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Sammanfattning 

Under de senaste tio åren i Sverige har antalet nyutexaminerade ekonomistudenter visat en 

tydlig ökning och omkring hundratusen arbetar som ekonomer i Sverige idag. Befintlig 

forskning tyder på att det finns ett intresse för individers väg från utbildning till arbetsliv med 

kön, ålder och kultur som utgångspunkter. Samtidigt finns det forskare som menar att fler 

multidimensionella verktyg behöver användas inom ämnesområdet. 

Syftet med vår uppsats är att fördjupa oss i hur studenter resonerar kring valet av utbildning 

som en del av sin karriär. Vi vill få en ökad förståelse för varför de har valt att studera en 

ekonomiutbildning med en viss inriktning med teorier om personlighet och karriär som grund. 

Resultatet visar att majoriteten av ekonomistudenterna främst utgick ifrån den högskola som 

var mest tillgänglig för att sedan välja den inriktning som tycktes passa intresset bäst. 

Studenter med tydlig självkännedom visar på att de är mer självsäkra med sitt val av 

utbildning där arbetserfarenhet har en viss påverkan. Samtidigt finns det en stor mängd 

studenter som hade kunnat tänka sig att välja en annan utbildning om de haft en bättre 

självkännedom tidigare. 

Studien har bidragit med en bättre förståelse kring hur svenska ekonomistudenter resonerar 

kring valet av utbildning. Denna förståelse kan dels användas inom framtida studievägledning 

och dels skapa en bättre bild av varför individer väljer en ekonomiutbildning. 

Nyckelord: ekonomistudenter, val, utbildning, personlighet, karriär, självkännedom 
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Abstract 

During the past ten years in Sweden, the number of students that graduate economics has 

shown a remarkable increase. Today there are about one hundred thousand economists in 

Sweden. Research show that there is an interest about individual’s path from education to 

work and that factors such as gender, age and culture are recurrent concepts. Meanwhile, 

there are researchers who argue that more multidimensional theories need to be used in the 

field.  

The purpose of this essay is to immerse into in how students reason about the choice of 

college major as a part of their career. We want to get a better understanding of why students 

choose a certain education, in this case economics. Theories about career and personality will 

constitute our research basis. 

Our results show that the majority of economics students mainly choose their education by the 

college accessibility. Then the personal interests influenced the decision about what kind of 

economic orientation they should choose. The results also showed that students with more 

self-knowledge are more confident about their college major choice and that work experience 

had certain influence as well. There is also a large amount of students who think that an 

earlier self-knowledge could make them change their mind about their education.  

The study has contributed a better understanding about how Swedish business students reason 

about their college major choice. This understanding may be used in future school counseling 

and also creates a better picture of why individuals choose to study economics.  

 

Key words: economics, business students, choice, college major, education, personality 

career, self-awareness 
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Förord 
 

Stort tack till våra handledare, Kristina Genell och Torsten Andersson för engagemang och 

tillgänglighet. Vi vill även tacka Pernilla Broberg som kom med värdefulla kommentarer 

inför den sista delen i arbetet. Slutligen vill vi tacka samtliga respondenter som tog sig tid att 

ställa upp på intervjuer och göra våra test. Utan er alla hade vår studie inte varit möjlig. Tack! 
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1. Inledning 

I följande kapitel kommer vi ge en bakgrund för att introducera vårt ämnesområde för studien. 

Därefter kommer vi framföra vår problematisering för att förklara vad det är vi ska undersöka, 

varför vi valt ämnet samt vad det är vi vill bidra med. Utifrån problemformuleringen kommer 

vi utveckla vår syftesformulering som klargör varför vi utför vår studie. Avslutningsvis ger vi 

en överblick av den fortsatta dispositionen. 

1.1 Bakgrund 

Ordet karriär kan definieras på olika sätt. Enligt Svenska Akademins ordlista (2006) betyder 

karriär att vinna snabb befordran och att hastigt stiga i graderna. Enligt Mangell (2014) 

innebär ordet karriär att alla individer har sin egen karriär som utgår ifrån var i livet man 

befinner sig. Hon säger “att alla behöver ta ansvar för sin egen karriärutveckling” (Mangell, 

2014). Med detta menar hon att karriären handlar om att hitta en plats och tillvaro där man 

som person känner att det finns utrymme att växa och uppnå balans, samt att det är varje 

människas eget ansvar att hitta detta. Mangell (2014) skriver att nyckeln till en framgångsrik 

karriär är att utforska personliga drivkrafter, finna motivation och hitta en arbetsplats där ens 

personlighet, kompetens samt intresse kommer till användning. Betydelsen av ordet karriär 

som beskrivs i Svenska Akademins ordlista (2006) har en negativ klang i många människors 

öron enligt Mangell (2014). Det får en del människor att avstå från att tänka och reflektera 

kring sig själva samt sina drivkrafter då de associerar ordet till att bli chef eller liknande. Alla 

människor ser inte chefsroller som ett mål i arbetslivet och tror därför att karriär inte är något 

för dem (Mangell, 2014). Enligt Mangell (2014) behöver karriär inte alls vara negativt utan i 

själva verket uppnår alla människor en personlig karriär på ett eller annat vis.  

En studievägledare arbetar med att hjälpa studenter med deras första steg in i karriären då de 

enligt Stockholms universitet (2015) hjälper studenter att välja utbildning.  De vägleder och 

ger information till blivande eller nuvarande studenter om olika kurser och program som finns 

att studera. De besvarar även frågor om antagning och behörighet samt ger en bild av de 

vanligaste studieproblemen som förekommer. De informerar om hur arbetsmarknaden ser ut 

för olika yrken och försöker hjälpa personen i fråga att hitta den utbildning och det karriärmål 

som passar denne bäst. Studievägledare arbetar som en informationskälla och ger råd 

(Stockholms universitet, 2015; Anderson, 2010). Dias (2013) skriver dock att studievägledare 
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tycks undervärderas av studenter innan de kommit i kontakt med en för att få 

studievägledning.  

Valet av utbildning är startpunkten för en individs karriär enligt Dias (2013) och ämnet har 

studerats i en mängd forskning utifrån flera perspektiv (e.g., Dias, 2013; Bartolj & Polanec, 

2012; Robst, 2007; Lewis, Daly & Fleming, 2004). Robst (2007) skriver i sin artikel att 

individer väljer sin utbildning utifrån faktorer som förväntad lön, arbetskraftsdeltagande, 

osäkerhet och sannolikhet för examen. Andra forskare som exempelvis Bartolj och Polanec 

(2012) menar är att det skiljer sig mellan hur de olika könen väljer sin utbildning. I deras 

undersökning som gjorts visar resultatet att män är mer intresserade av bank, finans och 

ledarskap, medan kvinnor har ett större intresse för redovisning, revision, finansiering och 

marknadsföring.  

Studenternas förväntningar på arbetslivet efter studierna är ett annat perspektiv som det gjorts 

mycket forskning om (e.g., Tomkiewicz, Frankel, Sagan & Wang, 2011; Metz, Fouad och 

Ihle-Helledy, 2009; Tang, Pan & Newmeyer, 2008). Metz et al (2009) visar i sin studie att det 

även gällande strävan och förväntningar förekommer signifikanta skillnader mellan kön och 

etnicitet. Forskningen visade dessutom att studenternas ambitioner och förväntningar inte helt 

går i linje med arbetsmarknaden. Studien som Tang et al (2008) gjorde visade att det förekom 

skillnader i förväntningar på arbetslivet mellan kvinnor och män. Undersökningen visade att 

kvinnor hade större förväntningar på att få möjligheten att hjälpa andra eller uttrycka sig 

själva. Männen däremot förväntade sig att arbeta med sådant som tycktes stämma bra överens 

med deras intressen, som exempelvis teknik och data (Tang, et al, 2008). Även Tomkiewicz 

et al (2011) studerade studenters förväntningar på arbetslivet, undersökningen som gjordes i 

Kina visade att det inte förekom större skillnader mellan könen.  

Efter hand som studenterna utbildar sig blir det så småningom intressant att studera valet av 

arbetsgivare. Det görs en mängd årliga undersökningar bland både studenter och arbetstagare 

som berör valet av arbetsgivare, men även karriär (e.g., Universum, 2014; Careerbuilder, 

2012). Universum (2014) gjorde en undersökning bland ekonomistudenter om vilka 

arbetsgivare som ansågs vara attraktiva. Resultatet visade att Google, IKEA, H&M, EY samt 

PwC var de fem främsta arbetsgivarna enligt studenterna. De faktorer som ansågs påverka 

valet av arbetsgivare var bland annat en kreativ miljö, personlig utveckling, goda referenser 

och respekt bland medarbetare. De mest framstående karriärsmålen i undersökningen var 

balans mellan arbete och privatliv, trygghet på arbetsplatsen, intellektuell utmaning, 
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kreativitet samt upplevelsen av betydelsefullhet. Careerbuilder (2012) gjorde en liknande 

undersökning där kandidater fick svara på vad som intresserade dem vid en ansökan om 

tjänst. Utfallet visade att kandidaterna ville arbeta inom en intressant bransch med intressanta 

arbetsuppgifter, men även att det geografiska läget skulle vara bra. Gunkel, Schlaegel, 

Langella & Peluchette (2010) poängterar dessutom i sin forskning att personlighet påverkar 

valet av arbetsgivare. De menar på att personlighetsdragen är associerade med ett brett 

spektrum av karriärtro och prestandavariabler, som innebär att en person arbetar med det som 

denne presterar bäst inom, oavsett yrke och nationalitet. Gunkel et al (2010) skriver även att 

om en individ är medveten om sina personliga intressen, färdigheter samt värderingar och 

dessutom har en inblick i hur arbetskraften ser ut, finns det stora möjligheter för individen att 

hitta rätt i just valet av arbetsgivare.  

Gunkel, et al (2010) lyfter fram karriärplanering som det första grundläggande steget för 

karriärsutveckling hos en individ. Som tidigare nämnts har medvetenhet hos individer 

gällande intressen, färdigheter och värderingar spelat roll i valet av arbetsgivare som en del av 

karriärplaneringen. Gunkel, et al (2010) menar även att en egen syn på hur samhället och dess 

arbetskraft ser ut påverkar denna planering. Forskningen tyder dessutom på att kulturen 

påverkar benägenheten att planera sin karriär samt att det förekommer skillnader både för 

ålder och personlighet. Auyeung och Sands (1997) lyfter fram några faktorer som påverkar 

karriärvalet och att det varierar mellan olika kulturer. Dessa faktorer är bland annat fallenhet 

för ämnet, associationer med andra områden samt inflytande från exempelvis föräldrar och 

lärare. 

Utifrån den forskning som finns om studenternas väg ut i arbetslivet kan vi konstatera att 

ämnesområdet är väl undersökt från flera perspektiv. Forskningen berör en mängd faktorer 

och menar att dessa påverkar valet av utbildning, arbetsgivare samt karriär. Bland dessa 

faktorer ser vi bland annat personlighet, ålder, kön etnicitet, uppfattning och förväntningar. 

(Bartolj & Polanec, 2012; Gunkel, et al, 2010; Metz, et al, 2009; Robst, 2007; Auyeung & 

Sands, 1997)  

1.2 Problematisering 

Studenternas väg från valet av utbildning till att komma ut i arbetslivet är ett välutforskat 

område som studerats utifrån flertalet perspektiv (e.g., Bartolj & Polanec, 2012; Gunkel, et al, 

2010; Metz, et al, 2009; Robst, 2007; Auyeung & Sands, 1997). Den forskning som gjorts 

tyder på att det finns ett intresse för studenternas karriär då de närmar sig arbetsmarknaden. 
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Studier försöker lyfta fram olika faktorer som påverkar de olika stegen för att kunna förklara 

varför studenter väljer en viss utbildning eller arbetsgivare. Järlström (2000) menar dock att 

forskningen främst har lyft fram generella faktorer som exempelvis könsskillnader, ålder och 

kultur för att förklara hur studenter tar olika beslut i sin karriär. Järlström (2000) belyser i sin 

forskning att det behövs läggas en större vikt på multidimensionella verktyg som bortser från 

dessa generella faktorer för att ge en bättre bild av individers beslutsprocess i sin karriär. 

Multidimensionella verktyg lägger istället en större vikt på personliga uppfattningar, 

intressen, arbetserfarenhet och liknande (Järlström, 2000).  

När Järlströms (2000) har studerat ämnet har det därför lagts ett större fokus på att använda 

teorier som fungerar som multidimensionella verktyg. Utgångspunkten har varit en 

karriärsteori och en personlighetsteori för att istället kategorisera individer utifrån faktorer 

som förslagsvis intresse, vilja, möjligheter snarare än faktorerna kön, ålder och kultur. Att det 

finns en stark koppling mellan karriär och personlighet är Järlström (2000) inte ensam om att 

poängtera. Gelissen och Graaf (2006) skriver bland annat att det finns ett tydligt samband 

mellan personlighetsdrag och framgång i karriären. Seibert och Kraimer (2001) poängterar på 

samma sätt kopplingen mellan karriär och personlighet. De menar dessutom att personlighet 

är viktigt för det organisatoriska gällande ledarskap, arbetsprestation samt trivsel. Ytterligare 

undersökte Nordvik (1996) relationerna mellan teorier om karriär och personlighet, och kom 

fram till att det finns en stark koppling mellan dessa. I sin studie försökte Nordvik (1996) 

dessutom göra en sammanslagning av ett antal personlighetsteorier men resultatet visade att 

det var svårt att överensstämma de olika uppsättningarna av begrepp. Innebörden av detta är 

att forskare bör hålla sig till en specifik personlighetsteori i samband med en teori om karriär. 

Detta ser vi exempelvis i Järlströms (2000) undersökning där en karriärteori kombineras ihop 

med en utvald personlighetsteori.  

Det finns en relevans i att använda en personlighetsteori vid studier kring karriär enligt 

Rayman och Atanasoff (1999). En personlighetsteori kan förklara och beskriva händelser, 

men även förutsäga konsekvenser, identifiera insatser och förändra resultat på exempelvis 

karriärens utfall (Rayman & Atanasoff, 1999). The Career Key (2014) poängterar dessutom 

att personlighet är en viktig aspekt för att en individ ska kunna nå största möjliga 

tillfredsställelse och framgång i karriären.  

Utöver personlighet är det dessutom viktigt att ha hänsyn till karriär eftersom dessa begrepp 

är relevanta att kombinera enligt forskare (e.g., Järlström, 2000; Nordvik, 1996). I studier 
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kring karriär är det även relevant att använda en karriärteori som tar upp mer om hur en 

individ uppfattar karriär och vad som är viktigt för just denne när det kommer till 

arbetsrelaterade frågor (Barclay, Chapman, & Brown, 2013). Denna relevans beror främst på 

att studenter ser på karriär utifrån olika perspektiv. Saker som är en självklarhet för en person 

behöver inte alls vara lika viktigt för en annan.  Användningen av karriärteori genererar till en 

förståelse för vad en individ tycker är viktigt och på så vis hjälper det individen att hitta den 

mest tillfredsställda karriären (Schein, 1974). Valet av utbildning som studenter gör är enligt 

Dias (2013) det första stegen in i deras framtida karriär, vilket ytterligare gör det relevant att 

använda en karriärteori. 

I Sverige arbetar över hundratusen som ekonomer och under de senaste tio åren har antalet 

examinerade ekonomistudenter visat en stark ökning (Jusek, 2010). Detta fick oss att undra 

varför studenter väljer att läsa just en ekonomiutbildning. Som nämnts tidigare kan 

personlighetsteori tillsammans med karriärteorin användas för att kategorisera studenter 

utifrån det mer personliga perspektivet (Järlström, 2000). Genom att använda oss av liknande 

teorier som utgångspunkt i vår studie kan vi få en fördjupad förståelse för hur studenter 

resonerar kring valet av utbildning. Som tidigare nämnt belyser Dias (2013) i sin forskning att 

valet av utbildning är det första steget in i den personliga karriären och för att få en bra bild av 

hur studenterna resonerar kring detta kan vi använda oss av multidimensionella verktyg som 

föreslås av Järlström (2000). Detta blir på så vis grunden för vår undersökning där vi vill 

bidra med en fördjupad förståelse i hur studenter resonerar kring sitt val av utbildning som är 

en del av den personliga karriären.  

1.3 Frågeställning 

Hur resonerar ekonomistudenter kring valet av utbildning? 

1.4 Syftesformulering 

Vårt syfte är att få en förståelse för hur ekonomistudenter resonerar kring valet av utbildning 

som en del i sin karriär.  

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart studera ekonomistudenter på Högskolan 

Kristianstad av bekvämliga skäl. Framförallt beror det på högskolans geografiska läge som 

gör studien mer tillgänglig, med det menar vi att vi har nära till de studenter som deltar i 

undersökningen. Ytterligare ett skäl är vårt kontaktnät av lärare och studenter som kan hjälpa 
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till vid sökandet efter respondenter. På Högskolan Kristianstad finns det tre ekonomiska 

inriktningar, redovisning och revision, bank och finans samt internationellt företagande och 

marknadsföring. Vår studie kommer därför förhålla sig till dessa tillgängliga ekonomprogram. 

1.6 Fortsatt disposition 

I den fortsatta dispositionen kommer vi gå igenom den vetenskapliga metoden som arbetet 

kommer utgå ifrån. Där kommer forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod 

beskrivas, men även hur teorier har använts. Därefter presenterar vi vår teoretiska referensram 

för att ge en överblick av de teorier som legat som utgångspunkt för studien. Vi kommer 

redogöra ett antal teorier om personlighet och karriär för att sedan motivera vårt val av teorier 

som tillämpats i studien. Efter teoridelen kommer vi presentera den metod som vi valt för att 

besvara vår forskningsfråga och diskutera kring urval och koppling till vår teori. Slutligen 

avslutar vi arbetet med att analysera vår empiri för att utifrån det dra våra slutsatser. Vi 

kommer även lyfta fram studiens bidrag samt ge förslag på framtida forskning. 

 

 

 

 

   

Vetenskaplig 
metod 

Teoretisk 
referensram 

Empirisk metod Analys Slutsatser 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel kommer vi framföra studiens forskningsfilosofi, den vetenskapliga ansatsen 

samt valet av forskningsmetod. Därefter kommer användning av teori presenteras för att visa 

hur vi går tillväga med våra teorier. Syftet är att skapa en förståelse för hur vi närmar oss vårt 

ämnesområde på ett vetenskapligt sätt. 

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats, forskningsmetod 

Vår forskningsfilosofi kommer förhålla sig till hermeneutik som enligt Bryman och Bell 

(2011) är fokuserat på förståelse. Till skillnad från den positivistiska forskningsfilosofin som 

grundar sig på förklaring och empirisk generalisering, kommer vi genom en närmare relation 

till studieobjekten förhålla oss till en delvis subjektiv förståelse (Bryman & Bell, 2011; Patel 

& Davidson, 2011). En stor del av den forskning som redan finns i ämnet har haft syftet att 

förklara studenters val av utbildning, karriär och arbetsgivare (e.g., Bartolj & Polanec, 2012; 

Gunkel, et al, 2010; Metz, et al, 2009; Robst, 2007; Auyeung & Sands, 1997). I dessa fall har 

forskarna främst förhållit sig till den positivistiska forskningsfilosofin för att kunna 

generalisera resultatet för en population genom ett urval, vi vill istället bemöta forskningen 

med ett nytt perspektiv. För att ge forskningen ett nyare perspektiv kommer vi därför fördjupa 

oss i förståelsen på en mer individuell nivå bland ekonomistudenter. Förståelse är grunden för 

hermeneutik enligt Bryman och Bell (2011) och därför har vi valt att förhålla oss till denna 

forskningsfilosofi.  

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det olika vetenskapliga ansatser som används inom 

forskning. Deduktion är en av dessa ansatser som grundar sig på teorier och som har 

hypoteser som utgångspunkt. Denna typ av forskningsprocess utvecklar teorier genom att data 

samlas in för att bekräfta eller motbevisa de hypoteser som ställdes upp utifrån teorin. 

Induktion är en annan ansats som enligt Bryman och Bell (2011) beskrivs som deduktion men 

i en slags omvänd form. Forskningsprocessen utgår ifrån att verkligheten observeras och 

insamlad data generaliseras för att sedan kopplas till befintliga teorier. En kombination av 

dessa vetenskapliga ansatser är abduktion som kommer ligga till grund för vår studie. Detta 

kan vi se då teorier och forskning ligger som utgångspunkt men att vi generaliserar vårt 

empiriska material för att återkoppla det till befintliga teorier och forskning.  

Utifrån vår hermeneutiska forskningsfilosofi och abduktiva ansats har vi valt att använda oss 

av en kvalitativ metod. En stor del av de undersökningar och den forskning som gjorts 

gällande studenters val av utbildning, deras karriär samt syn på framtida arbetsgivare har 
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undersökts med kvantitativ metod (Universum, 2014; Careerbuilder, 2012; Bartolj & Polanec, 

2012; Gunkel, et al, 2010; Metz, et al, 2009; Robst, 2007; Auyeung & Sands, 

1997).  Forskningen har gjort generaliseringar och använt sig av statistik för att förklara 

studenternas väg från utbildning till arbetsliv. Även Järlström (2000) som använde teorier om 

karriär och personlighet studerade sitt ämnesområde med kvantitativ metod och statistik. 

Därför har vi valt att genomföra vår studie med en annan forskningsfilosofi och vetenskaplig 

ansats som ger oss möjligheten att skapa förståelse för hur studenter resonerar i frågan, 

samtidigt som vi återkopplar till befintliga teorier. Även om en kvantitativ metod är lämplig 

för att skapa användbar statistik samt hitta undantag och samband (Bryman & Bell, 2011), 

anser vi att det behövs göras mer kvalitativ forskning för att komplettera den redan 

existerande forskningen med ett annorlunda perspektiv. På detta vis kan vi dessutom uppfylla 

vårt syfte som fokuserar på hur ekonomistudenter resonerar kring valet av utbildning kopplat 

till karriären. 

2.2 Teorianvändning 

Vår studie kommer förhålla sig till ett eklektiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att vi 

kombinerar flera teorier och tidigare forskning (Bryman & Bell, 2011). Det eklektiska 

tillvägagångssättet kan jämföras med triangulering som beskrivs av Bryman och Bell (2011) 

som där flera teorier och forskningar med olika perspektiv används i en och samma studie. 

Teorin om karriärankare (Schein, 1996; Schein 1974) samt Hollands teori om personlighet 

(The Career Key 2014; Nordvik, 1996) kommer ligga som grund för vår studie (se utökad 

diskussion i kapitel 3.1). Samtidigt som vi har teorierna som en utgångspunkt kommer vi 

stödja vår undersökning på tidigare forskning som gjorts inom samma ämnesområde (e.g., 

Gunkel, et al, 2010; Gelissen & Graaf, 2006; Seibert & Kraimer, 2001; Järlström, 2000; 

Nordvik, 1996). 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi belysa några teorier som berör vårt ämnesområde. Syftet är att 

läsaren ska få en bredare teoretisk förståelse som grund för kommande kapitel i vår studie. Vi 

kommer sedan motivera valet av de teorier som kommer ligga som utgångspunkt för vår 

studie. Avslutningsvis gör vi en mer ingående beskrivning av de valda teorierna. Här kommer 

viktiga begrepp förklaras för att ge en förståelse av innebörden i vårt material, vilket 

dessutom ökar betydelsen samt användbarheten av det vi kommit fram till i studien. Det 

teoretiska kapitlet ger en bild av vilka ramar vi förhåller oss till för att skapa en tydlig struktur 

och bidra med en ökad förståelse. Det klargör dessutom vad det är för teorier som testen i 

studien baserar sig på. 

3.1 Redogörelse av teorier 

I detta avsnitt kommer vi redogöra olika personlighetsteorier samt karriärteorier. Detta görs 

för att läsaren lättare ska på en förståelse för hur olika teorier ser ut och för att vi senare ska 

kunna motivera vårt val av använda teorier. 

3.1.1 Personlighetsteorier 

Att personlighet har en koppling till karriär och dess framgång och tillfredsställelse är något 

som lyfts fram i en mängd forskning (e.g., Gunkel, et al, 2010; Gelissen & Graaf, 2006; 

Seibert & Kraimer, 2001). Furnham (2012) nämner att forskare inom psykologin har kommit 

fram till att personlighet har en stor påverkan på framgång i arbetslivet och att olika 

personlighetsdrag förutsäger framgång i både utbildning och karriär. Lloyd (2012) lyfter fram 

Myers-Briggs teori som är en personlighetsteori medan Nordvik (1996) även studerar 

Hollands personlighetsteori. Båda teorierna har utvecklats under en längre tid och använts i 

bred utsträckning (Career Key, 2014; Lloyd, 2012; Järlström, 2000; Nordvik, 1996). Utöver 

dessa två teorier har vi även tittat närmre på en tredje personlighetsteori som kallas 

femfaktormodellen, som också är en väl använd teori inom området (Seibert & Kraimer, 

2001). 

Jung’s personlighetsteori som utvecklats till Myers-Briggs teori, kategoriserar människor där 

ett antal kombinationer skapar sexton personlighetstyper (Lloyd, 2012; Järlström, 2000; 

Nordvik, 1996). Lloyd (2012) skriver att teorin först utgår ifrån att en person är introvert eller 

extrovert. Därefter har en person olika uppfattningsfunktioner, antingen genom avkänning 

eller intuition. Innebörden av avkänning är att en person uppfattar saker utifrån känsla och 
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intuition är mer av en instinkt. Efter det kommer två bedömningsfunktioner, tänkande eller 

kännande. Tänkande handlar om att personen gör bedömningar utifrån logiskt tänkande och 

kännande att det är känslor som styr personens bedömningar. Jung påstod att en av de fyra 

funktionerna var dominant och att en person antingen är mer uppfattande eller bedömande 

(Lloyd, 2012). Myers-Briggs var en forskare som föreslog att uppfattande och bedömande var 

influenser som skulle tilldelas en egen kategori, som på så vis utvecklade teorin. Utvecklingen 

var det som skapade de sexton kombinationerna inom teorin. En kombination för en 

personlighetstyp kan exempelvis vara; introvert, avkännande, tänkande och bedömande 

(Lloyd, 2012). 

Femfaktormodellen är en personlighetsteori enligt Seibert och Kraimer (2001), som delar in 

människors personlighet i fem faktorer där en person han inneha olika grader av faktorernas 

egenskaper. Faktorerna brukar benämnas som OCEAN
1

 som står för öppenhet, 

målmedvetenhet, utåtriktning, sympatiskhet samt neuroticism (Gunkel et al, 2010). 

Psykologiguiden (2015)  skriver att öppenhet handlar om en persons mottaglighet för fantasi, 

konst, känslor, idéer och värderingar. Vidare beskrivs målmedvetenhet med bland annat 

egenskaperna prestationsvilja, självdisciplin, ordningssamhet, plikttrohet och förtänksamhet. 

Utåtriktning förklaras som motsatsen till att vara introvert, med exempelvis egenskaperna 

sällskaplighet, självsäkerhet och spänningssökande. Sympatiskhet eller vänlighet handlar 

bland annat om förtroende för andra, hjälpsamhet, samarbetsvilja och medkänsla. Slutligen 

beskrivs neuroticism som benägenhet för att få ångest eller hamna i depression, fientlighet, 

impulshandlingar, sårbarhet och stresskänslighet.  

Hollands teori om personlighetstyper och arbetsmiljöer används som en riktlinje för att hjälpa 

individer att välja en karriär som både ger tillfredsställelse och leder till framgång (Career 

Key, 2014; Nordvik, 1996). Teorin innehåller sex kategorier som är de realistiska, 

undersökande, konstnärliga, sociala, företagsamma och konventionella. Enligt teorin kan en 

individ vara en kombination av flera kategorier. Enligt bland annat Prediger, Swaney och 

Mau (1993) brukar teorin ritas upp i en så kallad hexagonmodell som visar vilka 

personligheter och arbetsmiljöer som ligger närmast varandra (se modell 1). 

3.1.2 Karriärteorier 

Karriärteori har två inriktningar, den externa och den interna karriärorienteringen. Den 

externa tittar på karriären med en objektiv synvinkel medan den interna tittat med subjektiv 

                                                 
1
 Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism 
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synvinkel (Barclay, et al, 2013). Enligt Barclay, et al, (2013) studerar den externa 

karriärorienteringen arbetshistoria eller möjligheter och begränsningar som leder till en viss 

yrkeskategori. Den anställdes sociala samspel med andra människor och med organisationen 

de arbetar för är i fokus. Exempel på extern karriärorientering är karriärstegen (Barclay, et al, 

2013). Den externa karriärorienteringen handlar om hur en individ tar sig upp i karriären på 

bland annat en så kallad karriärstege (Barclay, et al, 2013; Månsson, Elg & Jonnergård, 

2013). Att klättra på en karriärstege innebär att en person börjar arbeta längst ner i hierarkin i 

en organisation, exempelvis i kassan på en bank. Ju mer erfarenhet, kunskap och utbildning 

personen samlar på sig, desto svårare och mer prestigefyllda arbetsuppgifter får personen tills 

denne når toppen, exempelvis att bli delägare i ett företag (Månsson, et al, 2013).  

Den interna karriärorienteringen undersöker hur människor upplever sin roll i organisationen 

de arbetar för. Här ligger fokus på den psykologiska karriären och hur individer uppfattar sin 

karriär. Både organisatoriska behov och de anställdas behov omfattas av karriären inom den 

interna orienteringen. Organisatoriska behov är ofta konsekventa medan anställdas behov 

varierar från individ till individ. Varje anställd har en viss inriktning mot arbete och närmar 

sig detta med en viss uppsättning prioriteringar och värderingar. Det är dessa vägar genom 

yrkeslivet som är så kallade karriärankare. (Barclay, et al, 2013)  

Karriärankarteorin är en alltså teori inom den interna karriärorienterningen. Ett karriärankare 

är en kombination av upplevda kompetensområden, motivation och värderingar som gäller 

professionella yrkesval (Barclay, et al, 2013). Karriärankare är ett begrepp om värdebaserade 

karriärinriktningar som används i stor utsträckning i yrkesvägledning och organisatorisk 

karriärplanering (Gubler, Biemann, Tschopp & Grote, 2015). Karriärankarteorin som 

utvecklats av Schein (1974) är en teori som använts vid studier om karriärsbeslut. Teorin 

grundar sig på åtta karriärankaren; teknisk och funktionell kompetens, ledningskompetens, 

självständighet och oberoende, trygghet och säkerhet, kreativitet, utmaningar, hängivenhet 

samt livsstilsval (Barclay, et al, 2013; Järlström, 2000; Nordvik, 1996; Feldman & Bolino, 

1996; Schein, 1996; Schein 1974). Den utgår ifrån att varje individ har ett dominant 

karriärankare och att teorin ska vara en vägledning i individens karriärsbeslut. Istället för att 

utgå ifrån specifika faktorer som ålder, kön och etnicitet har teorin grundat sig på ett antal 

kategorier som grupperar olika individer.  

En annan karriärteori är ramverket för systemteori (The systems theory framework) den 

illustrerar den dynamiska och komplexa naturen av karriärutveckling. Ramverket presenteras 
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som ett metateoretiskt ramverk för karriär, vilket innebär att det är en teori som innehåller en 

eller flera andra teorier. Denna teori skildrar en helhetsbild av karriärutvecklingen genom tre 

sammanlänkade system som utgör individuella-, sociala- och miljömässiga samhällsnivåer. 

Det representerar det komplexa samspelet av influenser genom vilka individer konstruerar sin 

karriär.  Teorin lägger tonvikten på både innehåll och processinfluenser. Dessutom inkluderar 

den beaktande oförutsägbarheten inom karriärutveckling genom införandet av en slump. 

Innehållsinfluenser inkluderar: intrapersonella variabler, såsom personlighet och ålder; 

kontextuella variabler, som omfattar sociala influenser såsom familj och vänner; och 

miljösamhälliga influenser såsom geografiskt läge eller socioekonomisk status. (Patton, 2007) 

3.1.3 Teorival 

Vi har valt att använda oss av Scheins karriärankarteori samt Hollands personlighetsteori i vår 

studie. Vi motiverar bland annat vår kombination med att Järlström (2000) använde 

kombinationen mellan karriärankarteorin och Myers-Briggs. Vi vill istället använda oss av en 

annan personlighetsteori för att få en ny infallsvinkel och därigenom en möjlighet till ett 

annorlunda resultat. Anledningen till att vi valt att använda oss av specifikt Hollands 

personlighetsteori före femfaktorsmodellen är på grund av att vi uppfattar kategorierna i 

Hollands teori som hur ens personlighet är relaterad till arbete och arbetsmiljö. Exempelvis att 

en person tycker om att agera som ledare eller föredrar att följa andra. Eller att någon gillar att 

arbeta med siffror och protokoll eller föredrar maskiner och verktyg. Vi tolkade 

femfaktormodellens kategorier mer som hur en person agerar utåt i olika sammanhang eller 

hur andra personer kan uppfatta en som individ. Ett exempel på detta är bland annat att en 

person är öppen, självständig, ordningsam eller plikttrogen. Eftersom syftet i vår studie är att 

få en förståelse om hur studenter resonerar kring valet av utbildning som en del av karriären 

blir det därför mer relevant att använda sig av en personlighetsteori som vi kopplar till karriär 

och arbete. Enligt Rayman och Atanasoff (1999) är Hollands teori en användbar teori inom 

både forskning och praktik som är relaterat till karriären. Flera forskare bekräftar dessutom 

Hollands teori genom att pröva den för att se om den är hållbar (e.g., Ryan, Tracey och 

Rounds, 1996). Anledningen till att vi har valt att använda karriärankarteorin som vår 

grundläggande karriärteori är främst eftersom den har använts i större utsträckning inom 

ämnesområdet samt att forskare som försökt ändra teorin inte har kommit fram till en bättre 

teorimodell (e.g., Chapman & Brown, 2014; Danziger, et al, 2008; Feldman & Bolino, 1996). 

Karriärteorin om ramverk för systemteori är en teori som enligt Patton (2007) illustrerar 

karriärutveckling och eftersom teorin har en annan vinkling som inte täcks upp av vårt syfte 
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blir den inte lika användbar för vår studie. Vårt fokus ligger på hur studenter resonerar kring 

valet av utbildning och att det är individens första steg in i karriären, vilket skiljer sig från 

begreppet karriärutveckling. 

3.2 Tillämpad teori 

I detta avsnitt kommer vi göra en mer ingående redogörelse av våra två teorier som vi har valt 

att kombinera för vår studie. Vi börjar med att beskriva Hollands teori med dess kategorier för 

att sedan övergå till karriärankarteorin. Avslutningsvis gör vi en kort sammanställning av 

teorierna. 

3.2.1 Hollands teori 

Hollands teori (Holland’s theory of career choice) grundar sig på personlighetstyper och 

arbetsmiljöer som delas in i sex kategorier för att hjälpa individer att finna tillfredsställelse i 

karriären (Career Key 2014; Nordvik, 1996). Dessa kategorier har sedan strukturerats i en 

hexagonmodell (se modell 1) för att visa relationerna mellan personlighetstyper och 

arbetsmiljöer (e.g., Prediger, et al, 1993). De kategorier som ligger nära varandra i modellen, 

det vill säga till höger eller vänster om kategorin i fråga, är de som är närmst relaterade till 

varandra. De som ligger längre ifrån varandra, det vill säga mitt emot i modellen, är de som 

inte är lika nära relaterade (se modell 1). Enligt Career Key (2014) är teorin den mest kända 

och utforskade teorin inom området och används i bred utsträckning av vetenskapliga 

forskare. Genom att förstå teorin kan individer använda den som riktlinje vid val av karriär 

eller utbildning för att matcha personlighet, vilket i sin tur kan leda till större framgång och 

tillfredsställelse (Career Key, 2014; Nordvik, 1996). 
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Modell 1. Hollands teori med kategorier för personlighet och arbetsmiljö. Modellen är 

baserad på Hollands teori och finns tillgänglig på bland annat Career Key (2014).  

De sex kategorierna är följande: realistiska, undersökande, konstnärliga, sociala, 

företagsamma och konventionella (Career Key, 2014; Nordvik, 1996). Kategorierna gäller för 

både personlighet och arbetsmiljö och är även kända som Hollands koder eller RIASEC
2
 

(Career Key, 2014). Enligt teorin skapar människor av samma kategori en trivsammare 

arbetsmiljö när de arbetar tillsammans. Människor söker sig till miljöer där de kan använda 

sina färdigheter och kan uttrycka sina värderingar, dessutom har de större sannolikhet att bli 

framgångsrika och tillfredsställda. De som arbetar med människor inom samma eller liknande 

kategori som en själv anses känna större bekvämlighet samtidigt som arbetsmiljön påverkar 

agerande och välmående (Career Key, 2014). Nedan följer en mer omfattande beskrivning av 

respektive kategori (se modell 1 för se hur kategorierna förhåller sig till varandra): 

Den realistiska personen föredrar att arbeta med det konkreta och ser sig själv som praktisk, 

mekanisk och realistisk (Career Key, 2014). De tycker om att arbeta med djur, verktyg eller 

maskiner och värderar saker som de kan bygga upp eller göra bättre. Enligt Holland (1997) 

tycker den realistiska personen om fysisk aktivitet och att spendera tid utomhus. En realistisk 

arbetsmiljö kan vara exempelvis en byggarbetsplats där likasinnade personer arbetar på ett 

likartat sätt och värderar människor utifrån det praktiska och mekaniska (Career Key, 2014). 

Arbetsmiljöer som kommer i andra hand är den konventionella och den undersökande miljön. 

                                                 
2
 Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional 
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Undersökande eller vetenskapliga personer tycker om att studera och lösa problem av 

matematisk eller naturvetenskaplig form (Career Key, 2014). Holland (1997) skriver att denna 

typ av människor tycker om logik och är bra på abstrakt tänkande. De har goda kunskaper och 

ser sig själva som exakta, vetenskapliga samt intellektuella (Career Key, 2014). Den 

undersökande arbetsmiljön kan till exempel vara ett vetenskapligt laboratorium där 

likasinnade människor värderas högt. Andrahandsmiljöerna är den realistiska eller 

konstnärliga. 

Den konstnärliga personen har goda förmågor när det gäller kreativt skrivande, hantverk, 

musik, dans, konst eller liknande. Personer inom den konstnärliga kategorin ser sig själva som 

uttrycksfulla, originella och oberoende. Tillsammans skapar de en konstnärlig arbetsmiljö 

som förslagsvis kan vara en grupp musiker eller danslärare som får möjligheten att uttrycka 

sig på ett kreativt sätt på arbetsplatsen. Andra arbetsmiljöer de kan befinna sig i är den 

undersökande eller sociala arbetsmiljön. (Career Key, 2014) 

Den sociala personen uppskattar att hjälpa människor på ett eller annat sätt. De har goda 

kunskaper i undervisning, rådgivning, omvårdnad och i att informera. Att lösa sociala 

problem samt hjälpa människor är något de värderar högt och de ser sig själva som 

hjälpsamma, vänliga samt pålitliga. Exempel på sociala arbetsmiljöer är skolor och sjukhus 

där de kan hjälpa människor på en social nivå. Arbetsmiljöer som kommer i andra hand är de 

konstnärliga och företagsamma. (Career Key, 2014) 

Företagsamma personer tycker om att leda och övertyga människor, samt säljer gärna idéer 

eller saker. De framstår som ambitiösa, energiska och sällskapliga samtidigt som de är bra på 

att leda andra människor. Framgång inom politik, ledarskap eller företag värderas högt av de 

företagsamma personerna. Arbetsmiljön kan exempelvis vara juridisk eller att personen driver 

företag där de kan utöva sina ambitioner. Den konventionella och sociala arbetsmiljön 

kommer i andra hand som företagsamma personer kan infinna sig i. (Career Key, 2014) 

Den sista kategorin innefattar de konventionella, eller systematiska, personen som tycker om 

att arbeta med siffror, protokoll eller uppsättningar av maskiner. De föredrar struktur och är 

bra på skriftlig dokumentation samt siffror som behandlas på ett systematiskt och metodiskt 

sätt. Framgång i affärer värderas högt och de ser sig själva som ordnade människor som är bra 

på att följa fastställda planer. Banker, kontor och fastighetsbolag är exempel på framstående 

arbetsmiljöer men de kan även arbeta inom de företagsamma eller realistiska arbetsmiljöerna. 

(Career Key, 2014) 
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Individers personlighet antas påverka yrkes- och karriärval genom att finna miljöer där denne 

får användning av sitt personliga intresse, sin kompetens och sina värderingar (Lundvall & 

Vendel, 2007). Personlighet påverkar med andra ord karriären och därför ska vi nu beskriva 

teorin om karriärankare för att ni som läsare ska få en bättre förståelse för även denna. 

3.2.2 Karriärankarteori 

Teorin om karriärankare (career anchor theory) har utvecklats av Schein och används för att 

vägleda människors karriärbeslut och klargöra skillnader i individuella karriärsstrategier 

(Järlström, 2000). Teorin består av ett antal karriärankare som kategoriserar individer genom 

att reflektera både individuella och samhällsenliga influenser (Schein, 1974). Karriärankaret 

fungerar som ett ramverk för att undersöka individers arbetslivserfarenheter och avgöra vilka 

typer av arbeten de vill utföra samt på vilken plats de kommer göra störst insats (Barclay, et 

al, 2013). Med hjälp av detta kan människor arbeta mot en maximal uppfyllelse på 

arbetsplatsen (Barclay, et al, 2013). Varje individ uppfattas ha ett dominerande karriärankare 

som ses som det värde som en individ inte är villig att ge upp, även om flera karriärankare 

kan vara tilltalande (Järlström, 2000).  

Enligt Schein (1996) består ett karriärankare av en persons självuppfattning. Det innefattar för 

det första talanger och förmågor, för det andra grundläggande värderingar och för det tredje 

den utvecklade känslan för motivation samt behov som en individ hänför sig till i sin karriär. 

När en självuppfattning har bildats fungerar karriärankaret som en stabiliserad kraft. Ankaret 

består utav motivation och värderingar som individen inte kommer välja bort om den måste 

göra ett val. De flesta människor är inte medvetna om sina karriärankare förrän de tvingas 

göra val som rör deras självutveckling, familj eller karriär. Enligt Schein (1996) är det trots 

det viktigt att vara medveten om sitt karriärankare för att göra välgrundade val. De 

karriärankare som teorin består av är teknisk och funktionell kompetens, ledningskompetens, 

självständighet och oberoende, trygghet och säkerhet, kreativitet och entreprenörskap, 

utmaningar, hängivenhet samt livsstilsval (Järlström, 2000; Nordvik, 1996). Dock finns det 

källor som menar att ett nionde karriärankare borde införas, Chapman och Brown (2014) har 

exempelvis föreslagit att kreativitet ska separeras från entreprenörskap. Ekonomit (2015) 

däremot skriver att geografiskt läge och bundenhet till en viss ort ses som ett karriärankare 

där individen inte är beredd att flytta på lång sikt. I vårt teorikapitel kommer vi dock utgå 

ifrån Scheins egen utveckling av karriärankarteorin eftersom den forskning som gjorts inte har 

lett till någon fastställd teoriutveckling (e.g., Chapman & Brown, 2014; Danziger, et al, 2008; 
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Feldman & Bolino, 1996). Nedan framför vi en mer ingående beskrivning av varje 

karriärankare:  

Teknisk och funktionell kompetens innefattar de personer som finner ett större intresse i 

arbetets innehåll samt föredrar avancemang i dennes kompetensområde. Deras mål är att 

utveckla kunskap, utmana sig själva och förbättra sina förmågor. Utöver det tycks de förakta 

företagsledningen då de anses vara alltför politiska. (Schein, 1990, refererat i Chapman & 

Brown, 2014; Barclay, et al, 2013; Feldman & Bolino, 1996)  

Ledningskompetens består av personer som föredrar möjligheten att analysera och lösa 

problem där det råder osäkerhet och informationen är otillräcklig. De tycker om att ta tillvara 

på människor för att tillsammans kunna uppnå ett gemensamt mål. Krissituationer tycks vara 

stimulerande snarare än utmattande för personer med ledningskompetens som dominerande 

karriärankare. Deras mål är att lyfta upp organisationsnivån och samtidigt ha en 

beslutsfattande roll där de har makt samt inflytande. (Schein, 1990, refererat i Chapman & 

Brown, 2014; Barclay, et al, 2013; Feldman & Bolino, 1996) 

Självständighet och oberoende gäller för personer som är motiverade av att söka efter 

arbetssituationer som i så stor utsträckning som möjligt är fri från begränsningar. De föredrar 

att kunna styra över sina egna arbetstider och arbeta i den takt de själva bestämmer. Får de 

möjligheten att välja mellan en befordran och fler möjligheter, väljer de oftast fler möjligheter 

för att utöka sin frihet. (Schein, 1990, refererat i Chapman & Brown, 2014; Barclay, et al, 

2013; Feldman & Bolino, 1996)  

Trygghet och stabilitet berör de personer som söker efter säkerhet i sin anställning och gärna 

ser en långsiktig relation med verksamheten de arbetar för. De är villiga att följa och vara 

involverade i verksamhetens normer samt värderingar för att känna sig säkra och trygga på 

arbetsplatsen. De uppskattar en stabil inkomst och förutsägbara arbetsuppgifter. Utöver det 

tenderar de även att ogilla resor och omlokalisering. (Schein, 1990, refererat i Chapman & 

Brown, 2014; Barclay, et al, 2013; Feldman & Bolino, 1996) 

Kreativitet och entreprenörskap innefattar personer som motiveras av behovet att bygga samt 

skapa något som helt och hållet är deras egna projekt. Det kan förslagsvis innefatta 

utvecklandet av nya produkter eller tjänster. Risken finns att de lätt blir uttråkade och föredrar 

därför att gå från ett projekt till ett annat. De är mer intresserade av att starta nya företag än att 
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arbeta i redan etablerade. (Schein, 1990, refererat i Chapman & Brown, 2014; Barclay, et al, 

2013; Feldman & Bolino, 1996)  

Hängivenhet till ett syfte och service är det mest betydande för personer som har en vilja att 

förbättra världen på ett eller annat sätt. De försöker skapa en koppling mellan arbetsaktiviteter 

och personliga värderingar för att hjälpa samhället. Att tjäna ett högre syfte och hitta ett arbete 

som stämmer in på deras värderingar har en stor betydelse för dessa personer. (Schein, 1990, 

refererat i Chapman & Brown, 2014; Barclay, et al, 2013; Feldman & Bolino, 1996) 

Utmaning är karriärankaret för personer som blir motiverade av större hinder som utmanar 

dem. Att lösa svåra problem eller övervinna tuffa motståndare är en viktig del i deras 

arbetsliv. De definierar sin karriär utifrån strid och konkurrens där segern uppfattas som det 

viktigaste. Fokus ligger på målmedvetenhet och de är intoleranta mot personer som inte har 

jämförbara ambitioner. (Schein, 1990, refererat i Chapman & Brown, 2014; Barclay, et al, 

2013; Feldman & Bolino, 1996) 

Livsstil är det sista karriärankaret som innefattar personer som vill finna en balans mellan 

arbete och privatliv för att känna sig motiverade. De söker sig till organisationer som har 

starka familjevärderingar eftersom föräldraskap ses som en viktig del i privatlivet. För att 

uppnå denna balans behöver de personer som innefattas ha ett flexibelt arbete som kan bidra 

med frihet mellan arbetet och det privata. (Schein, 1990, refererat i Chapman & Brown, 2014; 

Barclay, et al, 2013; Feldman & Bolino, 1996) 

3.2.3 Sammanställning 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att Hollands personlighetsteori utgår ifrån att varje 

individ består av en kombination av olika personligheter eller kategorier som ligger nära 

varandra utifrån en uppritad modell (se modell 1.) (Career Key, 2014; Nordvik, 1996). Teorin 

skapar en bild av en individs personlighet som ger en indikation på vilka personer samt 

arbetsmiljöer som passar bäst för individen i fråga (Career Key, 2014). Scheins karriärteori 

har en annorlunda utgångspunkt som grundar sig på att varje individ har ett ankare som 

dominerar (Järlström, 2000; Nordvik, 1996; Schein, 1996; Schein, 1974). Teorin undersöker 

arbetslivserfarenhet och avgör vilka arbeten som en individ kan tänkas utföras men även på 

vilken arbetsplats de kan göra störst insats på (Barclay, et al, 2013). Dessa två teorier kommer 

ligga som grund för vår undersökning och insamling av det empiriska materialet. Eftersom 

teorierna kategoriserar människor tror vi att de kan bidra med en slags självkännedom som 
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öppnar upp möjligheten för studenterna att resonera lite djupare kring deras val av utbildning 

kopplat till karriären. 

 3.2.4 Teoriargumentation 

Både Hollands personlighetsteori och Scheins teori om karriärankare är två teorier som var 

för sig har utvecklats under längre perioder och använts inom forskning relaterat till 

ämnesområdet (Nordvik, 1996). Holland valde att redan från början grunda sin teori på 

forskningsresultat och än idag pågår det forskning inom teorin vilket gör att den är aktuell 

inom karriärutveckling (Sharif, 2015). Precis som Järlström (2000) poängterade om att 

forskning behöver bortse från vanligt använda faktorer som exempelvis ålder och kön, och 

istället använda ett multidimensionellt perspektiv är Hollands personlighetsteori en av de 

teorier som förhåller sig till detta. Istället för att en individs olika val har med ålder, kön eller 

förslagsvis kultur att göra så läggs det mer fokus på hur en individ är som person. Bland annat 

upplevs personliga värderingar och intressen som viktigare enligt både Järlström (2000) och 

Holland (1997). Vi uppfattar det som en utveckling inom karriärforskning och ser det som en 

fördel att det läggs större vikt på det personliga planet snarare än att exempelvis valet av 

utbildning påverkas av bland annat om en person är man eller kvinna. Järlström (2000) 

skriver dessutom att samhället ständigt utvecklas och att vi går mot mer jämställdhet och 

utifrån det kan det vara mer lämpligt att använda teorier som redan från början har utvecklats i 

enlighet med den aktuella forskningen. Därför ser vi det som en fördel att Hollands teori 

förhåller sig till det multidimensionella perspektivet samtidigt som det grundar sig på aktuell 

forskning.  

Ytterligare en fördel med Hollands teori är att den är något utöver en teori enligt allmän 

uppfattning. Med det menar vi att den även har en praktisk funktion som kan användas på en 

individuell nivå. Vid en djupare förståelse för teorin och dess begrepp kan en person ta hjälp 

av teorin och använda den som en indikator för personliga karriärrelaterade val, som 

exempelvis valet av utbildning (Career Key, 2014). Hollands hexagonmodell (se modell 1) 

som visar hur de olika kategorierna inom teorin är relaterade till varandra kan användas som 

en tydligare riktlinje. Modellen kan utnyttjas på ett konkret sätt då en individ kan 

kategoriseras utifrån bland annat personliga värderingar och intressen för att sedan hitta 

passande miljöer. Enligt Career Key (2014) arbetar människor inom samma 

personlighetskategori bättre tillsammans i jämförelse med människor som tillhör två skilda 

personlighetskategorier. Teorin menar exempelvis att en konventionell person som tycker om 
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att arbeta med siffror, protokoll eller dokumentation har svårare för att samarbeta med en 

konstnärlig person som kanske tycker om att dansa, skapa musik eller konst (Career Key, 

2014). Detta påverkar i sin tur hur bra en individ mår på arbetsplatsen, eller under studierna 

vid en viss utbildning. Det påverkar dessutom hur pass tillfredsställd individen känner sig och 

hur stor framgång denne når. Holland menar även att om man identifierar sig själv som person 

och sina intressen så identifieras även personens yrkeskapacitet samt var möjligheten för 

störst tillfredsställelse inom karriären finns (Lundvall & Vendel, 2007; Nordvik, 1996). 

Individers personlighet antas påverka både karriärval och yrkesval genom att finna miljöer där 

denne får användning av personligt intresse, kompetens och värderingar (Lundvall & Vendel, 

2007). Hollands personlighetsteori behandlar personligheter i arbetsmiljöer och beskriver 

olika yrkesval som en jämförelse mellan individers olika egenskaper samt motsvarande krav 

på ett yrke eller i en yrkesmiljö (Lundvall & Vendel, 2007). Den konkreta och praktiska 

användningen av Hollands teori kan därför sammanfattas som en användbar guide som 

erbjuder en givande väg mot personlig utveckling inom karriären.  

Enligt Järlström (2000) är användningen av personlighetsegenskaper som förklaring av 

yrkesval och utveckling känt bland psykologer. De använder dimensionella relationer mellan 

en individs behov, så kallade självuppfattning och attityd, samt ställer dem emot olika 

karriärerinriktningar. Detta leder till en förståelse för en persons förmågor, intressen och 

värderingar relaterade till vad individen kan, tycker om, samt anser vara viktigt att göra. 

Sammanfattningsvis ser de en matchning mellan personlighet och karriär (Järlström, 2000). 

Med andra ord betyder det att människor är mer benägna att välja en karriär som resulterar i 

att individens personlighetsrelaterade beteenden blir tillfredsställda. Detta perspektiv har varit 

till nytta i förklaringen av yrkesval och karriärpreferenser (Järlström, 2000). Att personlighet 

påverkar hur framgångsrik en individs karriär är visades även i en studie som gjordes av 

Seibert, Crant och Kraimer (1999, refererat i Lundgren, 2012).  

Scheins karriärankarteori syftar däremot mer på en individs karriärväg (Nordvik, 1996). Ett 

karriärankare är ett växande område av stabilitet i personligheten som håller en person från att 

avvika allt för långt från en viss karriärväg (Nordvik, 1996). Scheins (1990) karriärankarteori 

innebär med andra ord att en individs medvetenhet om vad denne själv är bra på växer fram, 

vilka behov och motiv som individen har samt vilka värderingar som styr olika val i 

arbetslivet. Det kan handla om bland annat situationer som en person inte tänker på i 

vardagslivet men som dyker upp när personen ställs inför olika val i arbetslivet. Schein (1990) 

menar även på att individer behöver en del arbetserfarenhet innan de vet vad som är viktigt 
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för just dem. Individen behöver exempelvis själv reflektera över om den är en ledarperson 

eller en följare för att hitta en passande arbetsplats. 

Då det inte går att fastställa yrken som enbart tilltalar kvinnor eller män så är kön inte en bra 

variabel att ta hänsyn till vid förklaring eller möjliga skillnader i karriärförväntningar 

(Järlström, 2000). Därför är personlighet en betydligt bättre variabel att ta hänsyn till vid 

forskning i denna fråga. Karriärförväntningar ger ett intryck av vilket typ av arbete och karriär 

en person strävar efter, och därigenom speglar karriärförväntningarna yrkesvägledning 

(Järlström, 2000). Vi kommer analysera karriärförväntningarna genom Scheins teori om 

karriärankare då vi anser att dessa ankare ger en ram till yrkesvägledning. 

Fördelen med Scheins teori om karriärankaren är bland annat att den främst fokuserar på hur 

en individ finner en betydelsefullhet på arbetsplatsen eller utbildningen (Schein, 1990). 

Istället för att vikten läggs på att placera människor i olika kategorier som talar om vart de 

passar in bäst ger det snarare en reflekterande bild av vad som kan upplevas som meningsfullt 

i arbetslivet. Teorin strävar efter att undvika den objektiva mätningen och istället lyfta fram 

en individs subjektiva uppfattning (Schein, 1990). Med det menar vi att kategorierna inom 

Scheins teori kan uppfattas som mer abstrakta i jämförelse med exempelvis Hollands teori 

som pekar på att förslagsvis en konstnärlig person bör arbeta med musik, skapande, dans eller 

likande. Scheins kategorier, eller karriärankaren lyfter istället fram kompetenser eller 

områden som individer upplever som viktiga, till exempel balans mellan arbete och privatliv 

eller säkerhet på arbetsplatsen.  

Några viktiga begrepp inom karriärteorin är bland annat karriärorientering och 

karriärförväntningar. Karriärorientering definieras i termer av en individs självupplevda 

talanger och förmågor, motiv och behov, attityder och värderingar som människor har och 

vilka tillsammans utgör det karriärankare som dominerar för just den individen (Schein, 1974; 

Järlström, 2000). Karriärförväntningar innebär förväntningar som rör arbetets egenskaper, 

alltså den subjektiva synen av karriären (Järlström, 2000). Karriärteori kan sammanfattas som 

att det förklarar orsaken till varför människor väljer olika vägar under sitt yrkesverksamma liv 

(Lundvall & Vendel, 2007). Sambandet mellan hur vi är som individer och hur vi formas i en 

viss omgivning som vi lever i, påverkar hur vi handlar i olika situationer (Lundvall & Vendel, 

2007). 
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3.2.5 Modellutveckling 

Det finns inget identifierat samband mellan Hollands personlighetsteori och Scheins teori om 

karriärankaren eftersom de båda lyfter fram olika aspekter av hur individer kan kategoriseras 

(Nordvik, 1996). I vår studie används de därför var för sig för att se om de tillsammans istället 

kan bidra till en ännu djupare förståelse för hur en individ resonerar kring och väljer en 

passande karriär. Eftersom de kategoriserar på två olika sätt ser vi dem som komplement till 

varandra för en annorlunda karriäridentifiering och karriärutveckling. På samma sätt som 

Järlström (2000) använde sig av två olika teorier inom personlighet och karriär, vill vi på 

samma sätt utföra en undersökning fast med en annan kombination. De två teorierna går att 

använda på likartade sätt och tillsammans ger de en bild av en individs karriärväg. Vi tänker 

använda oss av dessa två teorier som verktyg för att identifiera en individs yrkespersonlighet 

och se om det kan leda till en förståelse för deras syn på den framtida karriären. Genom att 

först testa vilka personlighetskategorier en person har så får vi ett första intryck av personen 

och i vilken arbetsmiljö denne kan tänkas passa in. Sedan får personen ta ställning i vissa 

arbetsrelaterade frågor för att vi ska få en överskådlig bild av dennes framtida karriärval. 

Exempelvis om en persons mest framträdande personlighetskategorier är konventionell och 

företagsam samt har det dominerande karriärankaret trygghet och stabilitet. Då får vi bilden 

av en systematisk person som kan tycka om att ha ledarrollen över andra och som dessutom 

strävar efter en långsiktig arbetsplats där utrymme för utveckling finns. Det är på detta sätt vi 

vill kombinera de två teorierna, som komplement till varandra för att ge en bättre bild av 

individerna i arbetssammanhang.  

Modellen vi har skapat för vår studie är därför en kombination av två teorier inom samma 

ämnesområde som fungerar var för sig. Järlström (2000) använde sig av två teorier som enligt 

Nordvik (1996) hade olika funktioner och som är svåra att slå samman. På liknande sätt vill vi 

utföra vår egen studie fast byta ut kombinationen av teorier. Genom att se hur tidigare 

forskning har gått till väga finns det en möjlighet att vi kan få fram ett nytt resultat som berör 

karriärvalet. De två teorier som vi har valt att använda oss av kommer i modellen stå parallellt 

i förhållande till varandra för att sedan bidra med en fördjupad förståelse för en gemensam 

bild av karriärval. Vår modell består till en del av Hollands personlighetsteori som visar hur 

en persons intressen kan kopplas till arbetslivet. Den andra delen är Scheins karriärankarteori 

som visar vad som är viktigt för en person som ställs inför olika val kopplat till arbetslivet. 

Dessa två teorier visar var för sig en bild av en persons karriärvalmöjligheter. Vi menar att 

teorierna används var för sig men resultaten slås ihop i slutet så kan det visa en ännu starkare 
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bild av dessa karriärmöjligheter. Denna metod av kombination mellan teorierna är ett 

instrument som ger ett förtroende för ett yrkesval och är inte tillför att mäta lämpligheten i ett 

yrkesval (Järlström, 2000). Vi är intresserade av att få en så klar bild av en individs karriär, 

vilken riktning den tar och om den följer det teorierna framvisar. Modellen är till för att få en 

gemensam bild av en persons personlighet och karriär men utan att förändra någon av 

grundteorierna. 

 

I denna studie är vår modell tänkt att användas genom internetbaserade test som är baserade 

på Hollands personlighetsteori och på Scheins karriärankarteori. Testresultaten kommer vi 

sedan att analysera för att se om det finns något samband mellan resultaten och studenternas 

karriärval genom att diskutera deras val av utbildning.  
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4. Empirisk metod 

I följande kapitel kommer vi framföra vår empiriska metod som ligger till grund för det 

kommande resultatet i vår studie. Först kommer vårt tillvägagångssätt för litteratursökning 

beskrivas för att sedan övergå till presentationen av vårt urval samt datainsamlingsmetod. Vi 

kommer även skriva om en kompletterande insamlingsmetod vi använt oss av. Därefter 

beskriver vi analysmetoden för att visa på hur vi analyserar och bearbetar vårt empiriska 

material. Slutligen redogör vi studiens tillförlitlighet samt etiska beaktanden som vi tar 

hänsyn till vid datainsamlingen. Den empiriska metoden kommer ge en förtydligad bild av 

hur vi har gått tillväga i vår forskning för att uppfylla studiens syfte. 

4.1 Litteratursökning 

För att utveckla en teoretisk referensram som är relevant och tillförlitlig utför vi en 

litteratursökning som främst består av vetenskapliga artiklar som blivit granskade samt 

publicerats i journaler. Vi använder oss huvudsakligen av Högskolan Kristianstads 

elektroniska databas Summon för att hitta vetenskapliga artiklar, men kompletterar även med 

Google Scholar. De vetenskapliga artiklar vi anser är användbara bearbetar vi genom att ta del 

av användbar information samtidigt som vi tar hänsyn till artiklarnas relevans för 

ämnesområdet. Utöver de vetenskapliga artiklarna använder vi oss dessutom av ett antal 

elektroniska källor som kan vara användbara för vår studie. 

4.2 Urval 

Vårt urval består av arton ekonomistudenter från olika inriktningar på Högskolan 

Kristianstad. Inriktningarna är redovisning och revision, bank och finans samt internationellt 

företagande och marknadsföring (Högskolan Kristianstad, 2015). Urvalet består av studenter i 

olika åldrar, inriktningar och årskurser. Av alla respondenter är nio personer män och nio 

personer kvinnor. Åldern varierar mellan 20-33 år med ett genomsnitt på 24 år. Av dessa 

studerar sju personer redovisning och revision, fem personer studerar bank och finans, och 

sex personer studerar internationellt företagande och marknadsföring. Namnförslag på 

ekonomistudenter får vi från en lärare på Högskolan Kristianstad, dessa kontaktar vi via 

sociala nätverk för att boka tid för intervju. Vi skickar även ut information till de olika 

årskurserna på ett internt nätverk. Andra studenter kontaktar vi genom bekanta studenter på 

högskolan. Utifrån vårt tillvägagångssätt för att få kontakt med respondenterna kan vi 

konstatera att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman och Bell (2011) 

bygger på tillgänglighet för forskaren. Vid användning av ett bekvämlighetsurval menar 



Kellersson & Åberg 

31 

 

Bryman och Bell (2011) att tillvägagångssättet ska användas konsekvent för att inte påverka 

resultatet och det har vi valt att ta hänsyn till i vår undersökning. 

4.2.1 Respondenter 

Nedan redovisar vi en sammanställning av respondenterna som deltog i studien. Vi nämner 

inga namn då respondenterna vill vara anonyma. Det är även viktigt att observera att vi inte 

tar större hänsyn till studenternas ålder eller kön eftersom vi har valt att förhålla oss till 

multidimensionella verktyg som bortser från dessa faktorer. Istället lägger vi större fokus på 

respondenternas inriktning, personlighet utifrån testresultaten samt hur de resonerar kring 

valet av utbildning.  

Respondent Ålder Kön Årskurs Inriktning 

R1 22 Kvinna 3 Internationellt företagande och marknadsföring 

R2 22 Kvinna 3 Internationellt företagande och marknadsföring 

R3 24 Man 3 Internationellt företagande och marknadsföring 

R4 22 Man 3 Internationellt företagande och marknadsföring 

R5 28 Man 3 Redovisning och revision 

R6 23 Kvinna 3 Redovisning och revision 

R7 33 Man 3 Redovisning och revision 

R8 24 Kvinna 3 Redovisning och revision 

R9 22 Man 3 Redovisning och revision 

R10 33 Kvinna 3 Redovisning och revision 

R11 29 Kvinna 3 Internationellt företagande och marknadsföring 

R12 27 Man 2 Bank och finans 

R13 20 Kvinna 2 Bank och finans 

R14 20 Man 2 Bank och finans 

R15 22 Kvinna 3 Bank och finans 

R16 21 Kvinna 3 Bank och finans 

R17 21 Man 1 Internationellt företagande och marknadsföring 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

I följande del gör vi en närmare beskrivning på våra metoder för datainsamling. Först kommer 

intervjuerna som står för den mest omfattande delen i studien där vi börjar med att förklara 

varför vi valt denna metod. Därefter beskriver vi upplägget för intervjuerna, följt av frågorna 

som legat till grund för intervjun. Efter det beskriver vi två test som respondenterna fick 

besvara, redogör hur vi samlade in intervjumaterialet och hur vi transkriberade samt avslutar 

med hur mycket material vi fick ihop. Efter genomgången av intervjuer som insamlingsmetod 

övergår vi till netnografi i form av diskussionsforum som vi använt för att komplettera vårt 

empiriska material.  

4.3.1 Intervjuer 

Vid insamling av primärdata använder vi oss av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att vi förhåller oss till ett fåtal behandlade frågor som är 

öppna (Bryman & Bell, 2011). På det viset kan personen som blir intervjuad få möjligheten 

att utveckla sina idéer och berätta mer ingående om sina tankar kring ämnet (Denscombe, 

2012). Vi som ställer frågorna blir samtidigt mer flexibla när vi ger respondenten möjligheten 

att påverka innehållet (Alvehus, 2013). Enligt Bryman och Bell (2011) får vi dessutom 

möjligheten att komma med eventuella följdfrågor för att fylla ut innehållet i intervju vid 

behov.  

Intervjuerna börjar med att vi beskriver hur vårt upplägg ser ut samt att vi frågar ifall vi får 

tillåtelse att göra ljudinspelning under tiden. Vi utför intervjuerna på Högskolan Kristianstad 

och gör intervjuerna i en naturlig miljö för studenterna. Även om vi sitter lite avskilt är vi 

noga med att försöka behålla lite bakgrundssorl för att respondenterna ska känna sig mer 

bekväma med att samtala. Deltagarna får besvara några inledande frågor och diskutera kring 

dessa med hjälp av ett antal följdfrågor. Efter de inledande frågorna får de göra två test, ett 

personlighetstest och ett karriärtest. När vardera testen har blivit besvarat går vi igenom 

kategorierna med dess procentfördelning för att förklara resultatet som visas i ett 

cirkeldiagram. Studenterna får sedan berätta vad de tycker om resultaten och ifall de anser att 

det stämmer överens med bilden de har av sig själva. Efter att resultatet har diskuterats ställer 

vi ytterligare några frågor för att se vad de har för uppfattningar efter att ha gjort testen. När 

vi sedan har ställt våra frågor avslutar vi intervjun med att tacka studenterna för att de tagit sig 

tid och ställt upp som deltagare i undersökningen. 
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Intervjun har fem frågor som utgångspunkt (se bilaga 1) och utöver dem ställer vi olika 

följdfrågor beroende på vad respondenten svarar, samt vad vi vill höra mer om. Till att börja 

med ligger vårt fokus på att låta personen beskriva sig själv som person i förhållande till 

arbetslivet, med andra ord, hur personen ser sig själv på en arbetsplats gällande personlighet 

och egenskaper. Därefter får de berätta om sina karriärdrömmar och vad de kan tänka sig att 

arbeta med i framtiden. Efter det frågar vi dem varför de har valt sin ekonomiutbildning med 

dess inriktning. När testen sedan har utförts får de berätta vad de tycker om resultaten, som 

tidigare nämnt. Utifrån bilden som skapats genom testen får de motivera kring om de anser att 

de har valt rätt utbildning eller om deras val hade kunnat se annorlunda ut om de fått liknande 

självkännedom tidigare. Slutligen får de svara på om denna självkännedom kan komma att 

hjälpa dem i framtiden eller om det skulle kunna vara en hjälp för andra studenter som är 

osäkra på sitt val av utbildning eller karriär.  

Testen som vi använder oss av i våra intervjuer finns tillgängliga på hemsidan 123test (2015). 

Hemsidan erbjuder psykologiska test som är tillgängliga för allmänheten utan kostnad och det 

är omkring 150 000 personer i månaden som utför hemsidans olika test. 123test är ett 

självständigt företag som utvecklats under tio år av forskare inom bland annat psykologi, 

deras vision är att skapa så vetenskapliga och tillförlitliga test som möjligt (123test, 2015). I 

vår undersökning använder vi oss av testet “career test” som är ett personlighetstest baserat på 

Hollands teori samt “work values test” som är ett karriärtest baserat på Scheins teori om 

karriärankare. Det andra testet som grundar sig på teorin om karriärankare har nio kategorier 

där kategorin utmaning saknas och två andra kategorier har lagts till, nämligen välstånd samt 

status. Trots denna skillnad väljer vi att använda oss av testet eftersom det inte finns särskilt 

många företag som gör någorlunda tillförlitliga test som är tillgängliga för allmänt bruk. 

Personlighetstestet består av femton bildkombinationer med fyra bilder i varje kombination 

(se bilaga 2). Respondenten får vid varje kombination markera en av de fyra bilderna med en 

grön bock och en av bilderna med ett rött kryss, två av bilderna lämnas därför utan markering. 

Den gröna bocken representerar det alternativ som respondenten kan tänka sig mest medan 

det röda krysset representerar det alternativ som respondenten kan tänka sig minst. De två 

återstående kategorierna blir neutrala. Efter att de femton bildkombinationerna besvarats får 

respondenten se resultatet i ett cirkeldiagram med olika procentsatser för de olika 

kategorierna. Karriärtestet har en annorlunda utformning och ställer istället två kategorier mot 

varandra där respondenten får välja det alternativ som överväger vid ett val. Sammanlagt är 

det trettiosex punkter där två alternativ ställs mot varandra (se bilaga 3). Även här visas 



Kellersson & Åberg 

34 

 

respondentens resultat i ett cirkeldiagram med procentsatser för de olika kategorierna. 

Vardera testen tar mellan fem till tio minuter att slutföra och räknas med i intervjutiden. 

Dessutom skriver vi ner testresultaten för respektive respondent för att kunna använda dem 

som kompletteringsmaterial i analysen.  

För att få ut största möjliga användning av våra intervjuer väljer vi att spela in dem och 

komplettera inspelningarna med anteckningar om respondenternas testresultat. Bryman och 

Bell (2011) menar att det mänskliga minnet är ett opålitligt forskningsinstrument eftersom det 

kan förvränga och göra saker ofullständiga. Genom inspelningarna får vi även möjligheten att 

göra en mer genomgående undersökning av vad som sagts och dessutom kan inspelningarna 

sparas som bevis för att intervjuerna faktiskt har utförts. Därför utgår vi ifrån en bestående 

upptagning av intervjuerna, vilket kräver godkännande från alla respondenter. Vid två fall 

intervjuar vi två personer i samma inspelning på respondenternas begäran, annars intervjuar vi 

en person i taget.  Under majoriteten av intervjuerna är vi båda delaktiga forskare i en och 

samma intervju för att kunna kontrollera att uppfattningen är densamma. Vid vissa 

undantagsfall delar vi upp oss för att kunna prioritera att få in fler intervjuer då vi anser att 

åsikter varierar väldigt mycket mellan personer och materialet blir mer tillförlitligt då fler 

personers åsikter inkluderas.  

Efter att ha utfört våra intervjuer transkriberar vi våra inspelningar (se utdrag ur transkriberad 

intervju, bilaga 4). Enligt Bryman och Bell (2011) är transkribering det första steget i 

analysen som går ut på att förvandla tal till text. Vi gör en ordagrann transkribering som blir 

utgångspunkten i vår analys med koppling till teorier och litteratur. Det vi utesluter från 

transkriberingen är genomgången av vårt upplägg, oviktiga kommentarer under utförandet av 

testen, beskrivningen av respektive kategori samt avslutning när vi tackar för intervjun. Dessa 

delar väljer vi att utesluta eftersom vi anser att de inte är användbara för vår analys.  

Sammanlagt intervjuar vi arton personer (se 4.3 Urval) och den totala intervjutiden är lite mer 

än fem timmar lång. Varje intervju är mellan 16-25 minuter och i genomsnitt 17 minuter lång 

inklusive tiden som det tar att utföra de två olika testen. Vi gör även en pilotintervju innan de 

arton intervjuerna för att veta ungefär hur lång tid det tar att utföra en intervju. Vi ser det som 

en fördel att intervjutiden inte är alltför långvarig eftersom vi antar att fler studenter kan tänka 

sig att ställa upp på en kortare intervju. Intervjuerna genomförs den 12-13, 15, 18-20 maj år 

2015 och transkriberas efter hand som de utförs. Det transkriberade materialet utgör 

sammanlagt 56 sidor, med pilotintervjun inkluderad. 
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4.3.2 Netnografi 

Utöver våra semistrukturerade intervjuer kompletterar vi vårt resultat med netnografi i form 

av forum på internet där valet av utbildning diskuteras. Vi är själva inte delaktiga i 

diskussionerna som förs utan väljer att förhålla oss till att observera det som diskuteras. Enligt 

Alvehus (2013) är netnografi en användbar metod eftersom det ger äkta material då det 

förekommer naturligt samtidigt som metoden undviker observatörseffekten. Eftersom 

netnografi inte är en tillräcklig metod för insamling av data för att besvara syftet i vår studie 

använder vi det som ett komplement istället. Bryman och Bell (2011) beskriver 

kombinationen av metoder som triangulering, som bland annat används för att öka 

trovärdighet och för att få en bättre förståelse av det som undersöks. Triangulering innebär att 

betrakta exempelvis ett forskningsområde ur flera perspektiv. Det kan bland annat handla om 

att använda olika metoder, datakällor eller forskare i samma studie (Denscombe, 2012). 

Netnografi som enligt Alvehus (2013) är en kvalitativ metod används därför för att 

komplettera våra semistrukturerade intervjuer.  

Eftersom vi som forskare inte har någon kontroll över hur diskussionen på de olika forumen 

utformar sig kan vi inte finna någon större koppling till personlighet. På forumen skriver de 

inte speciellt mycket om hur personlighet kan vara en del av hur individer väljer utbildning 

med koppling till karriären. Detta är ytterligare en orsak till att vi väljer att använda 

diskussionstrådarna som ett komplement snarare än att påverka utformningen genom att 

kontrollera diskussionens tema. Genom att behålla forumets naturliga utformning har vi 

istället valt att sortera den information som finns tillgänglig i forumen och använt det som har 

varit relevant för vårt ämnesområde. 

4.4 Analysmetoder 

I vår studie har vi inspirerats av begreppet grundad teori som är en forskningsmetod där fokus 

ligger på empiri (Bryman & Bell, 2011). De iakttagelser som gjorts i verkligheten är det som 

står som utgångspunkt för kunskapen i den empiriska forskningen. Teorier och framförallt 

den vetenskapliga litteraturen har sedan återkopplas till resultatet för att styrka det som tagits 

fram i analysen. Då vi förhåller oss till abduktion i vår vetenskapliga ansats använder vi 

teorier samt litteratur som både utgångspunkt och material som vi återkopplar till (se 2.1 om 

forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod).  

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det olika verktyg inom den grundade teorin som forskare 

kan använda sig av. I vårt fall analyserar vi vårt empiriska material genom kodning som 



Kellersson & Åberg 

36 

 

beskrivs som nyckelprocessen i den grundade teorin (Bryman & Bell, 2011). Det finns flera 

typer av kodning och i vår undersökning förhåller vi oss till begreppet öppen kodning. 

Bryman och Bell (2011) beskriver det som en process där materialet bryts ner, undersöks, 

jämförs, konceptualiseras och kategoriseras. Materialet har sammanfattningsvis kodats med 

koncept som vi sedan grupperar för att skapa kategorier för analysen. Denna analysmetod 

kommer vara den främsta vi utgår ifrån för att bearbeta vårt transkriberade empiriska material.  

Utöver den öppna kodningen som Bryman och Bell (2011) beskriver väljer vi även att göra en 

sammanställning av vårt urval för att skapa en överblick av hur de olika individerna resonerar 

(se bilaga 5 för ett utdrag ur vår sammanställning). I sammanställningen skriver vi vilken 

inriktning studenternas utbildning har, hur de beskriver sig själva med koppling till arbetsliv 

och karriär samt vilka karriärdrömmar de har. Vi skriver även hur de resonerar kring valet av 

utbildning, testresultatet de får på de två olika testen samt hur de resonerar kring valet av 

utbildning efter att ha fått utökad självkännedom. Sammanställningen ger en tydligare 

överblick över det empiriska materialet som vi samlar in under de semistrukturerade 

intervjuerna och gör materialet möjligt att analysera med en annan metod än öppen kodning.  

Gällande materialet som finns tillgängligt i de forum vi använder oss av letar vi efter 

sammanhang i diskussionen som är relaterat till vårt ämnesområde på ett eller annat sätt. 

Detta använder vi sedan, som tidigare nämnt, för att komplettera de semistrukturerade 

intervjuerna som utgör vårt huvudsakliga empiriska material. 

4.5 Verifiering av data 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att verifiera data för att visa att resultatet i 

undersökningen är pålitligt eftersom det är avgörande för forskningen. Det finns olika sätt att 

mäta pålitlighet i kvalitativ forskning som skiljer sig från begreppen reliabilitet och validitet 

som främst används inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Ett alternativ utgår 

ifrån fyra kriterier som är; trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt objektivitet. Vi 

väljer att ta hänsyn till dessa begrepp för att kunna redogöra ett pålitligt resultat i studien. 

Nedan redogör vi mer ingående för dessa fyra kriterier:  

Trovärdighet är det första begreppet som enligt Bryman och Bell (2011) hänvisar till 

noggrannhet i data. Det utgår ifrån hur lämplig datan är som används för att besvara den 

forskningsfråga som ställts. Vi som forskare behöver ställa oss frågan om vårt material är 

användbart för att skapa ett trovärdigt resultat. Denscombe (2012) skriver att exempelvis 
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triangulering kan användas för att öka forskningens trovärdighet och i vårt fall väljer vi att 

använda oss av flera vetenskapliga källor för att bekräfta vårt resultat.  

Tillförlitlighet är det andra begreppet som innebär att forskningen är neutral och att resultatet 

är konsekvent oavsett när forskningen utförs (Bryman & Bell, 2011). Här menar Bryman och 

Bell (2011) att forskaren ska ställa sig frågan om resultatet hade blivit detsamma om någon 

annan hade gjort undersökningen. Eftersom vi i vår studie samlar in primärdata i form av 

intervjuer bland studenter finns det en risk att resultatet hade sett annorlunda ut vid ett annat 

tillfälle. Enligt Denscombe (2012) kan däremot det subjektiva materialet kompenseras med en 

tydlig redogörelse för bland annat metod och analys, vilket vi tar hänsyn till i vår studie (se 

förslagsvis 4.3). Vi anser att vår studie går att återskapa men att utfallet kan bli annorlunda 

med andra studenter och inriktningar som utgångspunkt. Sannolikheten att andra forskare får 

samma empiriska material från andra respondenter kan ifrågasättas men vi tror att forskningen 

går att återskapa med liknande resultat.  

Överförbarhet eller generaliserbarhet handlar om möjligheten att tillämpa forskningens 

resultat på andra företeelser inom ämnesområdet (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell 

(2011) menar att vi som forskare bör ställa oss frågan om vår undersökning har förmågan att 

förekomma i liknande studier eller om den är unik för enskilda fall. Det finns en svårighet att 

bedöma studiens överförbarhet, men i stora drag kan vi se att resultatet bekräftas av tidigare 

forskning, vilket ökar sannolikheten för en högre överförbarhet.  

Objektivitet eller anpassningsbarhet är det sista begreppet som Bryman och Bell (2011) 

belyser för verifiering av kvalitativ data. Begreppet syftar på frånvaron av snedvridning som 

innebär att forskningen är opartisk och neutral. Denscombe (2012) poängterar att ingen 

forskning är fri från subjektiv inverkan från den som genomför forskningen men att 

analysprocessen fortfarande kan vara ärlig och rättvis. Enligt Bryman och Bell (2011) 

genomgår kvalitativ data en tolkningsprocess där forskaren bör förhålla sig till ett så objektivt 

ställningstagande som möjligt. Även detta begrepp är något vi tar hänsyn till i vår studie 

genom att bekräfta vårt material med tidigare forskning samt undvika snedvridning av det 

empiriska materialet.  

4.7 Etiska beaktanden 

Forskningsetik är en viktig aspekt som vi tar hänsyn till i vår studie (Bryman & Bell, 2011). 

Det förväntas att forskare arbetar på ett ärligt sätt, respekterar integritet och tar hänsyn till 

deltagarnas rättigheter samt värdighet. Vi förhåller oss till denna forskningsetik eftersom 
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deltagarna är en viktig och avgörande del i vår forskning. Vi kan heller inte utesluta 

forskningsetiken vid användning av information som vi tar del av från internet. Enligt Bryman 

och Bell (2011) behöver forskare fundera över om de som deltar i undersökningen kan ta 

skada, om det förekommer brist på informerat samtycke, om det görs intrång på det privata 

eller om det förekommer villfarelse. Vi tar hänsyn till dessa aspekter och är därför noga med 

att bland annat berätta vårt upplägg för respondenterna, förklara vad inspelningen kommer 

användas till samt att deras namn utesluts ur forskningen. Eftersom vi dessutom väljer att inte 

ta någon hänsyn till individernas generella faktorer som exempelvis kön och ålder är de som 

deltar i undersökningen fullständigt anonyma även gällande dessa aspekter. Den enda 

information som är relaterad till individerna i fråga är deras inriktning på den ekonomiska 

utbildningen. Detta etiska beaktande med individernas anonymitet gör dessutom att 

studenterna kan känna sig trygga och motivera sina resonemang i intervjuerna. 
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5. Empirisk analys 

I följande kapitel kommer vi analysera vårt empiriska material och ta hjälp av våra utvalda 

teorier samt litteratur som legat som utgångspunkt i vår studie. Syftet med vår analys är att 

undersöka och bearbeta vårt material på ett vetenskapligt sätt. Detta är uppsatsens mest 

omfattande del där vi börjar med att fördjupa oss i studenternas testresultat för att sedan 

övergå till deras resonemang kring valet av utbildning. 

5.1 Testresultat 

I följande del av den empiriska analysen går vi igenom testresultatet för de tre ekonomiska 

inriktningarna för att skapa en bild av hur studenternas resultat ser ut efter undersökningen.  

Som tidigare nämnt har studenterna som deltog i undersökningen genomfört två olika test 

som är baserade på Hollands personlighetsteori respektive Scheins karriärankarteori. Alla 

medverkande var dessutom överens om att resultaten från testen stämde överens med hur de 

mer eller mindre ser på sig själva. Dock tyckte en del att vissa delar av resultatet kunde sett 

annorlunda ut men att det trots allt skapade en tydlig helhetsbild av dem själva som stämmer 

överens med verkligheten. Studenterna var även överens om att resultaten från de olika testen 

lyfte fram olika kategorier av personligheter samt egenskaper och vissa menade att det skulle 

vara svårt att slå samman dessa olika test. Majoriteten av studenterna tyckte att bilden de fick 

av sig själva utifrån resultaten bidrog med en ökad självkännedom. En av studenterna som 

fick frågan om testresultatet stämde bra överens med den personliga uppfattningen sa 

följande: “Jättebra faktiskt, det får man väl säga. Både med det jag har gjort liksom och hur 

jag uppfattar mig själv. Så ja, absolut.”. Inte en enda av de medverkande studenterna tyckte 

resultatet var missvisande eller att det inte stämde.  
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Diagram 1: Generellt resultat på personlighetstestet med kategorier för personlighet och 

arbetsmiljö (se utvecklad förklaring av kategorierna under avsnitt 3.2.1). Testet är baserat på 

Hollands teori och finns tillgänglig på 123test (2015).  

Diagram 2: Generellt resultat på karriärtestet med kategorier för dominerande karriärankare 

(se utvecklad förklaring av kategorierna under avsnitt 3.2.1).  Testet är baserat på Scheins 

teori om karriärankare och finns tillgänglig på 123test (2015). 
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5.1.1 Den konventionella revisorn 

För studenterna inom inriktningen redovisning och revision dominerar den konventionella 

personlighetskategorin (se diagram 1). Den konventionella kategorin innebär att man gärna 

arbetar med siffror och protokoll, men även föredrar struktur, systematiska uppgifter och 

dokumentation. Den personlighetskategori som förekommer i lägst utsträckning bland 

studenterna är den konstnärliga kategorin (se diagram 1). Utgår vi ifrån Hollands 

hexagonmodell (se modell 1) kan vi tydligt se att dessa två nämnda kategorier står som 

motsatser till varandra, den konventionella kategorin ligger nämligen längst ifrån den 

konstnärliga. Efter den konventionella kategorin visade resultatet även att en stor del av 

studenterna är undersökande, vilket innebär att personerna i fråga tycker om att lösa problem 

av olika slag. Företagsamhet är ytterligare en personlighetskategori som är vanligt 

förekommande bland studenterna (se diagram 1) där bland annat företagande och ledarskap är 

väldigt framstående.  

Det generella resultatet för karriärtestet inom inriktningen redovisning och revision visar att 

den tekniska och funktionella kompetensen är markant vanligare inom inriktningen vid en 

jämförelse med de två resterande inriktningarna (se diagram 2). Den tekniska och funktionella 

kompetensen innefattar personer som har ett stort intresse för att avancera sig inom ett 

kompetensområde, detta främst för att utmana sig själva och utvecklas. Utöver detta visade 

resultatet även att inriktningen fick minst procentandel på välstånd, vilket innebär att pengar 

och materiella tillgångar inte värderas särskilt högt.  

Studenternas personliga uppfattning om sig själva kopplat till karriären visade att de anser sig 

vara strukturerade. Att vara strukturerad i deras bemärkelse innefattar att vara ordningsam, 

rutinerad och noggrann, vilket var det mest framstående inom inriktningen. Näst efter det 

strukturerade personlighetsdraget upplever de sig själva som sociala. Det sociala handlar om 

att ha en nära relation till människor men även att vara hjälpsam. Efter den strukturerade och 

sociala uppfattningen förekom det även ett antal andra personlighetsdrag fast i mindre 

utsträckning. Bland dessa var det samarbetsvilja, drivenhet och problemlösande. De minst 

nämnda personlighetsdragen bland studenterna inom redovisning och revision var bland annat 

att vara självständig, kreativ och arbetsam. Att de förekom i minst utsträckning betyder inte 

att de inte uppfattade sig som detta utan snarare att det bara var ett fåtal av deltagande 

studenter som nämnde dem. Majoriteten av studenterna inom inriktningen ser sig även mer 
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som ledare snarare än följare, vilket innebär att de hellre ger direktiv åt andra istället för att 

utföra uppgifter som de blivit tilldelade.  

Hur ekonomistudenterna inom inriktningen redovisning och revision generellt förhåller sig till 

kategorierna för de olika teoribaserade testen går att utläsa i diagram 1 samt diagram 2. För 

närmare beskrivning av respektive kategori hänvisar vi till avsnitt 3.2.1 samt 3.2.2. 

Respondenternas enskilda men anonyma resultat för personlighetstestet samt karriärtestet 

finns tillgängligt i tabell 1 samt tabell 2 (se bilaga 6 och 7), RR är exempel på studenter som 

läser redovisning och revision. 

5.1.2 Den företagsamma banktjänstemannen 

För studenter inom inriktningen bank och finans var det två personlighetskategorier som 

förekom i ungefär lika stor utsträckning. Först och främst var det den konventionella 

kategorin (se diagram 1) som även var den främsta för inriktningen redovisning och revision 

där siffror, struktur och dokumentation är framstående. Utöver det låg den företagsamma 

kategorin på nästan samma nivå (se diagram 1) där företagande och ledarskap står i fokus. 

Dessa två kategorier ligger dessutom väldigt nära varandra i Hollands hexagonmodell (se 

modell 1) vilket innebär att de är nära relaterade gällande både personlighet och arbetsmiljö. 

Den personlighetskategori som förekom i minst utsträckning bland studenterna inom 

inriktningen var den realistiska kategorin (se diagram 1). Den realistiska kategorin innefattar 

bland annat konkret, praktiskt eller mekaniskt arbete.  

Vid en närmare analys av dominerande karriärankare är trygghet och stabilitet det mest 

framstående (se diagram 2). Detta innebär att studenter som läser bank och finans värderar en 

långsiktig arbetsplats högt där de har en stabil inkomst och gärna förutsägbara 

arbetsuppgifter. Det karriärankare som fick lägst procentandel var välstånd samt teknisk och 

funktionell kompetens (se diagram 2). Det betyder att de inte värderar pengar och materiella 

tillgångar särskilt högt samt att de inte har något större behov av att avancera sig inom ett 

kompetensområde.  

Inom inriktningen bank och finans var det mest framstående personlighetsdraget kopplat till 

karriären detsamma som för studenterna inom redovisning och revision, nämligen att vara 

strukturerad. De flesta ser sig som ordningsamma, rutinerade samt noggranna, och dessa 

egenskaper utgör den strukturerade personligheten. Näst efter det strukturerade 

personlighetsdraget hamnar det drivande som innefattar ett flertal tillhörande egenskaper. Att 

vara verkställande, målinriktad, fokuserad, engagerad, ambitiös eller initiativtagande är några 
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av dessa egenskaper. Resterande personlighetsdrag som studenterna inom inriktningen 

nämnde var därefter ganska jämnt fördelade utan någon mer framstående egenskap. De 

resterande uppfattningarna som de har om sig själva innefattar att vara social, samarbetsvillig, 

problemlösare, självständig, kreativ och arbetsam. Att dessa drag förekom i mindre 

utsträckning betyder endast att de bara nämndes ett fåtal gånger bland studenterna och inte att 

det inte förekommer alls. De flesta studenter inom inriktningen ser sig dessutom mer som 

ledare än följare, vilket innebär att de hellre ger direktiv än att utföra arbetsuppgifter som de 

blir tilldelade.  

Hur ekonomistudenterna inom inriktningen bank och finans generellt förhåller sig till 

kategorierna för de olika teoribaserade testen går att utläsa i diagram 1 samt diagram 2. För 

närmare beskrivning av respektive kategori hänvisar vi till avsnitt 3.2.1 samt 3.2.2. 

Respondenternas enskilda men anonyma resultat för personlighetstestet samt karriärtestet 

finns tillgängligt i tabell 1 samt tabell 2 (se bilaga 6 och 7), BF är exempel på studenter som 

läser bank och finans. 

5.1.3 Den sociala företagaren 

Utifrån personlighetsteorin kan vi utläsa att den företagsamma kategorin var den mest 

framstående för inriktningen internationellt företagande och marknadsföring (se diagram 1). 

Detta innebär att studenterna inom respektive inriktning i undersökningen har haft en nära 

koppling till företagande och ledarskap.  Efter den företagsamma kategorin är det sedan den 

sociala personlighetstypen (se diagram 1) som innefattar individer som är hjälpsamma och har 

goda kunskaper i exempelvis rådgivning samt problemlösning av social form. Ytterligare en 

anmärkningsvärd kategori inom inriktningen är den konstnärliga personlighetstypen (se 

diagram 1). Den konstnärliga kategorin berör kreativitet och innefattar personer som bland 

annat är uttrycksfulla samt oberoende. Utifrån detta kan vi se att inriktningen internationellt 

företagande och marknadsföring är den som skiljer sig mest ifrån de tre inriktningar som varit 

en del av undersökningen. Dessutom ligger den företagsamma, sociala och konstnärliga 

kategorin intill varandra i Hollands hexagonmodell (se modell 1) vilket innebär att de enligt 

teorin är nära relaterade till varandra.  

Med karriärteorin som utgångspunkt kan vi utläsa att studenterna inom internationellt 

företagande och marknadsföring har hängivenhet och service som sitt dominanta 

karriärankare (se diagram 2). Hängivenhet och service handlar framförallt om viljan att 

förbättra världen eller tjäna ett högre syfte. Utöver det värderar de kreativitet och 



Kellersson & Åberg 

44 

 

entreprenörskap högre i jämförelse med de andra två inriktningarna (se diagram 2). Detta 

betyder att de exempelvis motiveras av att skapa eller arbeta med projekt samt föredrar 

varierande arbetsuppgifter. Precis som tidigare inriktningar värderar de inte välstånd särskilt 

högt (se diagram 2) vilket innebär att pengar och materiella tillgångar inte har någon större 

betydelse.  

Studenternas personliga uppfattning om sig själva med karriären som utgångspunkt visade 

även att det fanns en skillnad inom inriktningen i jämförelse med redovisning och revision 

samt bank och finans. Vid en beskrivning av sig själva med arbetsrelaterade egenskaper var 

det nämligen väldigt skilda uppfattningar som gjorde att egenskaperna som nämndes förekom 

i ungefär samma utsträckning. Det enda personlighetsdrag som lyftes fram bland större delen 

av studenterna var det strukturerade. Därefter var fördelningen jämn gällande att vara social, 

drivande, självständig, kreativ och arbetsvillig. När studenterna fick välja om de såg sig själva 

som ledare eller följare upplevde majoriteten att de hellre gav direktiv än att genomföra 

tilldelade uppgifter, vilket betyder att de ser sig som ledare.  

Hur ekonomistudenterna inom inriktningen internationellt företagande och marknadsföring 

generellt förhåller sig till kategorierna för de olika teoribaserade testen går att utläsa i diagram 

1 samt diagram 2. För närmare beskrivning av respektive kategori hänvisar vi till avsnitt 3.2.1 

samt 3.2.2. Respondenternas enskilda men anonyma resultat för personlighetstestet samt 

karriärtestet finns tillgängligt i tabell 1 samt tabell 2 (se bilaga 6 och 7), IFM är exempel på 

studenter som läser internationellt företagande och marknadsföring.  

5.2 Resonemang kring valet av utbildning 

5.2.1 Det som finns på menyn 

Valet av utbildning som enligt Dias (2013) är det första steget i karriären omfattades av 

flertalet resonemang där vissa var återkommande. Ett av dessa återkommande resonemang 

bland flera av studenterna berörde högskolans inriktningar. En student uttryckte sig 

exempelvis på följande vis om sin inriktning: ”… det är bredare än de två andra 

inriktningarna […], jag kan ha fler öppna dörrar […] jämfört med de andra.”. Ytterligare en 

student beskrev det på liknande sätt och sa att ”av de tre [inriktningarna] som fanns så tyckte 

jag denna var lite mer spännande”. En annan sa ”Det var ju tre inriktningar som fanns, […] 

det blev liksom det som blev över.”. Detta tyder på att flera studenter har grundat sitt val på 

jämförelse av högskolans tillgängliga ekonomiutbildningar för att sedan välja den mest 
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tilltalande inriktningen. Bland de studenter som valt redovisning och revision var det en som 

menade att inriktningen har en mer konkret anknytning till ekonomi: ”Jag tycker redovisning 

är ekonomi på något sätt, [...] när man är i verkligheten så är det ändå att saker förbrukas.”. 

Flertalet studenter inom bank och finans belyste istället det sociala samspelet inom 

inriktningen, ”Bank och finans är lite mer socialt samspel mellan kunder”, var det en student 

som sa. När det kommer till den internationella inriktningen med företagande och 

marknadsföring var det främst upplevelsen av att det är en bredare utbildning i jämförelse 

med de två andra valmöjligheterna. En person inom den internationella inriktningen beskrev 

valet av utbildning enligt följande: “[Det var] lite svårt för min personliga del att 

vidareutveckla den kreativa biten så då tänkte jag att jag [skulle kunna] kombinera den med 

ekonomi, för jag tyckte det var kul och då kändes marknadsföring relevant.”. 

Ett antal poängterade dessutom utan att dölja att de valde högskolan på grund av 

tillgängligheten och sedan att de började studera den mest tilltalande inriktningen. En student 

sa bland annat: “Jag hade bestämt mig för att jag ville läsa ekonomi och så kollade jag då på 

olika skolor. Då så fastnade jag för Kristianstad, jag bodde liksom i Hässleholm och det var 

enkelt och smidigt och skaffa lägenhet här. Sen stod det då mellan de tre olika 

[inriktningarna].”. Fenomenet med tillgängligheten syns dessutom i undersökningen som 

gjordes av Careerbuilder (2014) där deltagarna ansåg att det geografiska läget var en viktig 

faktor vid ansökan om tjänst. I studenternas fall kan det geografiska läget vara en viktig faktor 

för valet av utbildning eller inriktning. Högskolans ekonomiutbildning nämndes ytterligare i 

andra sammanhang gällande valet av utbildning, en student sa exempelvis ”Den biten med att 

studera utomlands en termin [...], det var därför jag valde Kristianstad från hela början.”. 

Detta tyder på att även högskolans utbud kan ha en inverkan och att studenter delvis väljer 

utbildning utifrån vad som erbjuds. En annan student sa följande: ”Jag föll nog väldigt mycket 

för HKR’s marknadsföring, den här skolan har ju fått en sådan utmärkelse […] ’tredje bästa’, 

att den skulle ha en hög kvalitet.”. Även detta innefattar högskolans utbud så studenten 

förväntade sig en utbildning av hög kvalitet. Att välja en högskola av högre kvalitet talades 

det även om i en diskussion på Flashback (2015): ”… många lärosäten erbjuder utbildningar 

inom [ekonomi] vilket gör att kvalitén på studenternas utbildning är extremt varierande och 

på de sämre skolorna är utbildningen ofta i underkant för vilka kunskaper inom ekonomi som 

krävs för att göra ett bra jobb.”. 
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5.2.2 Att följa sitt hjärta 

Utöver högskolans tillgänglighet och dess utbud av ekonomiska inriktningar var intresset för 

ekonomi eller en viss inriktning ett ytterligare resonemang gällande valet av utbildning. Flera 

studenter var exempelvis tydliga med att poängtera hur mycket de tycker om relationen till 

siffror och att det fick dem att välja en ekonomiutbildning. En student sa bland annat att: ”Jag 

tycker om att jobba med siffror och jag tycker om matte.”. En annan student uttryckte det på 

ett liknande sätt: ”Jag gillar siffror, eller älskar siffror.” och ytterligare en student menade att 

denne hade både ett intresse för siffror och ekonomi.  Utifrån dessa resonemang kan det 

uttydas att studenterna ser en relation mellan ekonomi och siffror, där deras intresse för siffror 

har fått dem att välja en ekonomisk inriktning. Det var inte bara siffror som kom på tal utan 

även andra intressekopplade resonemang. Inom inriktningen redovisning och revision var det 

en student som sa: ”Jag är intresserad av ekonomi och redovisning har väl intresserat mig 

tidigare, och gör det fortfarande.”. Sedan fanns det andra liknande resonemang, varav ett som 

lyder: ”Jag läste en kurs i gymnasiet som var redovisning […] sedan dess har jag blivit 

förälskad i det.”. Detta säger oss att studenternas uppfattning kring valet av utbildning ofta 

utgår ifrån, i detta fall, det ekonomiska intresset. Att välja den utbildning som väcker störst 

intresse hos en individ var dessutom något som flertalet personer poängterade på 

diskussionsforumet Flashback (2013). En person skrev bland annat: ”Gör det du brinner för, 

[…] brinner du enbart för ekonomi, […] bli proffs inom ekonomi!”. Ett antal andra skrev 

ytterligare att ett genuint intresse för ett visst område gör det enklare att utvecklas och bli bra 

inom det. Intresset är dessutom en faktor som lyfts fram i undersökningen som Careerbuilder 

(2014) utförde, där deltagarna tyckte att intressanta arbetsuppgifter var viktigt.  

Flertalet studenter var dessutom inne på bland annat målmedvetenhet och känsla där någon 

exempelvis sa: ”Jag var nog ganska medveten om vad jag ville innan”. En annan sa istället 

”Man känner liksom inombords, vad som känns mest rätt”. En tredje student uttryckte sig på 

ett försiktigare sätt genom att säga att ”förhoppningen är att man väljer det som man tycker är 

kul och intressant”, vilket tyder på att det finns en viss varians gällande säkerheten på sitt val 

mellan olika studenter. På en diskussionstråd på Flashback (2015) förekom liknande 

uppfattningar: ”[Jag är] rätt säker på vad jag vill jobba med i framtiden, […] att det skulle 

vara svårt att få jobb förstår jag inte varför det skulle hindra, jag tycker ekonomi är kul. Är det 

hård konkurrens är det bara att vara bättre än de andra.”.  
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Majoriteten av ekonomistudenterna har utöver intresset för ekonomi visat att deras 

karriärdrömmar ofta går parallellt med utbildningens ämnesinriktning. Bland de studenter 

som läser inriktningen redovisning och revision är det främst yrken som revisor eller 

redovisningskonsult som är framstående, men även att arbeta inom någon styrelse eller driva 

eget företag. Studenter som läser bank och finans vill på liknande sätt arbeta inom bank som 

exempelvis rådgivare, eller inom finansinspektionen eller värdepappersmarknaden. För den 

internationella inriktningen med företagande och marknadsföring är fördelningen dock lite 

mer utspridd, men yrken som ekonomichef, marknadsförare, strateg är några exempel som 

förekom bland studenterna. Majoriteten av studenterna innehar en medvetenhet om vad de vill 

arbeta med, vilket även Gunkel et al (2010) poängterar genom att skriva att den personliga 

medvetenheten har ökat bland individer.  

5.2.3 Fler möjligheter är bättre än en 

Ett annat resonemang som togs upp vid diskussionen kring valet av utbildning var bredden på 

ekonomutbildningen. Flera studenter uppmärksammade att en ekonomiutbildning oftast ger 

större möjligheter att välja arbetsinriktning senare i livet i jämförelse med andra utbildningar 

som är mer specifika. ”Därför blev det ekonomi, för det känns som att det var det mest breda, 

[…] en bra utbildning.” sa en student som förklarade varför denne hade valt ekonomi som 

utbildningsområde. En annan beskrev utbildningen på följande vis: ”Det känns som en 

ekonomiutbildning är […] en väg in, uppåt i ett företag.” och menade att utbildningen har 

potential att erbjuda studenterna något mer än bara en utbildning. Flera studenter poängterade 

dessutom att ekonomi är en bred bransch med väldigt stor variation av jobb och 

arbetsuppgifter. Utifrån studenternas uppfattning gällande ekonomiutbildningens bredd och 

potential kan det dras en koppling till den osäkerhet som Robst (2007) skrivit om. Valet av 

utbildning tycks nämligen påverkas av osäkerhet där studenterna i detta fall försöker 

kompensera med en utbildning som upplevs ge fler arbetsmöjligheter. En av studenterna i 

undersökningen uttryckte sin uppfattning gällande detta på följande vis: ”Jag tror många 

väljer ekonomi för att det är en bred linje. Kanske inte för att man vill liksom jobba med det 

sen […]. Jag tror inte många är intresserade av just ekonomi som ämne.”. 

5.2.4 Livet ute på arbetsmarknaden 

Bland de mindre förekommande resonemangen kring valet av utbildning var det ett antal 

ekonomistudenter som lyfte fram att de valde utbildning efter att ha varit ute i arbetslivet. En 

av dessa studenter poängterade att arbetserfarenheten haft en påverkan på utbildningen och sa: 

”Jag har ju jobbat lite tidigare […], när man fått lite mer erfarenhet så vet man vad man tycker 
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är intressant, […] åren i arbetslivet har ju förändrat hur jag ser på saker och ting.”. Personen i 

fråga menade även att denne förmodligen inte hade valt samma utbildning om valet hade 

gjorts tidigare, innan erhållen arbetserfarenhet. En annan av studenterna som läser bank och 

finans sa följande: ”Alla mina tidigare arbeten har inneburit att jobba med kunder, så då vill 

jag ändå fortsätta med det.”. Personen menar att arbetserfarenheten har visat en tydligare bild 

av vilket typ av arbete som passar och sedan valt en ekonomisk inriktning, i detta fall bank 

och finans, för att så småningom fortsätta med liknande arbetsuppgifter.  

Resonemangen kring arbetserfarenhet stärks dessutom av Schein (1996) som påstår att en 

individ endast kan utveckla karriärankare genom yrkes- och livserfarenhet. När 

självuppfattningen har bildats fungerar den som en stabilisering, ett ankare, för en person med 

motivation och värderingar som denne inte kommer välja bort om den måste göra ett val 

(Schein, 1996). 

5.2.5 Den extra ingrediensen 

Slutligen fanns det några studenter som nämnde ett antal mindre förekommande resonemang 

relaterat till deras val av utbildning. Bland dessa studenter var det exempelvis en som 

uttryckte sig såhär: ”Jag [kom] inte in på det som jag absolut hade velat, [...] ekonomi var 

kanske mitt andra/tredje val så därför blev det de.”. En annan student som gick bank och 

finans lyssnade istället på syskon som gått liknande studier tidigare och berättade följande: 

”Min bror gick här innan […] och då gick han revisor, han tyckte att den linjen var lite tråkig, 

så han sa ’ta inte revisor, lev ett lyckligt liv’.”. Ytterligare en student valde att läsa 

internationellt företagande och marknadsföring av den kreativa anledningen, ”[Det var] lite 

svårt för min personliga del att vidareutveckla den kreativa biten så då tänkte jag att ’jag kan 

kombinera den med ekonomi’.” sa personen. Ett sista resonemang värt att nämna lyder: ”Jag 

har inte valt detta egentligen från början, jag gick ju valfri inriktning. Sen bestämde jag mig 

ganska snabbt.”. Studenten som sa det sökte nämligen till den valfria ekonomiska inriktningen 

som finns tillgänglig på Högskolan Kristianstad (2015) där studenter under sitt första studieår 

får möjligheten att fundera över vilken inriktning de vill läsa. Efter att det första året passerat 

kan de välja mellan redovisning och revision, bank och finans samt internationellt företagande 

och marknadsföring. Att denna inriktning finns innebär att en mängd studenter som behöver 

mer tid att välja vilket ämnesområde de vill inrikta sig på får denna möjlighet. Utöver nämnda 

resonemang fanns det även studenter som valde samma utbildning som sina föräldrar eller 

syskon samt studenter som hoppat av tidigare utbildning.  
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5.2.6 Den rätta vägen 

En anmärkningsvärd upptäckt som gjordes i undersökningen var att några ekonomistudenter 

upplevde att deras val av utbildning inte kändes helt självklart. Dessa menade att bristen av 

självkännedom hade fått dem att välja en ekonomiutbildning och att de hade kunnat tänka sig 

att studera något annat om de fått chansen att välja på nytt. Närmare 30 % av respondenterna i 

vår undersökning sa att en annan utbildning hade kunnat passa dem bättre. Några studenter 

nämnde bland annat psykologi eller personalinriktade utbildningar som förslag på alternativa 

utbildningar. Andra ville studera någon mer kreativ utbildning eller få arbeta i en arbetsmiljö 

med närmare relationer till människor. Majoriteten av de ekonomistudenter som hade kunnat 

tänka sig en annan utbildning var inom inriktningen internationellt företagande och 

marknadsföring. Även på diskussionsforumet Flashback (2015) fanns det färdigutbildade 

ekonomer som upplevde att de borde ha valt en annan utbildning som passade dem bättre. 

“Hade jag kunnat göra om min utbildning så hade jag valt något annat än ekonomi. Till er 

som funderar på att plugga till ekonom, gör det bara om ni känner att ni har intresse för det. 

Annars kommer ni inte lyckas i arbetslivet senare.”. Ytterligare någon berättade om 

svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden efter studierna då konkurrensen mellan 

nyutexaminerade var hård. Personen som så småningom fått en anställning kände sig sedan 

inte tillfredsställd med arbetsförhållande och miljö samt uppmanade blivande 

ekonomstudenter att fundera en extra gång vid valet av utbildning. Järlström (2000) som 

skrev om de multidimensionella verktygen menade dessutom att dessa kan användas för att ge 

en bättre bild av individers beslutsprocess, och på det viset hjälpa individer att välja en 

utbildning som är mer passande. De studenter som ansåg att de fått en bättre självinsikt, delvis 

utifrån testen, hade kunnat använda sig av dessa verktyg som riktlinje vid valet av utbildning.  

Flertalet studenter i undersökningen höll med om att test baserade på liknande teorier är 

användbara för att kategoriseringen ger en konkret bild av vart en person befinner sig och 

vilket utbildningsområde som kan vara relevant. De menar att det hjälper dem att se vad de 

verkligen vill göra då de ställs inför faktiska val. En bättre självkännedom upplevdes 

nämligen som en vägledning där personen i fråga får en tydligare uppfattning av vad som kan 

vara det bättre valet.  En student sa exempelvis: ”Jag känner att man får en bättre bild av vad 

man själv egentligen vill.”, gällande användningen av multidimensionella verktyg som är 

baserade på teorier. En annan uttryckte det på ett annat sätt: ”Jag kan i så fall tänka mig att det 

skulle hjälpa den som inte riktigt vet vad [den] vill, och känner sig kluven.”. Ett antal 

studenter som ansåg att de valt rätt utbildning tyckte istället att undersökningen styrkte deras 
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bild av sig själva och fick dem att känna sig mer självsäkra på sitt val av utbildning. En av 

dessa studenter beskrev det enligt följande: ”Det bekräftar på något sätt det jag redan trodde 

och tänkte och kände typ.”.  En annan uttryckte sig på liknande sätt: ”Man blir mer säker när 

man går och presenterar sig för en arbetsgivare till exempel.”.  

En annan uppfattning bland studenterna gällande multidimensionella verktyg var att 

funktionen kan vara delvis missvisande. De menade att individers personlighet och 

värderingar kan variera och utvecklas över tiden vilket i sin tur hade inneburit att en bättre 

självkännedom inte hade behövt leda till ett bättre val. “Man ska inte lägga för mycket vikt i 

det, för att som student kan man [...] sitta där år tre eller år två efter valet av utbildning och 

känna sig lurad för [att] man gick en utbildning som [...] var mest lämpad för ens 

personlighet. [...] Då fallerar det kanske senare i karriären.”. Istället betonade de vikten av att 

snarare se det som en indikator ifall valet av utbildning känns tveksamt. 

5.2.7 Betydelsen av pengar 

Att den ekonomiska avkastningen skulle ha en inverkan på valet av utbildning var ett 

resonemang som framfördes av någon enstaka student i undersökningen. Majoriteten av 

studenterna inom respektive inriktning nämnde heller inte den förväntade lönen över huvud 

taget. Inte nog med det så visade resultaten för de tre inriktningarna att välstånd i form av 

pengar och materiella tillgångar inte hade någon större betydelse för studenterna. ”Jag kan 

säga att hellre gör jag någonting jag tycker är kul än att jag motiveras av pengar” var det 

exempelvis en student i undersökningen som sa. Vid en jämförelse med vad som skrivs på 

diskussionsforum på internet tycks den ekonomiska avkastningen ha en större betydelse 

(Flashback, 2013). I diskussionen jämförs ekonomiutbildningen med ingenjörsutbildningen 

och där lyfts det väldigt tydligt fram att välstånd har en stor betydelse för att avgöra vilken 

utbildning en person väljer att studera. Ett antal personer i diskussionen som själva inte hade 

studerat ekonomi upplevde dessutom att studenter som läser ekonomi gör det med framtida 

avkastning i åtanke. En av dessa personer skrev bland annat: ”De väljer att studera ekonomi 

därför att de felaktigt tror att det är lösningen på alla ekonomiska problem.”.  

Utifrån det Robst (2007) skrivit i sin artikel om att förväntad lön är en påverkande faktor för 

bland annat valet av utbildning kan vi se att vår undersökning motsäger detta till en viss del. 

När studenterna från de olika ekonomiska inriktningarna får resonera kring varför de valde sin 

utbildning tycks den ekonomiska avkastningen inte ha större betydelse. Studenterna väljer 

istället utbildning utifrån exempelvis intressen, arbetsmöjligheter och geografiskt läge framför 



Kellersson & Åberg 

51 

 

pengar. Utgår vi istället från diskussionsforum med anonyma användare bekräftas påståendet 

om att förväntad lön har en påverkan på valet när utbildningar jämförs utifrån vilken lön som 

är högst. 
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6. Slutsats 

I vårt avslutande kapitel kommer vi föra en diskussion gällande analysen och det resultat som 

vi har kommit fram till i vår studie. Diskussionsdelen kommer innefatta en del av våra 

personliga resonemang kring det material som studien har bidragit med. Därefter framför vi 

slutsatsen där vi presenterar vad studien har bidragit med och hur vårt resultat skiljer sig från 

tidigare forskning. Därpå kommer vi framföra studiens begränsningar och hur vi reflekterar 

kring dessa. Avslutningsvis kommer vi ge förslag på framtida forskningsområden där vi 

motiverar varför det finns ett värde att fördjupa sig i dem. 

6.1 Diskussion 

Med den empiriska analysen som utgångspunkt har vi funnit en mängd områden som vi ansett 

intressanta för en vidare diskussion med personlig reflektion. Bland annat har vi upptäckt att 

kreativitet inte förekommer i någon bredare utsträckning inom redovisning och revision. Vi 

har även sett att pengar och materiella tillgångar inte värderas särskilt högt inom någon av 

ekonomi inriktningarna. Personer med arbetserfarenhet tycks även vara mer säkra på att de 

valt rätt utbildning samtidigt som närmare trettio procent av studenterna hade kunnat tänka sig 

att studera en annan utbildning. Studenterna upplevde dessutom att testen de utförde gav en 

större självkännedom som bekräftade deras självbild eller gav dem en ny insikt. Utifrån dessa 

aspekter vill vi föra lite diskussion som kan öppna upp för nya möjligheter till forskning. 

6.1.1 Mer eller mindre kreativ 

Sedan en tid tillbaka har vi upplevt att man inom revisionsbranschen har försökt arbeta bort 

den gamla och lite tråkiga bilden av revisorn och dennes arbete. Den tråkiga bilden av 

revisorn har tidigare illustrerats som sifferarbete samt kontinuerliga och upprepande 

arbetsuppgifter där kreativitet tycks försvinna under pappersarbete. Resultatet utifrån 

personlighetstestet visar däremot att denna bild snarare bekräftas. Den konventionella 

kategorin förekommer i störst utsträckning samtidigt som den konstnärliga kategorin 

förekommer i minst utsträckning. Inte nog med det så instämmer studenterna inom 

inriktningen redovisning och revision att det är kategorier som passar deras personlighet 

vilket är en intressant aspekt med tanke på att denna bild har försökts motarbetats inom 

branschen. Vid en jämförelse med resultatet från de två andra inriktningarna kan vi se att 

studenterna inom internationellt företagande och marknadsföring framstod som mest kreativa 

bland de ekonomiska inriktningarna. Samtidigt upplever dessa studenter att de har valt en 

inriktning där de kan uttrycka och få utlopp för sin kreativitet. Utifrån studenternas 
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resonemang kan det uppfattas som att studenterna ser vissa ekonomiska utbildningar som mer 

kreativa än andra men samtidigt att de väljer den inriktning som tycks passa deras 

personlighet. 

6.1.2 Ekonomisk avkastning 

Vardagligt sätt kan ekonomi ofta förknippas med pengar även om den egentliga betydelsen 

handlar om att hushålla med resurser (Svenska Akademin, 2006). Kopplingen mellan 

ekonomi och pengar tycks dock inte framstå särskilt tydligt utifrån ekonomistudenternas 

testresultat eller resonemang. Robst (2007) skrev bland annat om att förväntad lön har en 

påverkan på vilken utbildning studenter väljer, men i vårt fall har lönen inte ens kommit på 

tal. Detta skulle kunna bero på att ekonomistudenterna värderar andra faktorer högre, som i ett 

fall då en student sa ”Jag vill komma till en arbetsplats där jag kan trivas, eller där jag kan 

känna att ’ja, yes, jag ska till jobbet’ och inte ’nej, nu ska jag dra till jobbet’.”. Vid utförandet 

av testet visade resultaten för respektive inriktning att välfärd i form av mycket pengar och 

materiella tillgångar inte hade något högre värde (se diagram 2). Detta innebär att pengar och 

materiella tillgångar inte värderas särskilt högt, istället kan vi se att exempelvis personlig 

utveckling, att tjäna ett högre syfte eller avancering inom ett kompetensområde framstår som 

viktigare. ”Jag kan säga att hellre gör jag någonting jag tycker är kul än att jag motiveras av 

pengar” var det en student som sa och sammanhanget motsäger Robst (2007) som i sin 

forskning påstod att förväntad lön är en viktig faktor för individers beslutsprocess. Utifrån det 

kan det konstateras att förväntad lön inte tar upp någon större del av studenternas resonemang 

kring valet av utbildning. Det finns en möjlighet att studenterna som deltagit i undersökningen 

har undvikit att lyfta fram den monetära delen och att det istället förekommer tydligare på 

forum där diskussionerna är anonyma. Detta är dock inget vi kan grunda några antaganden på 

eftersom det hade krävts en djupare undersökning för just det området. Istället kan vi 

konstatera det är individuellt om studenter söker en utbildning efter förväntad lön eller om det 

är andra faktorer som styr valet.  

6.1.3 Erfarenhet och säkerhet 

Många är nog överens om att människor utvecklas över tiden, vi samlar på oss lärdom och 

kunskap med åren från olika situationer vi befinner oss i. Ett antal studenter i undersökningen 

nämnde även att deras resultat hade kunnat se annorlunda ut ifall de hade gjort testen vid en 

annan tidsperiod i livet. En upptäckt vi gjorde i samband med detta visade att studenter med 

längre arbetserfarenhet kände sig mer säkra på deras val av utbildning i jämförelse med de 
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studenter som inte varit ute på arbetsmarknaden särskilt länge. “När man fått lite erfarenhet så 

vet man vad man själv tycker är intressant.” var det en av dessa studenter som sa. I Scheins 

teori om karriärankare betonas även betydelsen av arbetserfarenheten och att detta har en 

påverkan på individers olika val i livet (Schein, 1996). Att studenterna med mer 

arbetserfarenhet belyser vikten av sin erfarenhet som en del av resonemangen kring valet av 

utbildning bekräftar på det viset grunden av karriärteorin. Samtidigt visade resultatet i vår 

undersökning att närmare trettio procent av deltagande studenter hade kunnat tänka sig att 

studera en helt annan utbildning, varav majoriteten av dessa var utan längre arbetserfarenhet. 

Dessa studenter upplevde att testen som gjordes i studien bidrog med en större självkännedom 

som gav dem en ny insikt. Denna insikt fick dem att reflektera över om en annan utbildning 

hade kunnat vara mer passande. De arbetserfarna studenterna upplevde snarare att resultaten 

från testen bekräftade deras självbild och att denna självkännedom skapade en större säkerhet 

i deras val av utbildning. Utifrån detta upplever vi att det finns en betydelse av 

arbetserfarenhet som bekräftar det som Schein poängterar i sin teori, nämligen att erfarenhet 

från arbetslivet är en viktig del för att individer ska kunna göra bättre karriärrelaterade beslut 

(Schein, 1996). 

6.1.4 Personlighet i hand med karriären 

Det finns en mängd forskning som belyser relationen mellan personlighet och karriär där 

forskarna menar att det finns ett samband (Furnham, 2012; Gunkel, et al, 2010; Gelissen & 

Graaf, 2006; Seibert & Kraimer, 2011). Hur en ekonom är som person kan förklaras på olika 

sätt och en förklaring beskriver ekonomer som beslutsfattare som arbetar på en affärsmässig 

nivå samt att de är utbildade till att förstå samt analysera ekonomiska sammanhang 

(Civilekonomerna, 2015). I vår undersökning kan vi se att majoriteten av ekonomistudenterna 

för respektive inriktning hellre gav direktiv åt andra snarare än att agera som följare och bli 

tilldelade arbetsuppgifter. Vi upplever att detta delvis bekräftar Civilekonomernas (2015) 

förklaring gällande att vara beslutsfattare. En beslutsfattare innefattas dessutom av kategorin 

ledningskompetens i Scheins teori om karriärankare (Schein, 1990, refererat i Chapman & 

Brown, 2014; Barclay, et al, 2013; Feldman & Bolino, 1996). Gällande studenternas övriga 

beskrivningar av sin personlighet med koppling till karriären ser vi att de anser sig vara 

strukturerade, drivande och sociala vid en sammanslagning av de tre undersökta 

inriktningarna. Hur pass nära dessa ligger beskrivningen av en ekonom är en tolkningsfråga, 

men utifrån ledarskapet kan vi se att det finns ett svagt samband mellan personlighet och 

karriär.  
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Utifrån ekonomistudenternas resultat från personlighetstestet (se diagram 1) som är grundat 

på Hollands teori om personlighet ser vi att den realistiska kategorin förekom i minst 

utsträckning bland de tre inriktningarna. Den realistiska personlighetstypen innefattar 

individer som föredrar att arbeta med konkreta saker och som ser sig som mekaniska och 

praktiska. Det kan vara en person som gärna arbetar med exempelvis maskiner, redskap, 

verktyg, djur och människor på ett praktiskt sätt (se utvecklad beskrivning under 3.1.1). Detta 

ger en överensstämmande bild utifrån hur Civilekonomerna (2015) beskriver ekonomens 

arbete. De menar att ekonomens uppgifter främst handlar om kunskap och analys snarare än 

det praktiska arbete som Hollands personlighetsteori refererar till (The Career Key, 2014).  

6.2 Slutsats 

Utifrån vårt empiriska material som analyserats ihop med befintliga teorier och forskning har 

vi fått en större förståelse för hur svenska ekonomistudenter resonerar kring valet av 

utbildning. Studien har bidragit till en större förståelse för hur ekonomistudenter på 

Högskolan Kristianstad resonerar kring valet av utbildning som en del av sin karriär. Med 

hjälp av litteratur och teorier om karriär samt personlighet har vi lyckats lyfta fram flertalet 

intressanta resonemang som kan ligga till grund för fortsatt forskning. 

6.2.1 Generellt bidrag 

Då vi utfört denna studie har vi kommit fram till att ekonomistudenter idag ser på sin 

utbildning som en inkörsport till arbetslivet men även som en utveckling av denne. Karriären 

är inte slagen i sten för alla men första steget in på en karriär är taget. Studien visar bland 

annat att valet av utbildning inte varit lika svårt för studenter med arbetserfarenhet i 

jämförelse med de som börjat studera innan de fått något större arbetserfarenhet. Detta 

bekräftar vad Schein (1996) sa då han beskrev att en individ inte kunde utveckla sitt 

karriärankare fullt ut förrän efter en viss tid på arbetsmarknaden.  

Att använda sig av test som är relaterade till personlighet och karriär har i denna studie visat 

sig ha en positiv påverkan på individers syn på sig själva. Via resultaten från testen så får 

personen reflektera över saker om sig själva som de tidigare kanske inte gjort på liknande sätt. 

Denna metod för självkännedom menar vi kunna hjälpa individer som har svårt att identifiera 

sig med koppling till yrkeslivet. De får en indikation på vilket område deras personlighet, 

enligt testresultaten, passar in relaterat till arbetsliv och arbetsmiljö. För personer som redan 

känner sig säkra på sig själva och är medvetna om vad de vill ger testresultaten en bekräftelse 

om dessa överensstämmer med varandra. Samtidigt upplever flera studenter att testresultaten 



Kellersson & Åberg 

56 

 

bör användas som riktlinjer eller indikationer snarare än att avgöra vilket område som är det 

bästa, vilket även framförs i teorierna. Personer kan tycka att ett yrke låter roligt men det är 

inte säkert att det bidrar med personlig tillfredsställelse eller framgång. Exempelvis kan 

läkaryrket upplevas som intressant, men om personen i fråga har en rädsla för blod kan yrket 

uppfattas som mindre passande. 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag bekräftar användbarheten gällande kombinationen av en 

personlighetsteori och en karriärteori som Nordvik (1996) poängterade i sin jämförelse mellan 

olika teorier. Även Seibert och Kraimer (2001) samt Gelissen och Graaf (2006) framförde 

betydelsen av att kombinera personlighet och karriär, vilket gör att även deras påstående 

bekräftas. Det visar även att en annan kombination än den Järlström (2000) använde i sin 

studie är funktionell för att kunna visa på att andra faktorer än ålder, kön och etnicitet har 

betydelse för individers beslutsprocess. Detta innebär i sin tur att Järlströms (2000) 

resonemang gällande betydelsen av multidimensionella verktyg bekräftas då användningen av 

dessa ser bortom de vanligt återkommande faktorerna. I vårt fall har Hollands 

personlighetsteori (1997) tillsammans med Scheins teori om karriärankare (1996) varit en 

användbar kombination för att skapa övergripande bilder av vad det är för studenter inom 

respektive högskoleinriktning.  

Studiens resultat motsäger dessutom Robst (2007) påstående om att förväntad lön är en 

avgörande faktor vid valet av bland annat utbildning. Undersökningen visar snarare att andra 

faktorer som personlig utveckling och intresse upplevs som viktigare än pengar. Vid en 

jämförelse med tidigare undersökningar som gjorts av Universum (2014) samt Careerbuilder 

(2012) kan vi samtidigt se att flertalet faktorer bekräftas av vårt resultat. Bland annat var det 

personlig utveckling, kreativ arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter samt geografiskt läge 

som nämndes i studenternas resonemang kring valet av utbildning. 

6.2.3 Empiriskt bidrag 

Även om studenterna motiverade sina val på olika sätt har vi kunnat se återkommande 

resonemang. Bland dessa resonemang har vi sett att bland annat högskolans tillgänglighet och 

utbud har varit en påverkande faktor gällande valet av utbildning. Utöver det var det även 

studenternas intresse för ämnesområdet, att ekonomi är ett brett ämne med flera 

valmöjligheter, att arbetserfarenhet har gett dem en insikt i vad de vill arbeta med men även 

att utbildningen har känts som det rätta valet. En stor del av studenterna visade även att de 
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valt en viss inriktning som är i enlighet med deras karriärdrömmar och vad de vill arbeta med 

i framtiden. Exempelvis att en student inom inriktningen redovisning och revision förslagsvis 

vill arbeta som redovisningskonsult.  

Efter att ha gjort de teoribaserade testen som ingick i studien visade undersökningen att 

majoriteten av studenterna att resultatet bekräftade bilden av sig själva eller att det bidragit 

med en större självinsikt. De studenter som upplevde att testen bekräftade deras självbild var 

de som kände sig säkra på att de valt rätt utbildning. Resultatet för undersökningen visade 

även att närmare trettio procent av studenterna hade kunnat tänka sig att välja en annan 

utbildning om de hade haft bättre självkännedom tidigare. 

6.3 Studiens begränsningar 

Efter att ha slutfört vår studie med dess undersökning har vi kommit fram till ett antal 

begränsningar men även några förbättringsmöjligheter. Först och främst kretsade intervjuerna 

mycket kring testen som var baserade på våra framtagna teorier. Med det menar vi att fokus 

lades på att ta reda på vad för olika typer av personligheter och kategorier som definierade de 

tre ekonomiska inriktningarna. Detta gjorde att stora delar av vårt material saknade relevans 

för att besvara studiens frågeställning. Även om resultatet vi fick fram genom testen var 

intressant borde intervjufrågorna ha utgjort en större del av intervjuerna än vad de faktiskt 

gjorde. Om intervjuguiden hade utvecklats på ett annorlunda sätt hade vi kunnat lägga en 

större vikt på att fördjupa oss i det faktiska syftet för undersökningen. Eftersom testen 

utgjorde en så pass omfattande del av materialet försvårade det dessutom återkopplingen till 

våra teorier. Trots denna begränsning fick vi som tidigare nämnt en mängd information som 

kan ligga till grund för framtida forskning och fördjupning. 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Med tanke på att vårt ämnesområde kan göras väldigt brett så finns det en mängd möjligheter 

för framtida forskning. En intressant aspekt som vi anser hade varit värd att undersöka är 

varför ekonomistudenter väljer att inte slutföra sin utbildning. Under utbildningens gång finns 

det individer som kanske upplever att de har valt fel utbildning eller liknande. Därför kan det 

vara intressant att undersöka vad som kan vara orsaken till dessa avhopp från en 

ekonomiutbildning. I det sammanhanget hade undersökningen även kunnat kompletteras av 

kvarblivna studenters åsikter om andra individers avhopp för att skapa en tydligare bild med 

flera perspektiv. Genom att ta reda på varför ekonomistudenter väljer att inte slutföra sin 

utbildning kan högskolor ta hjälp av detta för att rikta marknadsföringen åt de mer potentiella 
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individerna för ämnesområdet. Det hade i sin tur inneburit minskad förbrukning av resurser 

om fler individer hade valt rätt utbildning från början. Med rätt utbildning menar vi en 

utbildning som studenten åtminstone slutför. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Hur beskriver du dig som person inklusive karriärdrömmar? 

Varför valde du just den inriktning som du studerar? 

Personlighetstest 

Karriärtest 

Tycker du att resultaten stämmer in på dig som person? Motivera. 

Om du hade gjort testet innan du valde utbildning/inriktning, hade ditt val blivit likadant?  

Tror du att denna självkännedom kommer hjälpa dig i din framtida karriär? 
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Bilaga 2 – Personlighetstest 

Testet låter den som besvarar frågorna se fyra bilder med olika aktiviteter. En av bilderna ska 

sedan markeras med en grön bock om personen tycker om aktiviteten. En annan bild ska 

markeras med ett rött kryss om det är en aktivitet som personen inte tycker om att göra. Detta 

innebär att de två resterande kategorierna blir neutrala. Efter att ha avslutat testet visas 

resultatet i en tabell med de sex kategorierna för personlighetstyp och arbetsmiljö. För varje 

kategori kan personen utläsa hur den procentuella fördelningen ser ut. Utifrån resultatet visas 

dessutom förslag på yrken som matchar personligheten. Nedan har vi gjort en lista på vilka 

aktiviteter som kombineras i testet. 

 

1.     Gå till kontoret, Arbeta som forskare, Konstruktör eller ingenjör, Kreativ fotograf. 

2.     Auktionist, Lärare, Mekaniker, Kemist. 

3.     Övervaka och registrera, Sälja och övertyga, Designa och måla, Hjälpa och ta hand om. 

4.     Socialarbetare, Administratör, Brandman, Chef. 

5.     Skapa smycken, Vägleda barn, Ställa medicinska diagnoser, Anteckna. 

6.     Skissa och designa, Fordonsmekaniker, Hjälpa funktionsnedsatta, Affärschef. 

7.     Studera, Designa och dekorera, Avsluta affärer, Laga saker. 

8.     Social rådgivare, Molekylforskare, Revisor, Veterinär. 

9.     Ordförande, Administratör, Samla kunskap, Landskapsarkitekter. 

10.  Tandtekniker, Värd, Rita, Informationsexpedit. 

11.  Kontroller, Börsmäklare, Dataanalytiker, Ingenjör. 

12.  Vetenskap, Verktyg, Medicinskt stöd, Konst och drama. 

13.  Logiskt resonemang, Sortera och organisera, Ge direktiv, Lära ut och förklara. 

14.  Äldreomsorg, Fastighetsmäklare, Modedesigner, Problemlösare. 

15.  Elektronik, Kreativt skrivande, Arkivera, Försäljare. 
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Bilaga 3 – Karriärtest 

Testet låter den som besvarar frågorna välja mellan två alternativ. Det valda alternativet är det 

personen värderar högst och det ej valda alternativet är det som kommer i andra hand eller 

inte har något större värde. Efter att ha besvarat hela listan med dess alternativ visas resultatet 

i en tabell med de olika karriärankarna. För varje kategori kan personen utläsa hur den 

procentuella fördelningen ser ut. Utifrån resultatet visas det en beskrivning på de olika 

kategorierna där personen kan läsa om det mest dominerande karriärankaret. Nedan har vi 

gjort en lista på vilka alternativ som ställs emot varandra i testet. 

 

1.     En bättre värld eller arbetssäkerhet. 

2.     Stabil arbetsgivare eller social kontakt på arbetsplatsen. 

3.     Materiell vinning eller att vara originell. 

4.     Skapa eller nätverka. 

5.     Högre lön eller mer makt. 

6.     Finansiell självständighet eller att vara bra på något. 

7.     Hjälpa andra eller uppfinna saker. 

8.     Vara användbar för samhället eller vara självständig. 

9.     Fantisera eller studera. 

10.  Originalitet eller sällskaplighet. 

11.  Design eller att vara viktig. 

12.  Propagera godhet eller ha inflytande. 

13.  Ha ett stabilt arbete eller vara en specialist. 

14.  Vara skicklig eller utåtriktad. 

15.  Detaljer eller presentation. 

16.  Autonomi eller garanterat arbete. 

17.  Göra sin egen grej eller vara under kontroll. 

18.  Frihet eller expertis. 

19.  Kunna vara flexibel eller samarbeta. 

20.  Obunden eller respektfull. 

21.  Tjäna pengar snabbt eller ha försäkrad inkomst. 

22.  Att vara välbetald och ha mycket materiella tillhörigheter eller göra det som är bra. 

23.  Tjäna mycket pengar eller ha många vänner. 

24.  Vara miljonär eller vara respekterad. 

25.  Föra värden vidare eller vara en expert. 

26.  Tjäna ett högre syfte eller ha många sociala kontakter. 

27.  Vara hjälpsam mot andra eller ha hög status. 

28.  Rörlig inkomst eller ha influerande vänner. 

29.  Undvika risker eller vinna prestige. 

30.  Ta beslut eller vara specialiserad. 

31.  Välstånd eller självständighet. 

32.  Vara innovativ eller autonom. 

33.  Fantasi eller säkerhet. 

34.  Influera eller skaffa vänner. 

35.  Kontroll eller gå på känsla. 

36.  Ha många vänner eller tillhöra en priviligierad grupp. 
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Bilaga 4 – Utdrag ur transkribering 

Inspelad den 13 maj 2015, längd 18 minuter, respondent 8 (R8). Innan intervjun fick vi 

tillåtelse att spela in dialogen. Vi började med att presentera vårt upplägg för att sedan låta 

respondenten presentera sig själv. 

 

I: Hur beskriver du dig som person och då kopplat till arbete och när du jobbar? 

R: Drivande, effektiv. Jag hittar alltid lösningar, så att ja. Noggrann. 

I: Finns det några speciella arbetsuppgifter som du känner att du är duktig på? 

R: Jag jobbar idag som extrapersonal i butik, så ja alltså, jag gillar ju sälj jättemycket och 

kundkontakt där jag känner mig liksom proffsig inom det, så det är ju, mm 

I: Har du några speciella karriärdrömmar? 

R: Ja absolut, jag vill ju jobba som redovisningskonsult, vara ute mycket i olika företag. Jobba 

mycket med kunder, ja. Det är en dröm men det är en lång väg dit. 

I: Varför valde du just den här utbildningen? 

R: Jag gillar siffror, eller älskar siffror kan man säga. Gick ekonomlinjen i Malmö, gymnasiet, 

och det är ju siffrorna som jag, alltså jag gillar att arbeta med siffror. Det driver mig, jag har 

ett stort driv. Sen så, ja, tänkte jag, ’ja, varför inte liksom, vad kan man annars göra med 

siffror?’. Jag gillar ju inte liksom att arbeta med någonting annat än det. 

I: Vad såg du framför dig när du valde utbildningen? Vad hade du för förväntningar? 

R: Just på utbildningen så hade jag förväntat mig mer, alltså använda någonting mer praktiskt. 

Jobba med någonting mer praktiskt. Men sen självklart visste jag då att det är ju mycket teori. 

Men förväntningarna fanns ändå där att det skulle, att jag skulle kunna se hur mitt framtida 

arbetsliv skulle se ut. Ja men annars så stämmer förväntningarna väl. 

Respondenten utför personlighetstestet som är grundat på Hollands personlighetsteori och får 

beskrivningen för varje kategori. 

R: Absolut, det stämmer överens med allting. 

I: Så du tycker att det stämmer in på dig? 

R: Ja det stämmer absolut in ja, det gör det. 

Respondenten utför ett karriärtest som är grundat på Scheins teori om karriärankare och får 

beskrivningen för varje kategori. 

I: Wealth var inte heller så högt, du tycker inte att pengar spelar så stor roll kanske? 

R: Alltså, jag kan säga att hellre gör jag någonting jag tycker är kul än att jag motiveras av 

pengar. Absolut. 

I: Vad tycker du om detta (testet i sin helhet), tycker du att detta också stämmer in på dig? 

R: Ja någorlunda, ja det gör det. Kreativ, det du nämnde först det stämmer bra ja, just det här 

med entreprenörskap och så. Sen så, ja jag har ju, jag motiveras ju av att hjälpa andra, men det 

har ju också lite med alltså mitt sälj bakom mig. Att vilja prestera. Sen så var det status… 

I: Ja, hur man är i gruppen. 

R: Ja men precis, man vill ju ändå uppfattas på ett visst sätt och det är klart att man strävar 

efter det. Man kanske vill bli sedd som, ’ja, den där tjejen är duktig på att sälja, så vi tar in 

henne i vårt gäng’, eller alltså, man strävar ju efter någonting. 

I: Det med kreativiteten har ju också att göra med att man har en risk att bli lätt uttråkad och 

föredrar att ha projekt och ändra projekt lite hela tiden. 

R: Ja men det stämmer, absolut. Man har ju sina olika, alltså, projekt eller såhär, mål man 

jobbar efter och strävar efter. 

I: Om du jämför de här två testen, tycker du att båda var lika bra? 

R: Alltså jag tyckte båda två stämde överens med hur jag själv alltså uppfattar mig. Så 

absolut. Men om man ska säga så tyckte jag att det första (personlighetstestet) stämde bättre 
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överens än detta. Jag tyckte det var svårt att behöva utesluta ett alternativ, för att många 

gånger tyckte jag att ’ja men det är också viktigt’, men då får man ju tänka ’vilket är viktigast 

för mig’ och ’i vilken situation’. Alltså nu tänkte jag på en viss situation när jag valde ett 

alternativ. Men tänkte jag på en annan så hade jag valt ett annat alternativ. Så jag vet inte, om 

jag hade gjort om detta test igen så vet jag att det hade kanske inte varit samma resultat. Men 

det första hade jag ju valt. 

I: Om du hade gjort de här testen innan du valde utbildning, tror du att du hade valt samma? 

R: Ja det hade jag, ja det hade jag nog gjort ja. 

I: Tror du att andra som studerar hade kunnat börja tänka annorlunda efter att ha gjort ett 

sådant här test? 

R: Hur menar du med att tänka annorlunda? 

I: Att välja en annan inriktning, eller att de kanske ska söka en viss typ av jobb efter. 

R: Ja, alltså. Det kan ju också bero lite på var man är, alltså vilket stadie man är i livet. Har 

man kommit direkt från gymnasiet till exempel, så är detta kanske jättebra för att identifiera, 

alltså ’vad vill jag i framtiden’. Men de som har arbetat innan vet nog vilken, alltså vad de 

strävar efter. Nu säger jag inte att de som har börjat plugga direkt efter gymnasiet inte vet, 

men det är en annan sak att ha varit ute i arbetslivet och veta att, ’nej men jag vill inte stå och 

jobba i butik, jag, visst jag tycker om att sälja, men jag vill göra det på något annat sätt’, ’jag 

tycker om att leda, men jag vill göra det på ett annat sätt’. 

I: Så arbetserfarenhet kan spela stor roll på vad man vill? 

R: Ja, det kan ju det och sen, alltså jag tycker testet är jättebra och alltså, för att liksom se ’var 

passar jag in’. Och ja, det kan man absolut göra detta för se om någon byter inriktning sen. 

I: Så det är ett bra sätt att använda i studievägledning? 

R: Till viss del ja. Men man ska ju självklart inte bara förlita sig på detta. Man behöver 

kanske göra om det några gånger för att liksom se att om jag får samma resultat nio gånger av 

tio, då kan man kanske ta ett beslut att ’nej men jag hör inte hemma här på denna utbildning, 

jag kommer inte tycka att jobbet efter utbildningen kommer vara tillräckligt intressant för 

mig’. Så, ja. 

I: Denna självkännedom som du fått nu efter de här testen, tror du det kommer vara till hjälp 

eller påverka dig i framtiden? 

R: Alltså det har nog stärkt min egen tro, alltså att, inte få det bevisat men bekräftat att det 

stämde liksom med vad jag gillar och hur jag uppfattar mig själv, så absolut. Ja men jag 

tycker det är bra test, men det sista, hade jag gjort om det en gång till så vet jag inte ifall jag 

hade fått samma. Men första testet så hade det varit samma. 

Intervjun avslutades och vi tackade respondenten för att ha deltagit i vår undersökning.  
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Bilaga 5 – Utdrag ur sammanställning av urval 
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Bilaga 6 – Tabell 1. Personlighetstest, individuella resultat 

Tabellen visar hur det procentuella resultatet för personlighetstestet ser ut för respektive 

respondent. Testet är grundat på Hollands personlighetsteori med kategorierna realistisk, 

undersökande, konstnärlig, social, företagsam och konventionell (se utvecklad förklaring för 

varje kategori under avsnitt 3.2.1). Respondentens inriktning markeras ut med IFM för 

internationellt företagande och marknadsföring, RR för redovisning och revision samt BF för 

bank och finans.  
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Bilaga 7 – Tabell 2. Karriärtest, individuella resultat 

Tabellen visar hur det procentuella resultatet för karriärtestet ser ut för respektive respondent. 

Testet är grundat på Scheins teori om karriärankaren med kategorierna teknisk och funktionell 

kompetens, ledningskompetens, självständighet och oberoende, trygghet och stabilitet, 

kreativitet och entreprenörskap, hängivenhet och service, livsstil, välstånd samt status (se 

utvecklad förklaring under avsnitt 3.2.2).  Respondentens inriktning markeras ut med IFM för 

internationellt företagande och marknadsföring, RR för redovisning och revision samt BF för 

bank och finans.  

 


