt? Eftersom jag själv direkt gick vidare till magisterstudier 

blev jag nyfiken på vilka kvaliteter beteendevetare upplever sig ha tagit med sig in i arbetet, 

vad de känner att de kan bidra med men också vad de upplever saknas i utbildningen utifrån 

vad de mött på jobbet. Mitt intresse var att undersöka om det gick att hitta några gemensamma 

nämnare i hur de forna studenterna uppfattar sin utbildning, oavsett om de kommer från olika 

lärosäten. 
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2.    BAKGRUND 

 

För att kunna förstå beteendevetarnas upplevelser av utbildningens relevans krävs att vissa 

områden förtydligas. Under detta avsnitt presenteras den information och forskning som är 

relevant för förståelsen av problemområdet. Först definieras yrkesgruppen beteendevetare och 

de utbildnings- och yrkesmöjligheter som finns, följt av tidigare studier och texter kring 

lärande i utbildning, lärande i arbete och det glapp som uppstår däremellan.  

 

2.1.   Vad är en beteendevetare? 

En beteendevetare är enligt Nätverket för beteendevetare (u.å.) en person som har en 

kandidatexamen i något av de beteendevetenskapliga ämnena psykologi, sociologi eller 

pedagogik. Psykologi beskrivs som mentala processer, sociologi som sociologiska processer 

och pedagogik som lär- och påverkansprocesser. SACO beskriver att ”de 

beteendevetenskapliga ämnena finns inom pedagogik, psykologi och sociologi, varav ett väljs 

till huvudämne. Som en del i din beteendevetenskapliga utbildning kan du exempelvis läsa 

arbetsvetenskap, arbetsliv, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller 

andra samhällsvetenskapliga ämnen” (SACO, u.å: a). De lyfter vidare fram att en 

beteendevetenskaplig utbildning omfattar tre års heltidsstudier för att få en kandidatexamen, 

och detta motsvarar 180 högskolepoäng. Beteendevetenskapliga utbildningar finns enligt 

SACO i ett sextiotal varianter runt om i Sverige och man kan läsa fristående kurser för att bli 

beteendevetare. Mälardalens Högskola beskriver i sin kursplan för det beteendevetenskapliga 

programmet att beteendevetaren studerar människan som individ, i grupp och inom 

organisationer samt som samhällsmedborgare (Mälardalens Högskola, 2015). Några av de 

krav som ställs för examen inom ett beteendevetenskapligt kandidatprogram är förmågan till 

informationssökande, kritisk granskning, problemlösning, diskussion och självständighet 

(Lunds Universitet, 2008; Uppsala Universitet, 2012 & Mälardalens Högskola, 2015). 

 

Vilken examen som utfärdas när man fullgjort ett beteendevetenskapligt program kan se olika 

ut. I vissa fall, som på Lunds Universitet, utfärdas filosofie kandidatexamen i 

beteendevetenskap (Lunds Universitet, 2008) och i andra fall såsom hos Uppsala Universitet 

(2012) och Mälardalens Högskola (2015) utfärdas examen inom valt huvudområde till 

exempel filosofie kandidatexamen i psykologi eller pedagogik. 
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Som nämnt i inledningskapitlet av denna studie finns många olika yrken för beteendevetare. 

Beteendevetare kan bland annat arbeta inom arbetsförmedling, rekrytering, socialtjänst, 

företagshälsa, ledarskap, kriminalvård, kompetensutveckling, behandling, rehabilitering, 

marknadsföring, handläggning, coaching, organisationsutveckling, migrationsarbete, 

rådgivning, projektledning, utredning och utvärdering för att nämna några exempel 

(Akademikerförbundet SSR, 2013; Framtidsutveckling, 2016 & SACO, u.å: a). SACO 

beskriver beteendevetarens arbetsmarknad som närliggande socionomers, personalvetares och 

samhällsvetares yrken. De beskriver på sin hemsida (SACO, u.å: b) beteendevetarens 

arbetsmarknad som svår och med stor konkurrens. Detta för att beteendevetare i många fall 

tävlar med andra akademikergrupper om jobben. På en skala från 1 till 5 uppskattar de att 

beteendevetarens osäkerhet på arbetsmarknaden är 3. Samtidigt råder enligt 

Arbetsförmedlingen (2017:a; 2017:b & 2017:c) liten/mycket liten konkurrens om yrken som 

biståndsbedömare, socialsekreterare, utredare och handläggare – yrken som är vanliga för 

beteendevetarna. Uppskattningsvis arbetar sju av tio beteendevetare inom offentlig sektor och 

ungefär 25% inom någon myndighet (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

 

2.2.   Lärande i utbildning 

Lärande i utbildning respektive på arbetsplatsen kan utifrån studier på området se väldigt 

olika ut. Det tycks finnas vissa aspekter av utbildningen som kan vara särskilt gynnande och 

skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsliv. 

  

I en studie av Brady, Sawyer och Crawford (2016) undersöktes hur sociala medier och 

teknologi kan användas för att främja ”svåra dialoger” för studenter inom socialt arbete. Med 

svåra dialoger avser författarna samtal om ojämlikhet, privilegium och mångfald. De fann 

också ett behov hos studenterna att få ökad förståelse och kunskap kring användandet av 

sociala medier och teknologi för att förberedas för arbetslivet i ett alltmer teknologiserat 

landskap. Ett av många ämnen som diskuterades i projektet var kulturell kompetens, och hur 

den är oupplösligt förenad med självkännedom. För att kunna resonera kring frågor som 

rasism menade vissa studenter att man först måste förstå sig själv och sin egen roll i 

samhället. För att kunna utmana ojämlikhet måste man först utmana sig själv och sitt 

tankesätt.  Projektet fick till största del positiv respons – många studenter fann det lärorikt att 

genom teknologi och sociala medier interagera med människor man aldrig träffat om svåra 
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och viktiga ämnen. Då deltagarna i projektet kom från olika utbildning och bakgrund fanns 

många olika perspektiv och åsikter kring de diskuterade ämnena, vilket ansågs lärorikt av 

studenterna. Teknologi och sociala medier skulle enligt studien kunna vara användbart för att 

genom dialog med andra utveckla sin egen praxis. 

 

McClendon, Kagotho och Lane (2016) menar i sin studie att bristen på makroperspektiv i 

utbildningar för socialt arbete, gör att studenterna är dåligt förberedda på ledarroller i 

arbetslivet. De menar också att på grund av bristen på detta perspektiv har sociala arbetare en 

nackdel i både inflytande och makt i sina organisationer. För att få det ökade 

makroperspektivet gick projektet i studien ut på att ge studenterna ett faktiskt filantropiskt 

ansvar. Genom att studenterna fick ingå i partnerskap med välgörenhetsorganisationer sågs en 

förändring i deras lärande. Det faktiska filantropiska ansvaret kunde ske genom att 

studenterna fick möjlighet till praktikplatser på välgörenhetsorganisationer, fick delta i 

insamlingsverksamhet eller att få vara med och observera i beslutsfattandeprocesser till 

exempel. Sammanfattningsvis menar författarna att ett deltagande i meningsfullt 

välgörenhetsarbete skapar för studenter inom socialt arbete en möjlighet för större insyn och 

förståelse för makroperspektivet och därmed en fördel för framgångsrikt ledarskap i deras 

kommande arbetsliv. 

 

Jivanjee, Pendell, Nissen och Goodluck (2016) menar i sin studie att det finns ett behov av 

livslångt lärande för studenter inom socialt arbete då vi lever i en tid av snabba förändringar 

gällande policys, forskning och teori. För att hantera den snabba förändringen måste 

utbildningarna förbereda studenterna i att engagera sig i livslångt lärande. När studenterna 

tillfrågades hur de såg på livslångt lärande så kom bland annat engagemang och villighet att 

lära sig nytt upp, såväl som att inte nöja sig med sina referensramar utan att ständigt söka ett 

bredare perspektiv och nya sätt att tänka. Vissa menade att livslångt lärande är ett åtagande att 

söka lärandemöjligheter under hela livet. I studien fann författarna att alumnernas livslånga 

lärande delvis hämmades på grund av den bristande tillgången på ny och relevant forskning 

när de kom ut i arbetslivet. Tillgången till databaser och elektroniska publiceringar försvinner 

för många när man är klar med studierna. Författarna såg också att interaktionen med andra 

studenter och medlemmar av fakulteten var vitalt för det livslånga lärandet, då mötet med 

andras perspektiv skapade frågor och nyfikenhet som inte funnits där innan. Vissa deltagare 

menade att ett livslångt lärandeperspektiv kan främja hanterandet av stressfulla och svåra 

situationer i arbetet. Andra menade att viljan för ett livslångt lärande har förbättrat deras 
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bemötande och interaktion med klienter i det sociala arbetet, då de resonerar att det alltid 

finns mer att lära och sätt att utveckla det arbete man gör. Författarna menar slutligen att 

utbildningarna måste förbättra möjligheterna till kunskapssökande för alumner som vill 

fortsätta lära sig efter studierna, och att arbetsplatserna måste skapa tid för lärande då de 

anställda i annat fall tvingas söka kunskap på fritiden vilket är begränsande. 

 

I en studie av Trede och McEwen (2015) undersöktes den pedagogiska potentialen hos praktik 

när det kom till studenters motivation för sina studier. Det visade sig att erfarenheter från 

praktiken under studietiden gav ett mer balanserat förhållningssätt mellan teori och praktik, en 

tidigare exponering för olika etiska, kulturella och politiska dilemman i arbetslivet, samt ett 

större fokus på praktisk och empirisk kunskap som underlättade ett livslångt lärande för 

deltagarna. Oavsett om studenterna hade bra eller dåliga erfarenheter av praktiken så bidrog 

det med insikten om exempelvis vad de ville göra efter sina studier och på vilket sätt de ville 

använda kunskaperna för att bidra till arbetet.  I en annan studie om utbildning inom socialt 

arbete av Tham och Lynch (2014) sågs en önskan om mer arbetslivsanknytning hos 

studenterna som deltog i studien. Många kände sig osäkra och oförberedda inför att arbeta 

inom socialt arbete medan vissa menade att de utvecklat en kritisk förmåga och 

självförtroende i ämnet. De fann också att många av de studenter som senare arbetade inom 

det sociala fältet inte fick det stöd och den hjälp i upplärningsfasen som de kanske önskat och 

förväntat sig. Crisp och Hosken (2016) menar i sin undersökning av utbildning i socialt arbete 

att det länge funnits ett ökat behov av arbetslivsanknytning antingen genom praktik eller 

genom utbildning på fältet. I och med detta behov har också svårigheterna att hitta 

verksamheter för exempelvis praktiserande studenter ökat.  

 

2.3.   Lärande i arbetet 

De kunskaper som en akademiker tillskansar sig i utbildningen är inte det enda som har 

betydelse för arbetslivet. Även lärande i och genom arbetet spelar stor roll för en persons 

yrkesutövning, och nedan följer studier som betonar lärande i arbetet.  

 

I en rapport av Döös (2004) diskuteras bland annat hur medarbetarnas möjlighet till lärande 

och kunskapsutveckling kan trasas sönder av alltför täta omorganisationer och förändringar på 

arbetsplatsen. Hon menar att lärande måste organiseras i arbetet, och att man i ledningen ofta 

talar fint om lärande på jobbet men att de organisatoriska rutinerna och arbetssätten kan 
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begränsa lärandemöjligheter. Döös lägger generellt mycket fokus på hur man som styrande i 

en verksamhet på sätt och vis bär ansvar för de anställdas lärande genom att dels avsätta tid 

för det och arrangera lärande på så vis, men också genom att det finns tillgängliga 

kommunikationsvägar där de anställda får möjlighet att lära av varandra. Även Billett (2001) 

menar att möjligheten till lärande i yrket har med arbetsplatsen att göra. Arbetsplatsens 

förmåga att tillförse personal med lärmöjligheter menar författaren är en central nyckel för att 

åstadkomma lärande av god kvalitet på arbetsplatsen. Han hänvisar till två av hans tidigare 

studier där man fann att guidade lärandestrategier förstärkte lärandet i arbetets dagliga 

aktiviteter (Billett et al 1998; Billett, 2000). Det kunde handla om exempelvis coaching eller 

kritiska dialoger. Det visade sig också i studien att de personer som erbjöds störst möjlighet 

till att delta i läraktiviteter utvecklades mest. Hur villig arbetsplatsen är att erbjuda 

lärmöjligheter spelar stor roll och även sådana saker som normer och attityd gentemot 

kompetensutveckling påverkar (Billett, 2001). Han tar också upp samverkan mellan nya och 

gamla anställda som en viktig källa till lärande och ny kunskap. 

 

I en studie av Bondevik, Holst, Haugland, Baerheim och Raaheim (2015) undersöktes lärande 

i arbetet hos praktiserande studenter inom olika professioner i primärvården, där man fann att 

individer från olika professioner lärde av varandra på arbetsplatsen. Flera deltagare menade 

att arbete tillsammans med kollegor med annan utbildningsbakgrund breddade deras 

perspektiv och skapade både en större öppenhet för olika synvinklar av problemet men också 

en större trygghet i och med att andra deltog i arbetet och förhindrade att man missade något, 

till skillnad om man arbetat ensam. Vissa deltagare menade också att ett lärande om andras 

kunskaper också tydliggjorde de egna, och skapade en större förståelse för hur de egna 

kunskaperna kunde bidra till arbetet. Flera studenter berättade att de fått större förståelse för 

andra professioners arbete men också att de bästa resultaten nås när de har en vilja att lära av 

varandra och bredda varandras perspektiv.  

 

Ett sätt att lära professionellt och att utveckla sitt arbete är genom det som Stoll, Bolam, 

McMahon, Wallace och Thomas (2006) kallar för praxisgemenskaper. Det beskrivs av 

författarna som en grupp människor som delar och kritiskt granskar sin praxis på ett 

pågående, reflekterande, inkluderande, lärandeorienterat och utvecklingsstödjande sätt. I en 

praxisgemenskap råder också delade normer och värderingar. Genom att gemenskapen kritiskt 

granskar sin yrkesutövning skapas en möjlighet dels för yrkesmännen att utvecklas i sina 

yrken men också för att verksamheten ska förbättras. Författarna understryker att effektiva 
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arbetsplatser etablerar dessa praxisgemenskaper och att det största målet inte handlar om 

individens egen framgång utan hur man kan utvecklas som gemenskap. Författarna avslutar 

med att konstatera att det inte är lätt att skapa en praxisgemenskap, men utifrån de studier som 

finns kan vara värt ansträngningen då det kan förbättra det individuella och kollegiala 

lärandet. 

 

I en studie av Thorpe och Gordon (2012) undersöktes ett särskilt onlinelärandeverktyg för 

socialt arbete. Idén med projektet var att stimulera lärande på arbetsplatsen genom att 

expandera möjligheten till kommunikation i arbetet samt att undersöka vad som påverkar 

deltagande i denna utökade onlinekommunikation. I projektet fick deltagarna till exempel se 

på korta filmer och använda det som motor för reflektion kring hur man kan eller bör arbeta i 

praktiken. I projektet fann man först och främst att lärande online måste vara lättillgängligt 

och användarvänligt; vissa upplevde onlineprojektet som svårt att förstå och stängde snabbt 

ner sidan. Själva innehållet i projektet var dock uppskattat, författarna fann att deltagarna 

genom att se praktiska situationer kunde reflektera kring hur något kunde göras bättre. Vissa 

lyfte även fram att reflektioner uppkom kring större ämnen såsom hur man ser på sitt 

yrkesuppdrag och vilka värderingar man har i sitt arbete, och upplevde det som en givande 

följd av projektet. Det tycks utifrån projektets resultat vara fördelaktigt att använda 

onlineverktyg för att stimulera lärande och reflektion på flera olika plan kring sin egen praxis. 

 

2.4.   Gapet mellan utbildning och arbete 

Det tycks utifrån tidigare avsnitt kunna finnas något av ett gap mellan det som studenter möts 

av i utbildningen respektive vad man senare möter i arbetslivet. Problematiken mellan detta 

teori- och praktikglapp kan ses ur flera olika perspektiv. 

 

Latham (2007) tar upp problematiken som beteendevetaren står inför när det gäller 

tillämpandet av de teoretiska kunskaperna i arbetslivet. Det finns ett behov av att svetsa 

samman de två världarna av praktiskt arbete och teoretisk kunskap över lag. Latham menar att 

undersökningar inom det beteendevetenskapliga forskningsfältet måste ha ett faktiskt värde 

och inte producera kunskap som det inte finns någon nytta med, vare sig det gäller i den 

praktiska världen eller teoretiskt. Latham ger förslag på hur det beteendevetenskapliga 

forskningsfältet kan sammansvetsa de två världarna, till exempel genom att använda ett språk 

som inte är utpräglat ”vetenskapligt” när man samverkar med instanser utanför den 



8 

 

akademiska världen. Problemet som lyfts fram är att många som arbetar och verkar inom den 

akademiska världen ofta har främst med andra akademiker att göra och att de som står utanför 

inte ser nyttan med beteendevetenskaplig forskning och sällan introduceras till den. Vidare 

menar Latham också att ett större samarbete mellan den beteendevetenskapliga 

forskningsvärlden och olika organisationer och verksamheter behövs, för att ytterligare bidra 

till nyttan och syftet med den kunskap som tas fram. Det är den bristande interaktionen mellan 

forskning och praktik som Latham kritiserar och som med fördel kan förändras. 

 

Även Gyani, Safran, Miles och Rose (2014) tar upp förhållandet mellan forskning och 

praktik, med utgångspunkt i terapeuters arbete och deras användning av tidigare erfarenheter 

respektive forskning. Författarna fann i sin studie att många terapeuter inte håller sig 

uppdaterade om aktuell forskning, och att patienter får bristande vård och behandling då vissa 

terapeuter istället använder sin erfarenhet i större grad. Det är alltså tidigare erfarenheter som 

ligger till grund för majoriteten av de kliniska beslut som görs och för vilken behandling som 

väljs. Deltagarna menade att de tillsammans med erfarenhet i stor grad också använde sig av 

intuition. I studien fann man även att kognitiva beteendeterapeuter i större grad använde 

forskning som grund för sina beslut än terapeuter av andra skolor. Böcker var för alla olika 

sorters terapeuter det minst använda hjälpmedlet. 

 

Ellström och Kock (2008) problematiserar synen på kompetens i arbete, genom att skilja på 

formell och faktisk kompetens. De menar att den formella kompetensen, den som har intyg 

och diplom till exempel, kan skilja sig mycket från faktisk kompetens. Inte sällan har en 

blivande anställd alla de formella kunskaperna som är nödvändiga för arbetet, men saknar den 

faktiska förmågan att lösa de problem och hantera de situationer som uppkommer. Lika ofta 

kan en individ som saknar den formella kompetensen besitta faktiskt kompetens som gör att 

arbetet kan utföras på ett mycket bra sätt. Ellström och Kock menar att en person med formell 

kompetens ofta förutsätts ha även den faktiska kompetensen för arbetet.  

 

I en studie av Al-Ma'seb, Alkhurinej och Alduwaihi (2013) undersöktes anledning till det gap 

mellan teori och praxis som författarna hävdar är ett känt fenomen inom socialt arbete. 

Studien genomfördes på olika institutioner inom socialt arbete i Kuwait. Man fann fyra större 

anledningar till varför teori och praktik inte möts inom just detta fält i arbetslivet. Den första 

problematiska aspekten är läroplanen; det tycks enligt författarna inte vara själva kurserna och 

utbildningen i sig som är otillräcklig utan det faktum att studenterna använder sig av den 



9 

 

gamla information som fortfarande finns ute på fältet. I förlängningen innebär detta att den 

mest uppdaterade och avancerade kunskapen om socialt arbete finns i utbildningen och inte på 

arbetsplatserna. Den andra aspekten som upprätthåller gapet mellan teori och praxis är det 

motstånd och de utmaningar som kan finnas från ledningen på en arbetsplats. Författarna 

menar att anställda kan uppmuntras och ibland beordras att använda de modeller och teorier 

som är bekanta för ledningen eller gruppen trots att det finns andra tillvägagångssätt som 

skulle vara mer lämpliga. Den tredje aspekten handlar om bristerna i arbetsbeskrivningar som 

gör att arbetande inom den sociala sektorn upplever en otydlighet kring vilka uppgifter som 

ingår i arbetet, vart gränserna går för uppdraget och därmed i sin tur vilka möjligheter som 

finns till att utveckla och förnya arbetet. Den fjärde och sista aspekten som kan skapa ett gap 

mellan teori och praxis är individens egna professionella självutveckling. Huruvida den 

anställde själv söker utveckla sitt arbete eller inte påverkar om gapet ökar eller minskar, enligt 

författarna.  

 

Husén (1958) lyfter fram att övergången mellan utbildning och arbetsliv försvåras i det 

moderna samhället då det blir allt större mängd information som ska följa med en individ från 

skolbänken och ut i livet. Det blir också ett större och större material som ska överföras från 

en generation till nästa. För att denna övergång ska göras möjlig så måste denna ökade mängd 

kunskap stanna kvar hos individen och inte glömmas bort, och där betonar Husén att det finns 

en skillnad i hur vuxna lär och memorerar information i jämfört med barn och unga. Generellt 

så betonar Husén att möjligheten att sätta sin kunskap i ett sammanhang är viktigt för vuxna. 

Att diskutera saker i grupp, att argumentera och använda kunskaperna praktiskt tycks vara 

mer gynnsamt än läsande av böcker som fungerar bättre för unga. Husén skriver också att 

grupparbeten är den undervisningsform som vuxna i högre grad söker, samt att frivilligheten 

är den största skillnaden mellan barn och vuxnas lärande.  
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3.    SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med studien är att undersöka beteendevetarnas uppfattning av utbildningen och dess 

relevans för arbetslivet och utgår från två frågeställningar: 

 

- På vilket sätt upplever deltagarna att utbildningen givit dem förutsättningar eller 

motsättningar för framtida arbete? 

- Vad upplever deltagarna fattas i utbildningen i förhållande till sitt arbete? 
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4.    METOD 

 

I detta kapitel presenteras de metodologiska ställningstaganden som gjort under studiens 

gång. Först beskrivs den kvalitativa - fenomenologiska ansatsen, följt av 

datainsamlingsmetoderna intervjuer och inkätdialoger, urval, genomförande, presentation av 

deltagarna, etiska överväganden och slutligen kvalitetskriterier för studien. 

 

4.1.   Kvalitativ - fenomenologisk ansats 

I denna studie ligger fokus på beteendevetarnas upplevelser av hur väl studierna förberett dem 

för arbetslivet. Undersökningar med fokus på just individens tankar, upplevelser och 

erfarenheter lämpar sig att undersökas genom det som Cohen, Manion och Morrison (2011) 

beskriver som kvalitativ forskning. Att undersöka hur människor upplever sin utbildning i 

relation till arbetslivet kan anses undersökas bäst kvalitativt, genom att söka förståelse för 

individernas erfarenheter och tankar kring sina studier och hur de applicerats på olika 

arbetslivssituationer. Varje persons röst och tankar tillåts därigenom komma fram, vilket enligt 

författarna är typiskt för kvalitativa studier. Då denna studie har som syfte att undersöka 

beteendevetarnas upplevelser av sin utbildning, bedömdes också lämpligt att använda ett 

fenomenologiskt angreppssätt. Fenomenologin är lämplig när problemområdet behandlar 

människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, och när empirin står i fokus istället 

för en teori (Kvale och Brinkmann, 2014; Cohen et al, 2011). Bengtsson (2005) betonar att 

uppmärksamheten visserligen riktas mot ett objekt – ett fenomen – men aldrig mot fenomenet 

isolerat från den som ”ser” det. Man studerar hur ett fenomen visar sig för någon – med andra 

ord mänskliga upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. I fenomenologin vill man också 

bort från teorin som i vanliga fall hamnar mellan forskaren och resultatet (Larsson, 2005).  

 

Det finns samtidigt mer än ett sätt att bedriva fenomenologisk forskning och flera olika 

perspektiv att förhålla sig till i fenomenologiska studier (Cohen et al, 2011; Bengtsson, 2005). 

Det finns många som anses ha bidragit till fenomenologin genom sina olika perspektiv, bland 

annat Husserl med sin transcendentala inriktning, företrädarna Heidegger, Sartre och Merleu-

Ponty som förespråkade en existensfilosofisk fenomenologi och den hermeneutiska 

fenomenologin där Heidegger, Gadamer och Ricoeur betraktas som företrädare, till exempel 

(Bengtsson, 2005). Med denna varians av perspektiv i åtanke bör inte fenomenologin 
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betraktas som en enhetlig och utpräglad forskningsmetod. I denna studie gjordes valet att utgå 

från en kvalitativ ansats med fokus på essensbegreppet från fenomenologin, vilket är en av 

många grenar på det fenomenologiska trädet. Eftersom denna studie undersöker upplevelser 

hos beteendevetare oavsett lärosäte, har jag intresserat mig för att undersöka om det finns 

några gemensamma nämnare i upplevelserna hos deltagarna – en essens om man så vill. 

Begreppet essens diskuteras i relation till begreppet existens främst inom den 

existensfilosofiska fenomenologin, där man betraktar existensen av ett fenomen som det enda 

sett på vilket vi kan varsebli det. En persons upplevelse av fenomenets existens kan inte vara 

mer sann eller falsk än någon annans upplevelse (Bengtsson, 2005). Essensen av fenomenet 

blir därmed kärnan hos fenomenet, teman som är gemensamma och återkommande i olika 

berättelser.  ”De teman som varierar i beskrivningarna är inte väsentliga och utgör fenomenets 

existens. De invarianta temana är väsentliga och utgör fenomenets essens” (Szklarski, 2015 s 

142). Att söka efter just essensen i denna studie bedömdes som en lämplig infallsvinkel då det 

i en bred målgrupp av deltagare kan finnas ett behov av att hitta någon form av kärna.  

 

4.2.   Datainsamlingsmetod 

Cohen (et al, 2011) lyfter fram att i valet av problemområde bör möjligheten att nå deltagare 

tas i beaktning; studien måste vara genomförbar och därför blir just valet av 

datainsamlingsmetod av vikt. Med Cohens ord i åtanke valdes två olika 

datainsamlingsmetoder för att underlätta kontakten med deltagare. Den ena metoden som 

valdes var intervjuer, och som komplement till dessa användes det som Berg (2015) kallar för 

inkätdialog; en slags blandning mellan enkät och intervju.  

 

4.2.1.   Intervjuer 

Hur en intervju ser ut kan skilja sig mycket mellan olika forskningsdiscipliner men är också 

beroende av vad forskaren vill nå för form av kunskap genom intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014). Just på grund av att reflektionen och att ge deltagaren tid att fundera bedömts viktigt i 

denna studie så var reflexiva intervjuer en passande intervjuform. Thomsson (2010) menar att 

den reflexiva intervjun med fördel kan bestå av enkla teman att utgå ifrån, och blir därmed en 

sorts ostrukturerad intervju med särskilt fokus på reflexivitet. Deltagaren ska få möjlighet att 

associera och reflektera fritt utifrån de teman som presenteras, istället för att som vid en mer 

strukturerad intervjuform svara på tydligt formulerade frågor. I denna reflexiva och 
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ostrukturerade intervjuform krävs att intervjuaren är alert och närvarande under intervjun, för 

att ställa följdfrågor som baseras på vad deltagaren berättat. För att säkerställa att forskaren 

inte drar slutsatser som inte stämmer, kan det vara av fördel att spegla det som deltagaren 

berättat; ”förstod jag dig rätt om du upplevde...” till exempel. Reflexiva, ostrukturerade 

intervjuer har valts i denna studie på grund av vilken kunskap som eftersöks, vilket i detta fall 

är deltagarnas upplevelser och erfarenheter som kan innebära alla möjliga olika saker och som 

bedöms inte riktigt kunna rymmas i alltför snäva frågor. För att bredda urvalsgruppen 

bedömdes intervjuer med fördel kunna kompletteras av inkätdialoger – en 

datainsamlingsmetod som ger individer möjlighet att delge sina erfarenheter skriftligt om man 

inte kan eller vill delta på en intervju.  

 

4.2.2.   Inkätdialog 

Inkätdialogen är en blandning av intervju och enkät, där kontakt med deltagaren kan ske via 

e-post och där deltagaren till en början får öppna frågor att svara på (Berg, 2015). Forskaren 

har sedan möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt genomföra något som kan liknas vid en 

skriftlig intervju. På grund av faktorer som geografiskt avstånd kan inkätdialogen anses vara 

tidseffektiv, i jämförelse med intervjuer där två parter möts. Inkätdialogen fungerar i denna 

studie som en skriftlig intervju och liknar intervjuernas form i den mån det var möjligt. För att 

behålla deltagarnas intresse och motivation till att svara så bedömdes det inte rimligt att ställa 

fullt så många följdfrågor som skulle gjorts vid en fysisk intervju. Därför formulerades ett 

antal öppna frågor kring varje tema (se bilaga 3), för att spara tid men också för att inte mejlet 

ska behöva skickas alltför många gånger fram och tillbaka, av respekt för deltagaren. 

 

4.3.   Genomförande 

4.3.1.   Att hitta deltagare 

När det fastslagits att intervjuer och inkätdialoger skulle få utgöra studiens 

datainsamlingsmetod blev nästa naturliga steg att fundera kring vilket urval som skulle 

användas. Att bestämma ett urval till en studie är mer än att bara rikta in sig på en viss grupp 

deltagare i studien enligt Cohen (et al, 2011). Vad det gäller urval av informanter till studien 

skiljer Cohen (et al) på ”bra” och ”dåliga” informanter. I huvudsak gäller det att i urvalet söka 

efter personer som har den nödvändiga informationen, erfarenheten och kunskapen om 

området som ska undersökas; vad som sedan bedöms som rätt erfarenhet är en annan fråga 



14 

 

och kan kräva noggrann övervägning i planerandet av studien. I denna studie bedömdes att 

lämpliga deltagare är personer som har en utfärdad examen sedan maximalt tio år. Denna övre 

gräns har valts då utbildningarna i landet kan ha förändrats över tid. För att skapa en större 

trovärdighet i resultatet har en examen också valts som kriterium för att få medverka i studien. 

 

Deltagarna nåddes via det som Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval; att de deltagarna 

som är tillgängliga för forskaren är med i studien. Bekvämlighetsurval bedömdes som det 

mest tidseffektiva sättet att nå deltagare på utan att begränsa yrkesbredden hos urvalsgruppen. 

Att exempelvis besöka arbetsplatser där många beteendevetare är anställda bedömdes kunna 

påverka yrkesbredden hos urvalsgruppen negativt och därför bedömdes ett 

bekvämlighetsurval vara lämpligt. Två annonser postades på ett socialt medium; den första i 

en nätverkargrupp för beteendevetare och den andra i en beteendevetargrupp i det länet där 

jag själv bor (se bilaga 1). I annonserna presenterades kort mitt studieområde och de som var 

intresserade att delta ombads kontakta mig i ett privat meddelande. Genom annonserna fick 

jag kontakt med 21 deltagare; fem personer intervjuades och 16 personer deltog i inkätdialog. 

Tre av intervjuerna genomfördes på plats och två på telefon på grund av geografiskt avstånd. 

De deltagare som intervjuades på plats fick själv bestämma vart de ville att intervjun skulle 

äga rum. Två av de fysiska intervjuerna skedde i deltagarnas hem och en på ett café.  

 

4.3.2.   Insamlingen av empiriskt material 

I samband med inkätdialoger och intervjuer fick deltagarna ta del av missivbrevet för studien 

(se bilaga 2). De som ville delta i inkätdialogerna fick i samband med sin intresseanmälan 

lämna den epostadress de ville ha frågorna skickat till. I mailet fanns missivbrevet bifogat och 

även alla studiefrågorna i sin helhet (se bilaga 3). Intervjupersonerna fick missivbrevet skickat 

till sig innan intervjuerna genomfördes. 

 

Hur frågorna ställdes såg olika ut mellan inkätdialog och intervjuer. Inkätdialogsutskicken 

sorterades upp i tre rubriker; utbildning, arbete samt mellan teori och praktik (se bilaga 3). 

Intervjuerna som genomfördes var ostrukturerade och ingen intervjuguide användes. Istället 

för intervjuguide fanns tre övergripande teman, samma teman som ringade in frågorna för 

inkätdialogerna – utbildning, arbete och mellan teori och praktik (se bilaga 4). Dessa teman 

delades inte ut till deltagarna utan var mina stolpar som intervjuerna utvecklades kring. I 

intervjuerna så kunde en första fråga om arbete sätta igång en serie av svar och följdfrågor 
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som pågick till varje tema bedömdes som uttömt. Samtliga intervjuer spelades in och 

deltagarna tillfrågades innan intervjuerna om det gick bra och alla godtog inspelning. 

Eftersom intervjuerna genomfördes utan skriftligt stöd eller anteckningar så lades stor vikt vid 

deltagarnas svar för att spinna vidare på dessa. Samtliga intervjuer började med att deltagarna 

ombads presentera vad de arbetade med och sedan flöt intervjuerna på och frågorna ställdes 

utifrån vilken riktning de tog och baserades ofta på följdfrågor av det personerna berättat. I 

samtliga intervjuer tog jag en extra stund i slutet att fundera på om allt jag önskade fråga om 

tagits upp, och genom detta så blev alla fem intervjuer ungefär lika omfattande i innehåll och 

berörde det som bedömdes relevant för studien. Den kortaste intervjun blev 29 minuter och 

den längsta 57 minuter. Samtliga intervjuer transkriberades. 

 

Intervjuerna präglades av naturlighet och eftertänksamhet, enligt Thomssons (2010) 

anvisningar. Vid varje fråga fick deltagarna en god stund att tänka lite extra och ofta 

resulterade det i att de hade mer att säga. I vissa fall räckte också det med att kort bekräfta 

deltagaren för att få personen att bygga vidare på sitt eget resonemang. Genom att säga ”jag 

förstår verkligen att det kändes jobbigt” eller ”vad roligt att du trivs på ditt jobb” skapades en 

gemytlighet och avspändhet i samtalet och det räckte till för att deltagarna skulle reflektera 

vidare och fortsätta berätta. 

 

4.3.3.   Sammanställning av resultatet 

Utifrån det perspektiv som valts i denna studie har resultatsammanställningen haft essensen 

som fokus – att hitta det återkommande och mest centrala i materialet. Den fenomenologiska 

analysen går bland annat ut på att identifiera meningsbärande delar, när det är essens i 

materialet som eftersöks (Szklarski, 2015). Texterna jämfördes därför med varandra och 

återkommande teman plockades ut. Dessa teman var till exempel praktik, juridik, 

samtalsfärdigheter och så vidare. Antalet teman reducerades till sex stycken för att 

resultatavsnittet inte skulle bli alltför omfattande, och det är de sex mest förekommande 

temana i deltagarnas berättelser som presenteras. Här bör tilläggas att det inte förekommer 

alltför mycket beskrivningar i resultatavsnittet i denna studie. Detta för att läsaren själv ska få 

ta del av det sagda ordet i större grad och detta minskar även risken för felaktiga 

sammanfattningar och tolkningar från mig som genomför studien. I vissa fall, när svaren varit 

särskilt omfattande, har sammanfattningar gjorts.  
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4.4.   Presentation av deltagarna 

De tjugoen deltagare som bidrog med sina tankar och åsikter i denna studie har varierande 

yrken och har studerat på olika lärosäten. För att inte utmana deltagarnas anonymitet genom 

att associera varje person med ett lärosäte och ett yrke, kommer de yrken och lärosäten som 

finns representerade i resultatet att kort redovisas. Inom fler av kategorierna ingår mer än en 

deltagare, då vissa har samma yrkestitel. Dock fanns en deltagare som för tillfället var 

arbetssökande, som ändå ansågs bidra med sina åsikter kring utbildningens för- och nackdelar. 

Yrken och lärosäten har presenterats oberoende av varandra. 

 

Yrken representerade    Lärosäten representerade 

Arbetsmarknadsprogrammet Stöd och Matchning  Blekinge Tekniska Högskola 

Arbetsförmedlare    Mälardalens Högskola 

Integrationspedagog inom HVB-verksamhet  Uppsala Universitet 

Handläggare & Kundansvarig inom assistansverksamhet  Stockholms Universitet 

Socialsekreterare missbruksenhet   Mittuniversitetet Härnösand 

Sjukpenningsuppdrag inom Försäkringskassan för cancerpat. Lunds Universitet  

Rekryterings- och kvalitetssamordnare tolkverksamhet  Linköpings Universitet 

Socialsekreterare försörjningsstöd   Södertörns Högskola 

Skolkurator inom låg- och mellanstadieskola  Högskolan i Kristianstad 

Rekryterare inom vård- och omsorgsområdet 

Kurator med inriktning KBT-terapi 

Flyktinghandläggare 

Biståndshandläggare inom vård- och omsorgsområdet 

Boendestödjare 

Personaladministratör inom privat sektor 

Utbildningssamordnare inom vuxenutbildning 

 

I denna studie har deltagarna presenterats med en bokstav och ett nummer istället för 

fingerade namn. Detta för att då studien innehåller 21 deltagare så bedöms inte namn bidra till 

någon adderad igenkänning eller struktur. Istället har deltagarna fått en bokstav; M för 

intervjupersoner (står för muntligt) och S för inkätdialogpersoner (står för skriftligt). Fem 

deltagare har alltså fått bokstaven M och sexton har fått bokstaven S. 

 



17 

 

4.5.   Etiska överväganden 

Utifrån olika texter som behandlar god forskningssed har vissa överväganden och 

avvägningar gjorts under studiens gång. Nedan presenteras bland annat Vetenskapsrådets 

(2002) anvisningar för etik inom forskning, tillsammans med hur Kvale och Brinkmann 

(2014) ser på presentation av citat. 

 

Det finns särskilda principer som Vetenskapsrådet (2002) tar upp i beskrivningen av god etik i 

forskning. En aspekt är konfidentialitetskravet som innebär att individen som medverkar i 

forskning ska skyddas från skada och kränkning. Detta krav ligger nära principen om 

anonymitet. I denna studie är deltagarna skyddade från skada – och anonyma – i den 

bemärkelsen att deras svar och berättelser inte kan kopplas till dem som individer. I linje med 

tankar om konfidentialitetskravet har alla deltagares namn ersatts med en bokstav och en 

siffra, och information som riskerade att utmana deras anonymitet har uteslutits. Sådan 

riskabel information som tagits bort är alltför detaljerad information om deltagarnas 

arbetsplatser som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet, till exempel. En annan princip 

som Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet. Detta krav behandlar vem som har rätt att ta 

del av materialet från studien. Materialet får endast användas i forskningssyfte och inte till 

något annat än studien. För att säkerställa att detta krav uppfylls raderades allt transkriberat 

material och inspelningar när studien genomförts. Vetenskapsrådet lyfter också fram att det 

inte ska finnas något annat motiv med en studie än att nå kunskap och därmed ska inga 

politiska eller sociala intressen ligga bakom en studie vilket det i detta fall inte heller gör. 

 

Kravet om samtycke och information betonas av både Vetenskapsrådet (2011) och Kvale och 

Brinkmann (2014). Samtyckeskravet innebär att deltagare själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan i studien. Samtyckeskravet kan i denna studie konstateras uppfyllt då 

deltagarna själva fick söka kontakt om de var intresserade av att delta i studien. I linje med 

detta krav blev deltagarna också informerade vid intervjuer och i samband med inkätdialoger 

om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. När intervjuerna avslutades tillades 

också att det var fritt fram att kontakta mig om någon upplevde att de delat med sig för 

mycket, ångrade något de sagt eller ville lägga till något. Samtyckeskravet och 

informationskravet kan anses vara nära besläktade. Informationskravet innebär att forskaren 

ska informera om studiens syfte och vad deltagarnas svar planeras användas till 

(Vetenskapsrådet, 2011). Syftet med studien ska därmed vara öppet och ärligt. Deltagarna fick 
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genom annonsen en bild av vad studien skulle handla om och därmed kan det anses att de fått 

den information de har rätt till. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att deltagare i studier utelämnas till studentens eller 

forskarens representation och porträttering av dem och detta har jag resonerat kring i arbetet 

med resultatframställningen. Citat har fått ta större plats än sammanfattningar då min önskan 

varit att deltagarnas berättelser syns mer än mina sammanfattningar av dem. Kvale och 

Brinkmann menar att en viss nivå av korrigering av intervjucitat kan vara nödvändiga. Utifrån 

deras tankar har jag i denna studie valt att ta bort ljud och störande ord som inte bidrar till 

svaret, såsom ”ehm”, ”asså”, ”öööh..” och så vidare. Att ta bort dessa störningsmoment i 

texten gör också citaten mer lättlästa.  

 

4.6.   Kvalitetskriterier 

Det finns särskilda kriterier för vad som är god kvalitet i en studie, både i kvalitativa studier 

överlag men också specifikt inom den fenomenologiska traditionen. Larsson (2005) pratar om 

hur aspekter som innehållsrikedom blir särskilt viktig i fenomenologiska studier. Detta för att 

fenomenet står i fokus och inte hur något kan förstås genom teoretiska glasögon. Den faktiska 

upplevelsen eller erfarenheten av något kräver ett innehållsrikt material för att det centrala ska 

kunna framträda. I linje med Larssons tankar om innehållsrikedom har jag i denna studie valt 

att låta deltagarnas egna ord få ta den absolut största platsen i resultatet, istället för min 

förståelse av detsamma som student och forskare. På så sätt möjliggörs alternativa tolkningar 

när läsaren får ta del av originalmaterialet. Jag har i studien också valt att hålla 

resultatavsnittet relativt omfattande, eftersom innehållsrikedomen av Larsson (2005) betonas 

som så viktig.  

 

Inom fenomenologin kan ett felaktigt förklarande av fenomenet innebära en brist i validiteten, 

menar Larsson (2005). Med detta avses att forskaren förklarar fenomenet på ett sådant sätt att 

det inte överensstämmer med upplevelserna av fenomenet. Detta kan ske när en teori på sätt 

och vis hamnar i vägen för förståelsen av fenomenet och snävar in förståelsen för detsamma. 

Denna tanke har jag i studien reflekterat över genom att vara så noggrann jag kunnat när 

sammanfattningar gjorts i resultatavsnittet, för att inte reducera deltagarnas utsagor till något 

annat än vad det är och för att inte hänfalla till förenklingar och förvridningar.  
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För att säkerställa kvalitet i kvalitativa studier överlag lyfter Larsson (2005) fram idén om 

intern logik. Detta innebär att forskningsfrågor, datainsamling och analys går hand i hand och 

att det finns en harmoni däremellan. Exempelvis ska man inte i en studie på förhand välja ut 

en datainsamlingsmetod för att man föredrar den framför något annat. Även Cohen (2011) 

betonar samma idé som Larsson, att forskningsfrågorna ska vara det som styr vilken typ av 

datainsamling som görs, som i sin tur ska avgöra analysen. För att arbeta med denna punkt så 

påbörjades en översiktlig undersökning av vilken typ av metod som skulle kunna bidra med 

bäst resultat när forskningsfrågorna väl var sammanställda. I denna studie fanns inget mått av 

favoriserande av angreppssätt, datainsamlingsmetoder, urval eller analysmetod som stod 

mellan forskningsfråga och resultat och på så sätt skulle kriteriet om intern logik kunna 

betraktas som uppfyllt. De ställningstaganden som gjorts under studiens gång är baserade på 

problemområdet och är en naturlig följd av detsamma. 
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5.    RESULTAT 

 

Under detta avsnitt presenteras de teman som var oftast återkommande i materialet från 

inkätdialoger och intervjuer. Avsnittet har delats upp i sex olika teman. Dessa teman har 

sorterats upp utifrån studiens frågeställningar och börjar med de förutsättningar och 

motsättningar som deltagarna upplever att utbildningen skapat och avslutas med vad de 

upplever saknas i utbildningen. När ord i intervjucitat kursiverats avses en röstmässig 

betoning. När klamrar förekommer i inkätdialogcitat innebär det att citaten inte varit 

sammanhängande utan hämtats från olika delar av texten. 

 

5.1.   Ett bredare perspektiv – den största enskilda förtjänsten 

Att ha fått en större förståelse eller ett bredare perspektiv är en återkommande aspekt i 

deltagarnas berättelser. Många menar att det är just förmågan att betrakta världen ur flera 

olika perspektiv som är den största förtjänsten hos utbildningen. I flera av intervjuerna och 

inkätdialogerna kommer värdeord såsom förståelse, ödmjukhet, öppenhet och fördomsfrihet. 

 

Det viktigaste som jag nog fått ut av programmet är att försöka vrida och vända 

på en situation och inte bara se det från ett håll. Man kan ha säkra åsikter om 

något men ändå försöka se det ur ett annat perspektiv. Så att vara reflexiv. (M2) 

 

Jag har tagit med mig att inget är generellt, när det kommer till människor och 

att man behöver bli bemött utifrån den man är och vilken situation man befinner 

sig i. Ett professionellt förhållningssätt. På min arbetsplats finns det i princip 

bara de som är utbildade socionomer. Ibland kan jag känna att jag kan bidra med 

en mer individuell syn på klienten, att allt inte är generellt. (S10) 

 

Många deltagare lyfter likt de föregående fram ett bredare perspektiv som betydelsefullt. 

Vissa deltagare tar upp att utbildningen på olika sätt kan skapa en förändring i sig själv som 

människa. Det kan handla om en större förståelse för sig själv och sitt liv, men också att 

förändringen har skett så succesivt att man förändrats som människa utan att riktigt märka det. 

När frågan ställs om vad deltagarna främst burit med sig från sin utbildning, svarar några av 

dem såhär: 
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En djupare förståelse för människor på olika plan, från olika bakgrund och så 

vidare. […] Men främst av allt mer självinsikt och en djupare förståelse för mig 

själv, mitt liv och mina vägval. [Jag kan] bidra med mer förståelse för våra 

sökande, att alla människor har olika bakgrunder som påverkar deras val och 

förutsättningar. (S4) 

 

Ett bredare tänk. Att se saker från olika perspektiv och förstå att det finns så 

många olika uppfattningar och individuella sanningar. Jag tror att utbildningen 

har gjort mig mer analyserade i både arbetsliv och privat. […] Just att ha ett 

helhetsperspektiv. Att inte fastna i ett tänk utan att hitta flera tänkbarheter och 

sedan bolla dessa med kollegor. Man blir som en idéspruta ibland! (S11) 

 

Det man lärt sig på beteendevetenskapliga programmet… Det är svårt att säga 

vad det är. Det handlar om ett vidgat perspektiv, man har säkert lärt sig mer än 

vad man tror och har implementerat det i hela sitt levnads- och tankesätt. Men 

man är inte medveten om det för att det sker så successivt. Man hittar olika 

perspektiv och tolkningssätt, och man tar på sig olika glasögon och ser samma 

problem från olika håll. (M4) 

 

5.2.   Samtal – vanligaste färdigheten som krävs 

Det är många av deltagarna som betonar förmågan att leda ett samtal och utföra det på ett bra 

sätt som en viktig aspekt från utbildningen. Flera av deltagarna lyfter fram de verktyg man 

fått med sig från samtalskurser som väldigt användbara. Kunskaper i samtal betonas som 

viktigt av vissa deltagare oavsett inom vilket yrke man jobbar.  

 

Jag tänker på den sociala biten, den använder jag hela tiden. Till exempel att 

hålla professionella samtal, den kursen vi hade använder jag varje dag i samtal 

med klienter. Mycket handlar också om att man får möta dem i deras 

sammanhang, deras situation eller deras trauma – vad det än kan vara – då får 

man anpassa sig själv utifrån besökets karaktär. (M1)  

 

Just kunskaper i professionella samtal har gett mig jättemycket. Tanken att varje 

människa är ansvarig för sin kommunikation. Det har varit väldigt användbart i 

mitt dagliga arbete. (M2) 
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Vissa anser att ännu mer kunskap i samtalsteknik hade varit fördelaktigt under utbildningen, 

särskilt specialiserade former av samtal såsom motiverande samtal. Förmågan att lyssna 

kommer också upp hos flera deltagare som en viktig sak de lärt sig under utbildningen. 

 

Eftersom att många beteendevetare arbetar med människor i olika former 

exempelvis; integrationshandledare, behandlingsassistent, kurator med mera så 

hade mer kunskap kring samtalsmetodik varit bra att kunna mer om. Jag 

upplever själv i mitt yrke att mycket handlar om motiverande samtal och är en 

kompetens som jag inte besitter men något som jag vill/borde besitta. (S8) 

 

Att samtala och kommunicera är väl essensen i beteendevetarens arbete, oavsett 

vart man hamnar sen. Därför har kurser i kommunikation och samtal varit 

oerhört viktigt. Hur kan man väcka motivation eller reflektion i ett samtal? Att 

ha resonerat kring det i utbildningen har betytt väldigt mycket för mig. (S15) 

 

En lustig sak som jag burit med mig är förmågan att lyssna, vilket vi diskuterat 

under en kurs. Det är inte en lätt sak. Också att kunna samtala utan att bekräfta, 

att inte ta saker för givet eller att inte ägna sig åt kallprat i sammanhang där det 

inte hör hemma, är något vi fick träna på under utbildningen i en samtalskurs. 

Det har varit oerhört användbart. (S16) 

 

Precis som andra kunskaper som deltagarna tagit med sig från utbildningen så betonas även 

samtalskurser som något som man internaliserat och som används utan att reflektera över det. 

En deltagare säger såhär: 

 

Sen har vi ju det här med samtalsmetodik och hur man ska hålla i samtal. Jag 

tänker ju inte vad bra att jag läst om samtalsmetodik utan det är ju någonting 

man kanske förkroppsligat utan att man vet om det. Det blir tyst kunskap. Det 

blir svårt att förklara vart man fått det ifrån, men man har med sig det. (M4) 

 

5.3.   En tydligare profilering 

Ett problem som flera deltagare tar upp är bristen på förståelse för vad en beteendevetare 

faktiskt kan och gör i arbetslivet och detta har gjort att många upplever att den 

beteendevetenskapliga utbildningen skapat motsättningar för framtida arbete. En deltagare 

beskriver att hon valde utbildningen delvis tack vara öppenheten men att det samtidigt blir en 
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svårighet. Andra menar att beteendevetarna inte alltid är inkluderade i ansökningarna för vissa 

arbeten. 

 

Många frågar mig vad en beteendevetare gör, och lika många svar som frågor 

finns det, känns det som. Jag valde utbildningen för att den är mångfacetterad 

men å andra sidan så har detta varit en nackdel i arbetslivet, att utbildningen inte 

är preciserad, och lämnar luckor för andra att tolka utbildningsinnehållet. En 

tydligare profilering hade kanske varit bra! Inte för min skull utan för 

rekryterare, arbetsgivare och allmänheten som stundvis inte kan greppa 

utbildningens essens. (S5)  

 

När jag sökte jobb så såg man ju att många sökte socionomer eller liknande. Så 

vi blir ju inte ens benämnda. Jag får känslan av att vi ses som lite mindre värda, 

vilket jag tycker är jättesynd. Men jag tror att det beror på att vi varken har 

praktiken eller juridiken. (M3) 

 

På flera arbetsintervjuer har jag varit tvungen att på något sätt motivera varför 

jag är tillräcklig! (skratt) För det mesta har man ju tur ändå, ofta är ju den 

personliga lämpligheten, människosynen och perspektiven av större betydelse än 

titeln. Så i de sammanhangen har jag ändå blivit erbjuden jobb trots att de 

kanske i första hand skulle valt en socionom istället för en beteendevetare, 

mycket för att man inte riktigt vet vad man kan vänta sig av oss och vår 

utbildning. (M5) 

 

Att det finns en brist på kunskap kring vad en beteendevetare är blir tydligt i många av 

deltagarnas berättelser. Vissa beskriver att det inte är ett särskilt stort problem då många 

arbetsgivare är öppna och ser till personlighet och erfarenhet istället för endast utbildningen. 

Andra menar att en utbildning med otydlig yrkesidentitet gör att man lämnas att försvara och 

förklara vad man kan: 

 

Yrkesidentiteten är svag och därför måste jag som beteendevetare kunna 

informera om min kunskap på ett kortfattat och lättförståeligt sätt. [Det finns] 

fördomar om utbildningen, att behöva hävda sig och förklara vad det är jag kan, 

yrkesidentiteten är inte självklar för andra. (S12) 
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Ganska ofta när jag ser jobbannonser som skulle passa en beteendevetare, står 

det att de söker allt annat än en sådan. Jag tror ibland inte att man vet vad en 

beteendevetare gör och vad vi faktiskt har för kompetens. Jag tänker att det 

skulle kunna avskräcka de som är sugna på att utbilda sig inom området, och 

kanske också göra att man som utbildad måste motivera varför man skulle passa 

för en tjänst, på ett sätt som akademiker från andra fält inte behöver. (S16) 

 

Vid frågan om det fanns något som kändes svårt eller utmanande efter utbildning svarade två 

av deltagarna såhär: 

 

… att få arbetsgivare att förstå vad en beteendevetare kan. (S1) 

 

Jag får väldigt lite användning för det jag kan på min arbetsplats och mina chefer 

tar inte tillvara på min kompetens - i ärlighetens namn tror jag inte riktigt de har 

koll på vad min utbildning faktiskt innebär. (S7) 

 

5.4.   Juridiken – en tydlig önskan 

De flesta deltagare betonar någon form av juridisk inriktning som ett behov i utbildningen. 

Vissa lyfter socialrätt, andra arbetsrätt och vissa menar att en översiktskurs skulle vara 

nödvändig. Flera anser att beroende på vilket yrkesområde man vill jobba i så skulle man 

kunna välja juridisk inriktning själv, då det för många oavsett område behövs någon form av 

juridisk översikt. 

 

Man tänker nu i efterhand - många av våra klasskompisar har ju hamnat inom 

socialtjänst. Så många drar åt det hållet och behöver socialrätt. Sedan finns det 

många som jobbar inom HR och där behöver man ju arbetsrätt. Så när vi har den 

utbildningen vi har, oavsett vilket område vi hamnar i, så kommer vi kunna ha 

med lagar att göra. Om man hamnar som kurator på en skola så behöver man 

kunna skollagen, till exempel. Jag tänker att man skulle iallafall kunnat få välja 

till det, beroende på vad man vill ha för inriktning. (M1) 

 

Det skulle också varit bra med lite juridik i utbildningen då det är något jag 

saknar när jag ska söka arbete. Lite inblick i socialtjänstlagen tror jag skulle vara 

bra för en beteendevetare. (S11) 
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Jag tror att det inte spelar så stor roll vart man hamnar som beteendevetare, att 

läsa socialrätt eller arbetsrätt skulle vara bra för de absolut flesta. Det är kanske 

inte ”rätt” att uttrycka sig så men jag tror vi skulle bli mycket mer 

konkurrenskraftiga mot socionomerna på det viset. Sanningen är ju att juridiken 

efterfrågas och många väljer ju antingen att läsa till det efter sin utbildning 

medan vissa har tur och får det genom sin arbetsplats. (S13) 

 

Genom vår utbildning ska vi ju på pappret ha chefs- och ledarskapskompetens. 

Men man kan ju föreställa sig hur det är att söka chefsjobb utan att kunna sin 

arbetsrätt, till exempel. Hur lätt är det egentligen? (S15) 

 

Det finns hos flera av deltagarna ett missnöje kring den bristande information de upplevt 

kring att det fanns vissa terminer som var valbara. En deltagare menar att hon förstår varför 

lärosätet hon studerat på inte vill att studenterna ska byta ut kurser som ingår i programmet, 

men att hon trots detta önskat tydligare information om att man kunde bytt ut någon kurs mot 

juridik. Flera deltagare går i samma spår: 

 

Hade jag vetat att två terminer var valbara så hade jag läst juridik då. Det fick vi 

inte veta. Man bör ju ha juridiken inom Socialtjänsten och den läser inte vi, det 

tycker jag är jättesynd. Det var därför jag valde att läsa den efteråt. (M3) 

 

Fler uttrycker samma behov av juridik som de tidigare. I en fråga om vad som saknades i 

utbildningen svarade tre deltagare såhär: 

 

Juridik eftersom det efterfrågas av många arbetsgivare inom den sociala sektorn. (S1) 

Arbetsrätt. Jag skulle även ha velat läsa mer om motiverande samtal och KBT. (S2) 

Någon form av juridisk kurs skulle stärka oss väldigt mycket på arbetsmarknaden. (S16) 

 

5.5.   Stort steg mellan böcker och arbetsliv – eller inte?  

Något som tycks vara en gemensam upplevelse hos många av deltagarna är att klivet ut ur 

livet som student kan vara nervöst och – i vissa sammanhang – stort. Dock råder hos 

deltagarna en oenighet kring om hur mycket man behöver lära sig under en utbildning i 

förhållande till vad man lär sig på plats i arbetet. Flera av deltagarna menar att det varit svårt 

att omvandla de teoretiska kunskaperna och applicera dem i praktiken. 
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Vissa arbetsuppgifter var utmanande för att jag aldrig arbetat i den miljön eller 

med målgruppen. Så både en främmande miljö och målgrupp. Jag brottades ofta 

med att ”gräva” efter arbetssätt eller tolkningar från min utbildning men insåg att 

utbildningen gett mig andra typer av verktyg. Verktyg, som jag uppfattar, inte är 

lika ”hands on”.  (S5)  

 

Flera deltagare berättar att de inte känt sig förberedda inför de utmaningar de stått inför i 

arbetet, men att kollegor och chefer kan vara ett stort stöd när teori ska omvandlas till praktik. 

 

Jag har frågat mig fram, tack och lov så har jag en grupp med kuratorer som har 

flera års erfarenhet som jag kan rådfråga och bolla idéer med. (S9)  

 

Jag har lärt mig väldigt mycket i mitt nuvarande jobb och försöker vara nyfiken 

för att skapa mig så mycket ny erfarenhet som möjligt. Dessutom har jag väldigt 

stöttande kollegor och chefer som hjälper mig.  (S3)  

 

Hos många av deltagarna lyfts fram att det kan vara svårt att gå från en teoretisk utbildning till 

praktiskt yrkesutförande. Men hos lika många av deltagarna betonas istället att man faktiskt 

lär sig väldigt mycket på plats och att en utbildning inte kan inrymma hur mycket som helst. 

 

Det mer administrativa, till exempel om hur man lär sig att skriva en utredning, 

sådant lär man sig ju på plats. Allting om lagarna, hur man arbetar, när man 

arbetar utifrån paragrafer. Jag tycker ju ändå att utbildningen har behandlat 

väldigt, väldigt mycket och man kan inte lära sig allt under en utbildning. Det 

går inte. (M1)  

 

När man kommer till en arbetsplats så får man lära sig hur dom arbetar och var 

de har för system och processer. Så det var mest att lära sig och komma in i det. 

(S6) 

 

Det framkommer genom många av deltagarnas berättelser att man lätt kan uppleva nervositet 

och osäkerhet när man kommer ut i arbetslivet. Dock tycks många få ett bättre självförtroende 

och möjligheten att växa i sin yrkesroll när de inser att man inte måste minnas alla teorier utan 

att man ändå har mycket kunskaper med sig.  
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Jag var orolig för att arbetslivet skulle kräva att jag behövde kunna allt det som 

jag behövt kunna på alla tentor. Men jag insåg snabbt att så inte var fallet. […] 

Jag insåg att jag inte är fullärd bara för att jag gått en utbildning. Men det gjorde 

bara arbetslivet roligare, att jag fick möjlighet att fortsätta växa i mig själv och 

min yrkesroll. (S13)  

 

I början kändes det lite nervöst att ta med sig alla kunskaper och försöka sätta in 

dem i sammanhang på något sätt. Men jag insåg väldigt snart att utbildningen 

har gett mig en väldigt god grund att stå på i mitt arbete. Sen handlar det ju lite 

om individen också. Att våga kasta sig ut, att inte vara så rädd för att göra fel. 

Och att faktiskt våga labba lite med de modeller och teorier vi har med oss. 

(S16) 

 

5.6.   Praktik eller inte – en het potatis 

Som en förlängning av teori-praktik-svårigheten i föregående avsnitt, finns många deltagare 

som anser att praktik skulle kunna vara ett bra sätt att göra det stora steget mellan utbildning 

och arbetsliv mindre. Det råder delade meningar hos deltagarna om praktik eller 

verksamhetsförlagd utbildning är en bra idé i den beteendevetenskapliga utbildningen. Flera 

deltagare talar om förtjänsten med praktik av flera olika skäl. Det kan vara för att få en 

förståelse för vad man faktiskt vill göra efter sina studier och att det kan fungera som en 

förberedelse inför arbetslivet. 

 

Utbildningen i sig skulle kunna pågå i ett halvår till och då hade de kunnat slängt 

in lite praktik. Många har svårt att veta under utbildningen vad det är de vill 

göra. Och på så sätt hade man kunna fått testa på vad det innebär att arbeta på 

olika arbetsplatser. (M1)  

 

Eftersom att det är en sådan bred utbildning som kan leda till väldigt många 

olika jobb så är det svårt att förbereda inför det, men det skulle vara bra om det 

fanns kanske två praktikperioder. (S4) 

 

Jag hade önskat praktik under utbildningen. I Härnösand hade vi någon form av 

samarbete med olika företag men det var fortfarande mer teoretiskt än praktiskt. 

Eller iallafall att få komma ut och möta andra beteendevetare i arbetslivet och 
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höra hur verkligheten ser ut. Under utbildningen fanns det ingen direkt koppling 

med verkligheten, en mängd olika teorier på olika nivåer men inget om hur detta 

kan användas eller omsättas i verkligheten eller arbetslivet. (S7)  

 

Jag är nöjd med utbildningen över lag men jag önskar att det vore mer 

verksamhetsförlagd utbildning för att koppla samman utbildningen med 

arbetslivet mer. (S8) 

 

Andra deltagare håller dock inte med om att praktik skulle vara en fördelaktig sak att ha med i 

utbildningen. Av flera deltagare betraktas praktik som ett slöseri på tid med tanke på att 

möjligheterna är så oändligt stora för beteendevetarna, och att man kan testa sig fram i 

arbetslivet på sin egen tid och inte under utbildningen. 

 

Visst, vi hade kunnat slösa bort en kurs på att haft praktik, och hamnat på ett 

jobb som man kanske inte ens vill. Har man praktik så blir det så tydligt att det 

är det här som du ska göra sen. Man kan inte riktigt ha praktik som 

beteendevetare eftersom man kan göra så extremt mycket olika saker (M4). 

 

Man skulle absolut kunna betrakta bristen på arbetslivsanknytning i den 

beteendevetenskapliga utbildningen som ett problem. Men praktik är inte 

lösningen på det problemet. Vi är ju utbildade att vara föränderliga och kunna 

hantera många olika situationer i arbetet med människor, och hela utbildningen 

är utformad efter denna premiss. Därför skulle jag vilja säga att behovet av 

praktik slår ut sig själv. (S14)  

 

Bristen på praktik har enligt vissa deltagare lösts på andra sätt, såsom genom 

arbetslivsanknytning i utbildningen genom föreläsningar, beteendevetardagar eller 

arbetsplatslärande i kurser. 

 

Jag tyckte det bästa med pedagogiken var att man vävde in arbetsplatslärande, 

att vi var tvungna att kontakta myndigheter och väva in det i vår B-uppsats; att 

behöva ta kontakt med dem och se hur det fungerar i verkligheten. För i 

beteendevetarprogrammet har man ju ingen praktik så det var ju det närmaste vi 

kom att få in en fot, att få kontakter och se hur det funkar. (M2) 

 

Jag tycker att vi har haft ganska bra anknytning till arbetslivet trots att vi inte 
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haft någon praktik. Föreläsarna har varit bra på att ge oss exempel av hur det kan 

gå till i arbetslivet och hur de modeller och teorier vi lärt oss skulle kunna 

appliceras. Vi har fått möjlighet att få träffa alumner som arbetat inom vitt skilda 

områden under beteendevetarnas dag till exempel. Visst skulle det vara roligt om 

detta förekom ännu mer, kanske genom att få ut och göra studiebesök på olika 

arbeten vore väldigt intressant. (M5) 

 

En deltagare svarade såhär vid en fråga om vad hon upplevde saknades i den 

beteendevetenskapliga utbildningen: 

 

Arbetslivserfarenhet, praktik är guld värt. Jag har fått det här jobbet och klarar 

av det tack vare mina tidigare arbetslivserfarenheter och mina tidigare 

utbildningar, inte enbart tack vare att jag är beteendevetare. Att bara slängas in 

på en arbetsplats som beteendevetare utan någon arbetslivserfarenhet hade nog 

inte funkat alls. För vad kan vi och vad är vi trygga med att göra egentligen rent 

praktiskt? (S9) 

 

 

5.7.   Resultatsammanfattning 

Förmågan att se saker ur flera olika perspektiv är en förmåga som i stort sett alla deltagare 

upplever som en förtjänst och något de kan bidra med i arbetet. Många betonar till och med 

att det är vad de tagit med sig allra främst från utbildningen. Vissa beskriver det som att de 

individuella teorierna och modellerna man läst om i utbildningen kanske inte används särskilt 

mycket, men att de tillsammans bildat en förståelse kring att det finns många olika sätt att se 

på verkligheten. Samtalsfärdigheter lyfts också fram som något många burit med sig och 

uppskattat från utbildningen. Särskilt praktiska samtalsövningar framkommer som värdefullt 

och vissa tycker att samtal och kommunikation är en så central del av beteendevetarens 

yrkesliv att det är meningsfullt att lära sig oavsett vilket yrkesområde man hamnar i senare. 

Tillsammans utgör samtalsfärdigheter och ett breddat perspektiv de främsta aspekterna som 

beteendevetarna upplevt förberett dem för arbetslivet. Något som på sätt och vis motverkar 

denna förberedelse för arbete enligt deltagarnas upplevelser, är att många arbetsgivare inte är 

särskilt väl bekanta med den beteendevetenskapliga utbildningens innehåll och ibland heller 

inte vet att en beteendevetare är en lämplig kandidat och söker därför ingen sådan i 

platsannonsen.  
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Det som beteendevetarna upplever främst saknas i utbildningen är kunskaper i juridik och 

bättre arbetslivsanknytning. Bristen på arbetslivsanknytning yttrade sig i förlängningen för 

vissa, men inte alla, i ett behov av praktik under utbildningen. De som önskar praktik gör det 

främst för att utbildningen har svårt att förbereda för de många olika typer av jobb som 

beteendevetarna ställs inför. De som inte tycker att praktik bör ingå i utbildningen menar att 

de breda yrkesmöjligheterna inte inryms i en praktikperiod. Juridiska kunskaper i exempelvis 

arbetsrätt eller socialrätt uppfattas av många som viktigt oavsett vilket område man jobbar 

inom i framtiden och är även något som vissa anser skulle stärka beteendevetare i 

konkurrensen mot socionomer.  
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6.    DISKUSSION 

 

Under detta avsnitt presenteras diskussion om metodologiska ställningstaganden, studiens 

resultat, bidrag till forskningsfältet och avslutas med förslag till vidare forskning på området.  

 

6.1.   Metoddiskussion 

I denna studie har den gren av fenomenologin valts där fokus ligger på essens; ett 

fenomenologiskt perspektiv som inte är det enda och heller inte det mest utbredda. Trots att 

essensen som fokus har varit givande i denna studie går det ändå att resonera kring den 

problematik som ett fokus på essens kan innebära. Något som skulle kunna betraktas som ett 

problem i studiens validitet utifrån denna fenomenologiska synvinkel är just trovärdigheten 

hos essensen i denna studie. Enligt Szklarski (2015) så är essensen av fenomenet de teman 

som återkommer och är, som han uttrycker det, invarianta i alla texter. Huruvida det är möjligt 

att i en studie hitta ett tema som är gemensamt för inte mindre än samtliga deltagare är svårt 

att säga, men i denna studie har det varit svårt. Ibland kan det handla om att frågorna är ställda 

på ett sådant sätt att ett visst tema inte alltid kommer upp till diskussion, till exempel. I temat 

som behandlar arbetsmarknadens ovetande kring vad en beteendevetare är, visade det sig att 

många av deltagarna tog upp det utan att någon fråga behandlade ämnet. Det var helt enkelt 

en svårighet som de stött på i rörelsen mellan utbildning och arbetsliv och det är inte omöjligt 

att flera av deltagarna hade svarat likadant om det ingått i frågeformuläret. På grund av att 

ämnen visserligen dyker upp hos de allra flesta deltagarna men inte hos absolut alla, så skulle 

man kunna säga att essensen är något bristfällig i denna studie.  

 

Jag tror delvis att denna brist på essens i materialet kan bero på att forskningsfrågorna var 

relativt breda. Problemområdet täcker in både huruvida deltagarna är nöjda med sin 

utbildning, vad de främst burit med sig, vad som var det bästa med utbildningen, vad som 

fattades och vad de känner att de främst kan bidra med i arbetslivet. Hade studien istället 

fokuserat på en av dessa aspekter är det mycket möjligt att bestämmandet av essensen hos 

fenomenet hade varit lättare att hitta och dessutom framträtt tydligare. Dock så kan materialet 

på grund av sin omfattning och på grund av hur frekvent återkommande temana är, ändå bidra 

med en bild av hur den beteendevetenskapliga utbildningen upplevs ha förberett deltagarna 

för arbetslivet.  
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Det går att resonera kring en eventuell urvalsproblematik i denna studie. Då samtliga 

deltagare nåddes genom de två annonser som publicerades i ett socialt medium så finns risken 

att en viss grupp individer är överrepresenterade i studien. Det är möjligt att de som upplever 

sig ha mycket att dela med sig av deltar medan de som inte tror sig ha så mycket att bidra med 

väljer att avstå. Bekvämlighetsurvalet, trots denna risk, kan ses som fördelaktigt i det 

hänseendet att ett stort omfång av olika yrkesgrupper och lärosäten representerades till 

skillnad från om jag besökt en arbetsplats där många beteendevetare finns och tillfråga 

personalen om de vill medverka. Ytterligare ett alternativ hade kunnat vara att slumpmässigt 

välja ut exempelvis var tjugonde medlem i de sociala mediegrupperna och tillfråga dem om 

de ville delta. Detta var dock aldrig något alternativ då det skulle ta för lång tid i anspråk och 

med största sannolikhet ge en låg svarsfrekvens i jämförelse med hur många som blev 

tillfrågade. 

 

Denna studie skulle möjligen kunna gett mer detaljerad information om deltagarnas 

upplevelser om den innehållit fler intervjuer istället för inkätdialoger. Min förhoppning med 

att använda inkätdialoger var att det skulle underlätta för de som inte kände sig villiga att 

mötas i verkliga livet och berätta om sina erfarenheter, men som ändå besitter information 

som är värdefull för studien. Trots att materialet från inkätdialoger i regel blev mindre 

omfattande än hos intervjuerna, bidrog det ändå med värdefull information om studieområdet 

och som framförallt var mer kortfattad och koncis. Att kombinera intervjuer med 

inkätdialoger underlättade ändå för att hitta medverkande personer till studien, samt bidrog 

med mer varierat material att analysera. 

 

6.2.   Resultatdiskussion 

Visar resultatet att deltagarna anser sig fått tillräckliga förutsättningar för framtida arbete, och 

i så fall hur? Utbildningen har enligt deltagarnas upplevelser skapat förutsättningar för 

framtida arbete genom det breddade perspektivet och förmågan att hålla i samtal. Resultatet 

visar att den aspekt som deltagarna upplever skapat motsättningar för framtida arbete är den 

svaga yrkesidentiteten och den okunskap som finns kring den beteendevetenskapliga 

utbildningen som lämnar många att själva försöka sammanfatta och förklara vad de lärt sig 

under utbildningen. Vad det gäller deltagarnas upplevelser av vad som fattas i utbildningen är 

den första aspekten juridiska kunskaper. Vissa betonar socialrätt, andra arbetsrätt och många 
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juridiska kunskaper överlag; dels för att öppna upp möjligheter till fler olika jobb men också 

för att stärka beteendevetarna i konkurrensen med socionomer. Den andra aspekten som 

deltagarna upplever saknas, som på sätt och vis går ihop med den tredje, är 

arbetslivsanknytningen. De allra flesta lyfter fram att hoppet mellan utbildning och arbetsliv 

blir stort i och med utbildningens teoretiska fokus. I förlängningen innebär detta att många av 

deltagarna önskar praktik som en specifik lösning på detta arbetslivsanknytningsproblem. Det 

råder dock delade meningar kring praktik – vissa påtalar utbildningens bredd som ett motiv 

varför praktik behövs, medan andra använder samma argument för att påtala varför det är 

överflödigt. Det råder ingen klar enighet hos deltagarna gällande praktik men det är onekligen 

ett hett ämne som lyfts fram hos många. Slutligen kan konstateras att det breda perspektivet 

och samtalsfärdigheter upplevs ha skapat förutsättningar för framtida arbete medan den svaga 

yrkesidentiteten begränsat förutsättningarna, och det som deltagarna upplever saknas i 

utbildningen är juridik, bättre arbetslivsanknytning överlag och delvis praktik. 

 

Hur kan då resultatet av denna studie förstås i relation till de studier som redan finns på 

området? Brady, Sawyers och Crawfords (2016) studie berättar något intressant som tåls att 

ställas i relation till denna studies resultat. Deltagare i deras studie menade att det krävs 

förståelse för sig själv och sin egen roll i samhället för att kunna resonera kring frågor som 

rasism. Det framkom också att man måste utmana sitt tankesätt för att kunna bekämpa 

ojämlikhet i samhället. Utifrån Brady, Sawyers och Crawfords studie skulle beteendevetarna 

med sitt breda perspektiv kunna vara framgångsrika i förändringsarbete mot just rasism och 

ojämlikhet som författarna talar om. Jivanjee (et al, 2016) fann i sin studie att ett sökande 

efter nya perspektiv och sätt att förstå saker var viktiga motorer för att upprätthålla ett 

livslångt lärande i arbetslivet. Det tycks utifrån deltagarnas berättelser finnas en vilja att 

fortsätta utmana sitt tankesätt och sitt perspektiv även efter studiernas slut vilket skulle kunna 

upprätthålla ett livslångt lärande utifrån Jivanjees (et al) tankar. Det behov av 

ledarskapskompetens i utbildningar inom socialt arbete som McClendon, Kagotho och Lane 

(2016) betonade lyftes av åtminstone en deltagare, som menade att beteendevetare inte är 

förberedda för chefsroller då man inte läser arbetsrätt. 

 

Trede och McEwens (2015) resultat talar för att införa praktik i utbildningen precis som 

många av beteendvetarna önskar. Även Tham och Lynchs (2014) undersökning rimmar med 

beteendevetarnas upplevelser. De fann att studenter inom området socialt arbete upplevde en 

saknad av arbetslivsanknytning i sin utbildning, vilket även tydliggörs i beteendevetarnas 
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berättelser. Att lyckas sammanfoga teori och praktik verkar vara ett problem i utbildningarna i 

flera länder och lärosäten. Även Crisp och Hosken (2016) betonar att det finns ett glapp 

mellan utbildningens kunskaper och arbetslivet. Huséns (1958) tankar går i linje med de 

studier som presenterats i detta stycke. Han menar att sätta in kunskaper i ett sammanhang är 

viktigt för den vuxna lärande människan, och därmed tycks det finnas ett behov av att ha 

faktiska fall att applicera teorier på i högre grad i utbildningarna.  

 

Billett (2001) menar att möjligheten till lärande i yrket har med arbetsplatsen att göra. Detta 

skulle kunna bidra med en alternativ bild av beteendevetarnas förutsättningar för framtida 

arbete – kanske läggs för mycket fokus på utbildningen och för lite på hur beteendevetarna 

introduceras och lärs upp. Det är inte omöjligt att beteendevetarnas upplevelser av huruvida 

utbildningen förberett dem eller ej har präglats av deras upplevelser av arbetsplatsen; om det 

varit lätt eller svårt att komma in i arbetsuppgifterna beroende på vilken introduktion och 

upplärning de fått. Utifrån Bondeviks (et al, 2015) studie har kanske också stöd från 

kollegorna en stor betydelse för om beteendevetarna upplever att de klarar sitt arbete bra eller 

inte. Det Ellström och Kock (2008) lyfter fram som formell respektive faktisk kunskap blir 

intressant i förståelsen av beteendevetarnas arbeten. Deltagarna i denna studie har uppfyllt 

kriteriet om en examen, vilket innebär att de innehar en formell kompetens. Det är möjligt att 

deltagarna besitter olika nivåer av faktisk kompetens och därmed är olika förberedda för 

framtida arbete om man bortser från den formella kompetens som följer av utbildningen.  

 

6.3.   Denna studies bidrag till forskningsfältet 

Över lag finns mycket och gedigen forskning om lärande på arbetsplatsen och inom olika 

professioner, om arbetsplatslärandets brister och om den icke-existerande sammansvetsningen 

mellan den teoretiska kunskapen och den kunskap som praktiserats ute på fältet. Dock saknas 

lärande i arbetet i relation till utbildning – och hur förhållandet ser ut mellan dessa typer av 

lärandeformer. Än färre studier finns kring just beteendevetare, troligtvis på grund av att det 

är en väldigt specifik grupp i svenska studier och inte kan översättas i engelskspråkiga studier. 

På engelska används oftast ordet behavioral scientist eller social worker, som i olika 

sammanhang har varierande betydelse; vissa studier syftar på mer behandlande, terapeutiskt 

arbete, medan andra studier beskriver social worker som mer handläggande arbete såsom 

inom exempelvis Försäkringskassa eller socialtjänst. 
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Denna studie kan bidra med en bild av hur man inom just den beteendevetenskapliga skolan 

kan se på relationen mellan det teoretiska lärandet i högre utbildning och det lärande man 

senare möter på arbetsplatsen. Resultatet av denna undersökning skulle kunna användas för att 

förbättra och utveckla de beteendevetenskapliga utbildningarna, för att i så stor grad som 

möjligt skapa förutsättningar för att möta de krav som ställs ute på arbetsmarknaden. Denna 

studie kan också bidra med en förståelse för vad beteendevetarna betraktar som viktigt men 

även vad de anser vara deras främsta kvaliteter som kollegor och anställda. 

 

6.4.   Förslag till vidare forskning 

Utifrån de intressanta kvaliteter som deltagarna upplever sig ha efter sin examen, som till 

exempel det breda perspektivet och samtalsfärdigheter, vore det intressant att göra en 

jämförande studie kring om det finns skillnader i hur man ser på sina färdigheter utifrån den 

inriktning man studerat. Eftersom beteendevetarna också har relativt olika upplevelser skulle 

en mer omfattande studie kring samma problemområde vara intressant. Denna studie har 

kunnat bidra med färggranna beskrivningar från deltagarna, men det vore av värde att också få 

en mer övergripande, strukturell bild av hur beteendevetarna ser på sina utbildningar i större 

skala. 

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att se om samma studie får liknande resultat i 

framtiden. I resultatet framkommer att många ser en svårighet i arbetsmarknadens bristande 

kunskap om vad en beteendevetare är. Det har gjort att vissa inte stimuleras i arbetet och att 

andra tvingas förklara och försvara sig under arbetsintervjuer. Det är mycket möjligt att synen 

på – och kunskapen om – den beteendevetenskapliga utbildningen ser annorlunda ut i 

framtiden om beteendevetare tar större plats i arbetslivet. 
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7.    SLUTORD 

Som resultatavsnittet visat, finns det många beteendevetare som känner en osäkerhet i hur de 

teoretiska kunskaperna ska kunna användas i praktiken. Att tänka kring hur de förvärvade 

kunskaperna ska appliceras i verkliga sammanhang får många att känna sig osäkra. Kanske är 

det dock precis vad beteendevetarna har lärt sig. Förmågan att vara flexibel och att ta med sig 

kunskaper till nya sammanhang tycks göra att beteendevetarna fungerar bra på många olika 

typer av arbetsplatser. Det breddade perspektivet är ett abstrakt värde som är svårt att konkret 

applicera men samtidigt något som de allra flesta burit med sig och använder sig av i sitt 

dagliga arbete. Förmågan att se saker ur flera olika perspektiv har inga högskolepoäng men är 

trots detta den mest genomlysande kvaliteten hos beteendevetarna som deltagit i studien. 
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Bilaga 1 – Annons 

 

 

Hej Beteendevetare!  

 

Vill ni dela med er av hur väl era studier gjort er förberedda för arbetslivet? Mitt namn är 

Camilla och jag skriver just nu mitt examensarbete på magisternivå i pedagogik. Studien 

behandlar utbildningens relevans för arbetslivet, alltså om ni upplever att utbildningen gjort er 

väl förberedda för det arbete ni har. 

 

Skulle du kunna tänka dig att berika min studie genom att delta i en intervju 

(Västeråsområdet) eller svara på några frågor via mail? Skriv till mig i ett privat meddelande! 

Dina upplevelser och åsikter skulle berika min studie! De avgränsningar som gjorts är krav på 

en fullgjord examen och att det gått maximalt tio år sedan utfärdad examen (på grund av att 

utbildningen förändrats mycket med tiden).  

 

Tack på förhand! 

Camilla 
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Bilaga 2 – Missivbrev  

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Camilla Pettersson och jag skriver mitt examensarbete på magisternivå i ämnet 

pedagogik. Syftet med studien är att undersöka beteendevetarnas syn på sina kunskaper från 

utbildningen i relation till vad man möter i arbetslivet. Dina erfarenheter och upplevelser är 

viktiga i förståelsen av detta ämne.  

 

Ditt medverkande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Dina svar 

behandlas konfidentiellt, och kommer inte kunna kopplas till dig. Dina svar kommer inte 

användas till något annat än till studien. 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig per telefon eller e-

post. 

 

Tack för din medverkan! 

Camilla 

 

 

 

 

Camilla Pettersson     Handledare: 

Telefon: [borttaget]    Joel Hedegaard 

[Mail borttagen]    [Mail borttagen] 
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Bilaga 3 – Frågeformulär inkätdialoger 

 

 

 

Utbildning 

 

 På vilket lärosäte har du studerat och vilken inriktning valde du? 

 Är du nöjd med din utbildning över lag?  

 Finns det något som du särskilt tagit med dig från utbildningen? 

 

Arbete 

 Berätta lite om ditt nuvarande arbete. Vad är det för jobb och vad är dina 

arbetsuppgifter? 

 Finns det något som kändes svårt eller utmanande när du började arbeta efter 

utbildningen? 

 Hur har du i så fall löst dessa situationer? 

 

Mellan teori och praktik 

 Vad känner du att du kan bidra med på din arbetsplats utifrån din utbildning? 

 Upplever du att du får tillräcklig användning för utbildningen – känner du att du blir 

utmanad och stimulerad i jobbet/får du användning för det du kan? 

 Upplever du att något saknades i utbildningen utifrån vad du har mött i arbetslivet? 
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Bilaga 4 – Teman intervjuer: 

 

 

 

 

 

 

 

 UTBILDNING 

 

 

 

 

 

 

    ARBETE 

 

 

 

 

 

 MELLAN TEORI 

  OCH PRAKTIK 


