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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medie- och kommunikationsstudenter resonerar 
och känner kring sitt jobbsökande efter examen. Högskolor och universitet har ett ansvar att 
förbereda studenterna inför arbetslivet samt se till att alla får jämlika möjligheter i steget ut 
på arbetsmarknaden. Däremot visar studier på att arbetsgivare idag tittar på andra meriter 
utöver utbildning i rekryteringsprocesserna vilket leder till att mer priviligierade studenter får 
fördelar då de i högre grad har meriterna arbetsgivarna efterfrågar. I denna uppsats används 
kvalitativ metod för att genom semistrukturerade intervjuer med medie- och 
kommunikationsstudenter göra en innehållsanalys. Tre klassteorier appliceras för att ge 
förståelse för studenternas resonemang och känslors koppling till deras bakgrund. Richard 
Breens och Pierre Bourdieus neo-weberianska teorier appliceras för att ge förståelse om 
studenternas bakgrund. Bourdieus klass- och kapitalteori och Beverley Skeggs mer 
individualistiska tolkning av Bourdieus teori används vidare i analysen av studenternas 
intervjusvar för att bringa ljus på om resonemangen och känslorna är påverkade av deras 
bakgrund. Resultatet visar att främst studenternas självförtroende och kunskap om 
arbetsmarknaden är influerade av deras bakgrund på så sätt att de med föräldrar som 
vidareutbildat sig samt har medel- till högstatusyrken har större självförtroende och mer 
kunskaper om arbetsmarknaden. Däremot kunde vi inte se entydiga mönster i resultaten och 
vi antar därmed att bakgrund inte är den enda påverkansfaktorn och vi föreslår att vidare 
forskning görs på ämnet för att belysa hur andra faktorer kan samverka med bakgrund i 
påverkan av studenters resonemang och känslor. Slutligen föreslår vi att svenska högskolor 
och universitet ska utföra ett tydligare arbete för att studenternas bakgrund inte ska påverka 
deras upplevda möjligheter i deras steg ut på arbetsmarknaden. Studenterna i denna uppsats 
framför själva att mer förberedelse inför arbetslivet bör tillhandahållas från högskolornas sida 
för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar i deras kommande yrkesliv.  
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1. Inledning 
Kraven på arbetsmarknaden är föränderliga och olika yrkesgrupper har i olika tider 
varierande konkurrens. Det kan därav vara svårt att veta hur arbetsmarknaden kommer se ut 
efter avlagd examen för den som ska påbörja en högskoleutbildning. De senaste åren har det 
på svensk arbetsmarknad skett en oroande trend med ökad arbetslöshet och högre konkurrens 
om jobben. Ökad konkurrens och arbetslöshet är några av många konsekvenser av Covid-19 
pandemin som lamslog världen under våren 2020 och än idag påverkar flertalet aspekter av 
vår vardag. För första gången sedan finanskrisen 2008 minskade sysselsättningsgraden och 
arbetslösheten ökade i Sverige under 2020 (Statistikmyndigheten [SCB], 2021). 
Fackförbundet Akavia ser i sina medlemsundersökningar stora svårigheter för nyexaminerade 
att ta sig in på arbetsmarknaden då många har sökt över 100 jobb utan att få erbjudande om 
anställning (Akavia, 2020). Saco beskriver även att medie- och kommunikationsbranschen 
har drabbats av Covid-19 pandemin i och med permitteringar vilket ökar konkurrensen om 
jobben och gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden för nyexaminerade medie- och 
kommunikationsstudenter (Saco, 2021). När konkurrensen ökar blir det viktigare med extra 
meriter som självförtroende och praktikerfarenhet och studier visar att studenter med 
priviligierad klassbakgrund gynnas då de i större utsträckning besitter sådana extra meriter 
(Bathmaker et al., 2013; Brown et al., 2016; Lehmann, 2019; Macmillan et al., 2015).  
  
Svenska högskolor och universitet har en uttalad vilja till att bidra till ett mer jämlikt 
samhälle. I högskolelagen (1992:143) 1 kap. 5§ förtydligas det att högskolorna ska främja en 
social välfärd och rättvisa samt i högskoleförordningen (2009:770) 1 kap. 11§ att 
högskolorna ska underlätta för studenternas övergång till arbetslivet. Uppsala universitet 
skriver i sina mål och strategier att ” […] alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt 
med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, […] eller social 
bakgrund” (Uppsala universitet, 2019). Trots dessa mål är det fler med högre klassbakgrund 
som studerar, även om det har skett en utjämning av skillnaderna (Dryer, 2020; 
Ungdomsbarometern, 2021). Forskning tyder även på att klassbakgrund påverkar 
yrkesframgång trots lika utbildning (Erikson & Jonsson, 1998). För att alla studenter ska 
kunna få likvärdiga möjligheter till att lyckas i yrkeslivet efter examen behöver alltså mer 
göras av högskolorna.   
  
Vad vi uppfattar att studier missat är, utifrån vad vi har kunnat se, att först och främst en 
förståelse för hur studenterna med koppling till deras bakgrund själva upplever sin 
anställningsbarhet. Det har även, enligt oss, missats undersökas vilka jobb studenterna vågar 
söka samt känslorna och tankarna bakom själva jobbsökandet. Genom att få en förståelse för 
studenternas känslor och resonemang ämnar vi skapa förståelse för hur universitet och 
högskolor kan främja jämlikhet och erbjuda stöd för studenternas steg ut på arbetsmarknaden. 
För det andra saknas ett icke-anglosaxiskt perspektiv, majoriteten av studierna utförs 
nämligen i USA och Storbritannien och de två länderna har ett skolsystem som skiljer sig 
från länder som exempelvis Sverige. En svensk kontextförståelse är därför viktig att belysa 
för att ta till de rätta verktygen och åtgärderna för att ge alla oavsett bakgrund samma 
förutsättningar på svensk arbetsmarknad. Vi ämnar därför, i denna uppsats undersöka medie- 
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och kommunikationsstudenters upplevelse av svensk arbetsmarknad och deras tankar kring 
möjligheterna att få ett jobb utifrån deras kvalifikationer efter examen med koppling till deras 
klassbakgrund.  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att förstå studenters tankar om deras position på den svenska 
arbetsmarknaden för att belysa vad som kan göras av universiteten och högskolorna för att 
alla studenter ska kunna få likvärdiga yrkesmöjligheter efter sina studier. Resonemang och 
känslor kring steget från akademin till arbetslivet kommer undersökas djupare för att se om 
det kan finnas en koppling till om studenters klassbakgrund spelar in i jobbsökande och valet 
av första jobb.  
  
Uppsatsen preciseras genom följande frågeställning: 

• Hur resonerar och känner medie- och kommunikationsstudenter kring deras framtida 
jobbsökande och finns det en koppling till deras bakgrund i deras resonemang och 
känslor? 

1.2 Uppsatsen disposition 

I kapitel två diskuteras och förklaras den tidigare forskningens bidrag till området kring 
sambandet mellan studenters bakgrund och jobbsökande. 17 vetenskapliga artiklar och en 
doktorsavhandling har använts för att belysa vad den tidigare forskningen har redovisat för 
resultat samt vad den missat att undersöka. Vidare i kapitel tre kommer det teoretiska 
ramverk som ligger till grund för uppsatsen presenteras. Det teoretiska ramverket består av 
Breens, Bourdieus och Skeggs klassteoretiska ansatser som används som hjälp för att belysa 
hur studenternas resonemang och känslor kan härledas till deras bakgrund. Därefter redogörs 
det i kapitel fyra, Metod- och materialkapitlet, för den använda metodansatsen och hur 
materialet samlats in och analyserats samt diskuteras eventuella begränsningar med metoden. 
I kapitel fem diskuteras och redogörs uppsatsens resultat och analys. Slutligen i det sjätte och 
sista kapitlet, Diskussion, ämnar vi dra slutsatser om resultatet. I diskussionen kommer även 
förslag på framtida forskning och åtgärder för universitet och högskolor för att främja 
jämlikhet och underlätta steget ut på arbetsmarknaden för studenter att ges.  
 
2. Tidigare forskning 
För att få en grund att stå på har vi utforskat hur tidigare forskning har närmat sig området 
kring hur bakgrund påverkar upplevelser av arbetsmarknaden. Det finns studier som har 
undersökt hur studenter känner inför det stundande arbetslivet (Daniels et al., 2011; Järvinen 
et al., 2018; Kwok, 2018; Pisarik et al., 2017) men vi uppfattar att dessa studier inte tar 
hänsyn till studenters klassbakgrund som faktor till känslorna inför arbetslivet. Forskningen 
som nedan presenteras har fokus på just studenters bakgrund och hur en student från valet av 
utbildning till framgång i yrkeslivet påverkas av sin bakgrund. 
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Vi börjar med att redovisa forskning som studerar hur val av utbildning kan kopplas till 
bakgrund, sedan visas hur tidigare forskning kommit fram till att merithöjande aktiviteter 
under studietiden påverkas av bakgrund. Efter det diskuteras hur steget till att söka jobb 
påverkas av bakgrund och avslutningsvis redogörs hur framgång i yrkeslivet påverkas av 
bakgrund. Forskningsfältet diskuteras alltså utifrån en, för studenternas liv, kronologisk 
ordning. Anledningen till att presentera hur tidigare forskning har resonerat kring de nämnda 
faserna i livet är för att samtliga studier är kopplade till och påverkar ställning på 
arbetsmarknaden. Den tidigare forskningen vi presenterar möjliggör en inramning av området 
vi vill studera och skapar en överblick för vad närliggande forskningsområdena har studerat. I 
sin tur gör det även att kunskapsluckan vi anser oss ha funnit kan fyllas. Vi vill också skapa 
en kontextförståelse för olika personers situation kopplat till bakgrund för att möjliggöra en 
djupare förståelse för deras resonemang och känslor.   

2.1 Val av utbildning 

Avsnittet val av utbildning ger en bakgrundsförståelse för kopplingen mellan utbildning och 
klassbakgrund vilken troligtvis i sin tur även påverkar studenters kommande resonemang 
under och efter studietiden. Förståelse för val av utbildning är relevant för att få en 
bakgrundsförståelse för studenters resonemang kopplat till klassbakgrund. 
 
Svenska universitet har uttalat en önskan om att bidra till ett mer jämlikt samhälle. En ökande 
utbildningsgrad är något som sägs kunna bidra till att olika klasser integreras mer med 
varandra (Nordli Hansen, 1995, s. 19). Däremot har studier visat på att skolsystemet lär ut på 
ett sätt som gynnar personer från högre klasser vilket gör att det går bättre för dem i skolan, 
vilket Nordli Hansen (1995) förklarar i sin norska avhandling Class and Inequality in 
Norway: The Impact of Social Class Origin in Education, Occupational Success, Marriage 
and Divorce in the Post War Generation. En universitetsexamen blir mindre värdefull när fler 
utbildar sig och därmed är det av större betydelse var en person har utbildat sig. Högre 
klasser får på så sätt en fördel eftersom de i högre grad har “fina utbildningar” (Nordli 
Hansen, 1995, s. 20–21, 39), vilket även studenterna i Brown et al. (2016) brittisk-franska 
studie Credentials, Talent and Cultural Capital: A Comparative Study of Educational Elites 
in England and France är medvetna om. Val av utbildning är också något som påverkar 
inkomst senare i yrkeslivet, dels beroende på hur lång utbildningen är, dels vilken typ av 
utbildning det är enligt Erikson och Jonssons (1998) samt Hällstens (2013) svenska studier. 
Därför skapar ökad utbildningsgrad inte mer jämlikhet, utan snarare ökade skillnader bland 
de som utbildar sig.  
 
Att val av utbildning är klassat är något som Hällsten (2013) kommer fram till i sin artikel 
The Class-Origin Wage Gap: Heterogeneity in Education and Variations Across Market 
Segments. Människor väljer utbildning utifrån vad de känner sig familjära med, och väljer 
därför ofta en utbildning inom samma fält som ens föräldrar har (Nordli Hansen, 1995, s. 
114, 155–156; Macmillan et al., 2015). Personer från högre klasser prioriterar utbildning 
högt, vilket influerar deras val av att studera vidare (Nordli Hansen, 1995; Brown et al., 
2016). Erikson och Jonsson (1998) beskriver vidare i sin studie Social Origin as an Interest-
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Bearing Asset: Family Background and Labour-Market: Rewards Among Employees in 
Sweden att personer med högre klassbakgrund i större utsträckning väljer utbildningar som 
leder till mer högbetalda jobb och branscher med mer potential för löneutveckling. Däremot 
väljer personer med arbetarklassbakgrund utbildning utifrån vad de praktiskt kan få ut i form 
av jobbmöjligheter, i stället för utifrån rent intresse vilket kan bero på att de är uppväxta i en 
miljö där utbildning är ett tillvägagångssätt för att få en inkomst. Thomsen et al. (2013) tar 
där vid i sin danska studie The Educational Strategies of Danish University Students from 
Professional and Working-Class Backgrounds att utbildning väljs av personer med 
arbetarklassbakgrund utifrån hur tydliga yrkesvalen är efter utbildningen.  
 
Med hjälp av de redogjorda studierna, kommer vi fram till att utbildning skapar klasskillnader 
och att olika klasser har olika grunder till sina val av utbildning. Med hjälp av avsnittet Val 
av utbildning har vi fått en bakgrundsförståelse för att personers position på arbetsmarknaden 
är klassad på grund av deras klassade utbildningsval. Då vi har valt att undersöka studenter 
med samma utbildning blir det därför vidare intressant att se hur klassbakgrund påverkar 
deras förutsättningar på själva utbildningen eftersom det påverkar deras position på 
arbetsmarknaden efter utbildningen. 

2.2 Merithöjande aktiviteter under studietiden 
Vidare redogör vi för hur bakgrund påverkar studenters studietid. Som nämnt i inledningen är 
merithöjande aktiviteter under studietiden av betydelse för att få ett jobb efter examen. Med 
en förståelse för hur aktiviteter under studietiden som är kopplade till att stärka sin position 
på arbetsmarknaden kan vara klassade vill vi se om förutsättningarna för aktiviteterna 
påverkar studenterna i deras resonemang och känslor kring sitt jobbsökande. Genom att 
undersöka aktiviteter under studietiden som gynnar studenters position på arbetsmarknaden 
kommer vi därför närma oss hur studenter resonerar inför sin position på arbetsmarknaden. 
 
En konsekvens av att fler utbildar sig och därmed att konkurrensen mellan studenterna ökar 
är att studenter behöver fler faktorer, som praktikerfarenhet, kontaktnätverk och 
självförtroende, än enbart sin utbildning för att sticka ut på arbetsmarknaden (Bathmaker et 
al., 2013; Lehmann, 2019; Macmillan et al., 2015). Lehmann (2019) sin kanadensiska studie 
Forms of Capital in Working-Class Students' Transition from University to Employment samt 
Brown et al. (2016) tar avstamp i Bourdieus kapitalteori och förklarar att merithöjande 
aktiviteter som extrajobb och praktik är klassade och är ojämnt fördelade. Lehmann (2019) 
betonar vidare att studenterna vet vad som är viktigt för att kunna sticka ut på 
arbetsmarknaden, men att de med lägre klassbakgrund inte har samma möjligheter till att 
utföra de sakerna. Nackdelen för studenter med arbetarklassbakgrund kan bero på att de inte 
på samma naturliga sätt har lätt för att nätverka som någon uppväxt med högre klassbakgrund 
där det är en mer naturlig del av vardagen har (Lehmann, 2019). Det finns dock studier som 
har andra förklaringar till varför studenter med lägre klassbakgrund inte utför merithöjande 
aktiviteter såsom nätverkande och praktik som Bathmaker et al. (2013) studie. Bathmaker et 
al. (2013) för resonemang som inte stämmer överens med att studenterna vet vad som krävs i 
deras brittiska studie Higher Education, Social Class and the Mobilisation of Capitals: 
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Recognising and Playing the Game, då de betonar att arbetarklasstudenter inte gör 
merithöjande aktiviteter eftersom de inte har “feel for the game” (s. 725). På grund av 
avsaknaden av förståelse för arbetsmarknaden spelar arbetarklasstudenterna enligt äldre, 
utdaterade regler vilket gör att de hellre prioriterar att få bra betyg än att tillförskaffa sig 
andra meriter och nätverk (Bathmaker et al., 2013). Arbetarklassen är därmed, enligt 
Bathmaker et al. (2013), ett steg efter och har inte har hängt med i spelets regler för att sticka 
ut lika mycket på arbetsmarknaden som studenter från övre klasser.  
 
För att undersöka studenters resonemang kring deras framtida jobbsökande finner vi det 
relevant att ta avstamp från de ovan redogjorda studierna för att förstå hur klassbakgrund 
påverkar studenters resonemang om vilka aktiviteter de ska göra för att öka sin 
anställningsbarhet. Vidare blir det därför av intresse att undersöka om och i så fall hur 
studenterna resonerar kring hur merithöjande aktiviteter påverkar deras resonemang och 
känslor i att söka jobb. Vi ska i nästkommande avsnitt redogöra för hur studier har närmat sig 
området på vilket sätt klass påverkar hur studenter söker sina första jobb efter examen.  

2.3 Att söka jobb 
Vi övergår till att redogöra för hur tidigare forskning har diskuterat att jobbsökande ser ut hos 
personer med olika bakgrund för att möjliggöra en kontextförståelse för studenters 
resonemang och känslor inför att söka jobb efter examen. Tidigare forskning har visat att 
tekniker för jobbsökande är olika framgångsrikt och att de olika teknikerna påverkas av 
klassbakgrund. 
 
Studenter med föräldrar med höginkomstjobb har ett större kulturellt kapital vilket bland 
andra Macmillan et al. (2015) betonar i sin brittiska studie Who Gets the Top Jobs? The Role 
of Family Background and Networks in Recent Graduates’ Access to High-Status 
Professions. Studenter med föräldrar som har höginkomstjobb som har mer kapital kan 
använda kapitalet för att få en tydligare bild av möjliga yrken och de rätta jobbsökstrategierna 
för yrket (Macmillan et al., 2015). Studenter med dessa förutsättningar har en mer fokuserad 
och effektiv strategi i sitt jobbsökande enligt DeOrtentiis et al. (2022) amerikanska studie 
Different Starting Lines, Different Finish Times: The Role of Social Class in the Job Search 
Process samt Fang och Saks (2021) kanadensiska studie Class Advantage in the White-Collar 
Labor Market: An Investigation of Social Class Background, Job Search Strategies, and Job 
Search Success. Andra faktorer som gynnar personer från högre klasser är att ha 
familjemedlemmar inom samma yrkesfält då studenten exempelvis kan be 
familjemedlemmarna revidera sitt CV (Fang & Saks, 2021). Jobbsökande från lägre klasser 
söker färre jobb än de från högre klasser då klassbakgrund påverkar vilka jobb personer från 
lägre klasser anser vara realistiska att få (DeOrtentiis et al., 2022).  
 
Vi ämnar inte i vår uppsats att undersöka vilka strategier eller tekniker som studenter har 
inför att söka jobb men insikt i jobbsöksstrategiernas koppling till klassbakgrund kan vara till 
hjälp för oss för att förstå hur även känslor och resonemang går att koppla till klassbakgrund. 
Strategiernas koppling till klassbakgrund berättar hur studenterna kan ha olika möjligheter till 
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att få de jobb de vill ha efter examen. Strategierna påverkas troligtvis även av studenternas 
resonemang och känslor vilket i sin tur möjliggör för oss att komma fram till en slutsats i hur 
universitet och högskolor kan stötta studenterna för att ge mer jämlika möjligheter.  

2.3.1 Självförtroende 

Vidare benämns självförtroende ofta som en framgångsfaktor i processen för jobbsökande. 
Självförtroendet hos personer skiljer sig beroende på bakgrund, något som Flippin och 
Paccagnella (2012) i sin studie Family Background, Self-Confidence and Economic 
Outcomes diskuterar och undersöker. Självförtroende definieras vidare som en persons 
omedvetna upplevelse av ens kognitiva förmåga och studien frågar sig hur ens 
självförtroende kan påverka ens ackumulering av humankapital (Flippin & Paccagnella, 
2012). Tidigare forskning redovisar även att rikare föräldrar och föräldrar med eftergymnasial 
utbildning har högre förväntningar på sina barns prestationer vilket är en faktor till att barnen 
får högre självförtroende (Flippin & Paccagnella, 2012) något även James och Amato (2013) 
betonar i sin amerikanska studie Self-Esteem and the Reproduction of Social Class. Då 
självförtroende är påverkat av och påverkar känslor är dessa studier är exempel på det 
forskningsområde som kommer närmast vårt syfte att undersöka studenternas känslor 
kopplade till deras position på arbetsmarknaden. Fokus kommer även riktas på om 
studenternas resonemang och känslor är kopplade till deras självförtroende och om det i så 
fall kan grunda sig i studenternas bakgrund.  
 
Framgång i jobbsökandet kan i sin tur påverka framgång i yrkeslivet. Framgång i yrkeslivet 
är klassat och som nämnt påverkas både val av utbildning, merithöjande aktiviteter utanför 
utbildningen och strategier för jobbsökande av klass. I sin tur påverkar ovan nämnda faktorer 
vilken framgång personer har i sitt yrkesliv. Genom att skapa en förståelse för hur 
framgångar i yrkeslivet är klassade möjliggörs förhoppningsvis en förståelse för på vilket sätt 
studenter med olika klassbakgrund som ska ut i yrkeslivet kan få stöd. 

2.4 Framgångsfaktorer i yrkeslivet 

Slutligen redogörs hur tidigare forskning diskuterar att klassbakgrund påverkar framgång i 
yrkeslivet. Universitet har inte lyckats med att minska klasskillnaderna och personer från 
högre klasser gynnas mer av sin utbildning än de från lägre klasser. Förståelse för hur 
klassbakgrund påverkar yrkesframgång behövs för att förstå hur högskolor kan stötta 
studenternas steg ut i arbetslivet för att främja jämlikhet.  
 
Studenters första jobb efter examen har olika stor betydelse för framtida yrkesframgång i 
olika tidigare studier. Erikson och Jonssons (1998) svenska studie visar på att det första 
jobbet skapar en utgångspunkt för fördelar som en person har i sin karriär vilka kommer öka 
med tiden vilket gör det svårt för en person från lägre klass att komma i kapp 
framgångsmässigt. Tomaszewski et al. (2021) däremot visar resultat från sin australiensiska 
studie Beyond Graduation: Socio-Economic Background and Post-University Outcomes of 
Australian graduates att personer med lägre klassbakgrund har svårare att få jobb efter 
examen men att de senare i yrkeslivet kommer i kapp eftersom de under tiden de jobbar 
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bygger upp ett nätverk och lär sig de sociala reglerna. Det råder alltså delade meningar om 
hur viktigt första jobbet efter examen kommer vara inför deras framtida yrkesframgång. 
Eftersom det finns resonemang från en studie i Sverige om att det första jobbet är av 
betydelse för yrkeskarriären är det för oss relevant att undersöka hur studenter i Sverige 
resonerar och känner inför att söka sitt första jobb. Förhoppningsvis kan vi då skapa en 
förståelse för hur studenter med olika klassbakgrund kan få stöd inför sitt jobbsökande.  
 
Klass har enligt Erikson och Jonsson (1998) en stor påverkan på yrkesframgång i Sverige, 
även när utbildningens påverkan räknas bort. Arbetsgivare anställer gärna personer som är 
lika dem, har samma klassbakgrund och utför samma typer av kulturella aktiviteter som de 
(DeOrtentiis et al., 2022; Fang & Saks, 2021; Nordli Hansen, 1995, s. 196; Tomaszewski et 
al., 2021). Detta är delvis eftersom arbetsgivarna anser att personer som liknar dem själva och 
har liknande kulturella kapital är mer kompetenta, vilket upprätthåller ett gap mellan vad 
olika klasser har för möjligheter (Nordli Hansen, 1995, s. 196). Vi finner det intressant att 
flera studier kommer fram till vikten av kulturellt kapital för yrkesframgång samtidigt som 
Fang och Saks (2021) poängterar att aktiviteter som är kopplade till överklassen, exempelvis 
att gå på opera inte längre är lika viktiga för att mäta kulturellt kapital. Detta tolkar vi som att 
det inte längre borde göra skillnad i vilken typ av kulturella aktiviteter personer utför för 
deras framgång i yrkeslivet.  
 
Vad som däremot kan tänkas vara viktigt för kulturellt kapital är att besitta förståelse av 
sociala koder för korrekt beteende i sammanhang kring olika yrken. Fang och Saks (2021) 
förklarar att personer med högre klassbakgrund har fördelar då de vet hur de ska föra sig i 
kretsar där flera har högre klassbakgrund, som exempelvis i vissa yrkessammanhang. De här 
slutsatserna ger grundförståelse för om studenterna i vår undersökning resonerar kring 
exempelvis sociala koder och om det skulle påverka deras resonemang och känslor kring 
jobbsökande. Med grund i det de ovan nämnda studierna vill vi se om studenternas förståelse 
för sociala koder kan vara grundat i deras klass. Erikson och Jonsson (1998) framför 
dessutom att yrkesframgång kan bero på att personer från högre klasser skulle kunna vara 
mer karriärinriktade och värdera hög inkomst mer än personer från lägre klassbakgrund. 
Personer från högre klassar har fått sådana värderingar genom det kapital och habitus de har 
format under uppväxten vilket kan leda till att de jobbar fler timmar för att nå sina mål och 
därför får mer belöning i form av högre lön. En uppfattning om att personer med olika 
klassbakgrund kan ha olika prioriteringar i yrkeslivet är intressant då det kan påverka 
studenternas resonemang och känslor inför deras jobbsökande.  
 
De ovan redogjorda studierna tar inte med uppsatsens huvudfokus, hur studenter resonerar 
och känner kring sin position på arbetsmarknaden inför sitt framtida jobbsökande. 
Avslutningsvis diskuteras därför hur klassbakgrund påverkar känslor och resonemang i ett 
annat sammanhang, för att se hur känslor och resonemang kan kopplas till klassbakgrund. 
Steffy (2017) presenterar i sin artikel Willful Versus Woeful: Underemployment Perceived 
Volition and Social Class Background Among Overqualified College Graduates att personer 
har olika tillgång till resurser och olika perceptuella scheman vilket skapar olika 
uppfattningar om situationer. Upplevelserna kring att ha ett jobb en person är 
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överkvalificerad för är klassade då det är fler med arbetarklassbakgrund som ser situationen 
som ofrivillig. Det här tycker vi motsäger Erikson och Jonssons (1998) resonemang om att 
personer från lägre klassbakgrund har lägre karriärsmål. Förståelsen för att och hur olika 
personer kan uppfatta saker på olika sätt är till användning för vår uppsats där förståelse för 
studenternas resonemang och känslor kopplat till deras bakgrund är i fokus. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det även förekommer skillnader inom klasserna (Steffy, 2017). 
Förståelsen för att det förekommer skillnader i resonemang och känslor inom klasser är 
relevant för oss då det möjliggör ett mer nyanserat resonemang kring de resonemang och 
känslor som studenterna har kopplat till deras bakgrund.  
 
2.5 Tidigare forsknings kunskapslucka 
Sammanfattningsvis är yrkesframgång klassat. Påverkansfaktorer till yrkesframgång är 
utifrån redovisningen av tidigare forskning val av utbildning, merithöjande aktiviteter, 
strategier för att söka jobb samt förståelse för sociala koder. Dessa faktorer är dessutom i sig 
påverkade av klassbakgrund. Som nämnt är det inte någon av de redogjorda studierna som 
uppenbart behandlar ämnet om hur studenter som ska söka sitt första jobb efter examen 
resonerar kring och känner om sin position på arbetsmarknaden beroende på klassbakgrund, 
viket ämnas undersökas i denna uppsats. Däremot har vi med hjälp av genomgången av 
studier skapat en kontextförståelse för närliggande forskningsfält samt för förutsättningar som 
personer med olika klassbakgrund har för att möjliggöra en djupare förståelse för deras 
resonemang och känslor.   
 
Majoriteten av ovan nämnda studier har ett anglosaxiskt perspektiv, med enbart fyra nordiska 
studier (Erikson & Jonsson, 1998; Hällsten, 2013; Nordli Hansen, 1995; Thomsen et al., 
2013). De nordiska länderna, inklusive Sverige, är unika med gratis utbildning, stor offentlig 
sektor samt starka fackförbund och därmed en unik påverkan på klassbakgrundens vikt 
(Erikson & Jonsson, 1998). Därför anser vi att det är viktigt att vidare studera området kring 
klassbakgrundens påverkan på personers ställning på arbetsmarknaden i just Sverige. 
 
För att vidare motivera och förklara kunskapsluckan är ett förslag på vidare forskning från en 
ovan presenterad studie av relevans. James och Amato (2013) påpekar att det behövs mer 
forskning i hur självförtroende kan påverka livsvalen efter universitetet. Vår uppsats ämnar 
söka om det finns ett samband mellan ens självförtroende och jobben studenterna vågar söka 
för att undersöka hur självförtroende påverkar livsvalen efter universitetet.  
 
Avslutningsvis finner vi en kunskapslucka kring hur studenter resonerar och känner inför sitt 
kommande jobbsökande med koppling till deras klassbakgrund vilket uppsatsens 
frågeställning ämnar besvara: Hur resonerar och känner medie- och 
kommunikationsstudenter kring deras framtida jobbsökande och finns det en koppling till 
deras bakgrund i deras resonemang och känslor? Anledningar till att vi finner det viktigt att 
undersöka medie- och kommunikationsstudenter är för den rådande höga konkurrens på 
arbetsmarknaden för personer med en utbildning inom media och kommunikation vilket 
ställer mer krav på de jobbsökande studenterna. Möjligheten att leva upp till kraven på 
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arbetsmarknaden är klassade enligt redogjorda studier. Det finns också klasskillnader i vilka 
jobb personer söker och vilka jobb de får samt hur deras yrkesframgång ser ut. Vi kan tänka 
oss att studenters resonemang och känslor påverkar vilka jobb de söker. Därför finner vi det 
relevant att studera känslor och resonemang kopplat till bakgrund för att förhoppningsvis 
skapa förståelse för hur studenter kan stöttas inför deras kliv ut i yrkeslivet för att skapa 
möjligheter som bidrar till jämlikhet mellan studenterna i deras framtida yrkesliv.  
 
3. Teoretiskt ramverk 
Klassteorier appliceras i denna uppsats eftersom klassbakgrund är en faktor för ojämlikhet på 
grund av att den ökade utbildningsgraden leder till ökade klasskillnader mellan de som 
utbildar sig samt eftersom klass påverkar yrkesframgång, trots samma utbildning. 
Klassteorierna hjälper oss även förstå hur klassbakgrund påverkar studenternas resonemang 
och känslor inför sitt kommande arbetsliv. Vi redogör nedan för de teorier som används för 
att tolka och besvara vår frågeställning: Hur resonerar och känner medie- och 
kommunikationsstudenter kring deras framtida jobbsökande och finns det en koppling till 
deras bakgrund i deras resonemang och känslor? Det teoretiska ramverket inleds med hur 
studenters klass och bakgrund tolkas. Därefter presenteras de centrala begreppen: habitus, 
kulturellt kapital och distinktioner som präglar uppsatsens analys. 
 
3.1 Uppdelning av klass  
Pierre Bourdieu och Richard Breen har tolkat och utvecklat Max Webers klassiska klassteori 
med mer nutida forskning som grund. Breen (2005) och Bourdieu (1984) förklarar med grund 
i neo-weberianism att det är marknaden som huvudsakligen bestämmer vilka livsmöjligheter 
personer har beroende på hur mycket personen kan bidra till och därmed hur attraktiva de är 
på arbetsmarknaden. Vad som räknas som attraktivt på arbetsmarknaden beror på vad som 
värderas på den och är därmed beroende av kontext och förändras över tid. Personer som är 
attraktiva på arbetsmarknaden är svårare att byta ut på en arbetsplats. De har därmed ett 
fördelaktigt läge i en förhandlingssituation och således mer makt över sitt arbetsliv och kan 
därför få bättre förmåner kopplade till jobbet, som högre lön, vilket även skapar större 
möjligheter på andra marknader såsom bostadsmarknaden (Bourdieu, 1984, s. 86; Breen, 
2005, ss. 32–33). Exempelvis finns det branscher där många arbetsgivare kräver kunskap i 
vissa typer av datorprogram som kostar pengar, vilket skapar en ojämn fördelning av 
tillgången till kunskap om de program som marknaden eftersöker. Det är en ojämn fördelning 
av tillgångar som är av värde för marknaden som skapar olika klasser (Breen, 2005, s. 32). 
Om arbetsmarknaden präglas av en brist av arbetstagare är det de som har ett fördelaktigt 
förhandlingsläge och därmed blir klasskillnader troligtvis inte lika framträdande. 
Arbetsmarknaden inom media och kommunikation präglas dock som sagt av hög konkurrens 
(Saco, 2021) vilket ökar klasskillnader (Macmillan et al., 2015) och Breen och Bourdieus 
teori om uppdelning av klass går därför att applicera i vår uppsats.  
 
Bourdieu och Breens förståelser för klass används för att tolka studenternas klass. En nackdel 
med Bourdieu (1984) och Breens (2005) teoretiska utgångspunkter är att studenter, som vi 
ska undersöka, inte än har en position på arbetsmarknaden ännu och det är därför svårt att 
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avgöra deras klassposition. Därför kompletteras Bourdieu och Breens förståelse för klass 
utifrån arbetsmarknaden med Wrights resonemang om att en persons klass även är kopplad 
till dennes sociala relationer och familjemedlemmars klass (2005, ss. 17–18). Vi grundar 
därför förståelsen för intervjudeltagarnas klass utifrån deras föräldrars klasstillhörighet och 
position på arbetsmarknaden. Förståelsen för studenternas ungefärliga klassbakgrund är till 
nytta för den här uppsatsen eftersom den i sin tur påverkar hur de uppfattar saker och beter 
sig, (Bourdieu, 1984, s. 170) vilket vidare diskuteras i nästkommande del.  

3.2 Habitus  
Bourdieu utvecklar sin klassteori genom att visa på och förklara olika mönster i uppfattning 
och förståelse av situationer och olika beteenden som tillkommer av klasstillhörighet. 
Uppfattning påverkar i sin tur resonemang och känslor, vilket är vad vi ämnar undersöka 
(Bourdieu, 1984, s. 170). Enligt Bourdieu ligger upplevelserna under uppväxten till grund för 
människors perceptuella scheman vilket avgör hur de uppfattar och tar till sig saker senare i 
livet, vilket Bourdieu kallar habitus. Något som Steffy (2017) grundar sina resonemang om 
känslor på. Habitus är det subjektiva system uppbyggt av internaliserade scheman för 
perception och handling som är gemensamma för en klass (Bourdieu, 1984, s. 170). Habitus 
utvecklas genom erfarenhet vilket gör det lättare och mer självklart för vissa att agera på ett 
sätt medan det är oförståeligt för andra. Exempelvis kan personer ha en varierande grad av 
trygghet i en arbetsintervjusituation beroende på om den varit i en liknande situation innan. 
Detta betonas även av Fang och Saks (2021) som skriver om varierande grad av uppfattning 
av sociala koder i olika sammanhang. För att belysa hur just arbetarklassens habitus påverkas 
av deras livsmöjligheter diskuterar Bourdieu begreppet nödvändighet. Nödvändighet 
förklaras som en stor påverkansfaktor hos arbetarklassen där olika val vägs utifrån dess 
nödvändighet för personens tillvaro. Kostnaderna för ett val mäts ständigt mot dess nytta 
(Bourdieu, 1984, s. 391). Med hjälp av nödvändighetsbegreppet vill vi se om studenterna i 
vår undersökning gör en nödvändighetsavvägning i deras resonemang och om det är på grund 
av deras bakgrund.  
 
Habitus kan tolkas som en ”strukturerande struktur” vilket gör att människors handlande 
kommer vara någorlunda förutsägbart. Personer som är uppväxta med att följa med en 
förälder till deras jobb kommer ha enklare att veta hur den ska bete sig i liknande 
sammanhang, exempelvis på andra liknande arbetsplatser personen inte varit på tidigare. 
Samtidigt belyser Bourdieu habitus som en ”strukturerad struktur”, som ett internaliserat sätt 
att dela upp sin omvärld utifrån distinktioner (1984, ss. 170–172). Mer om distinktioner i 
avsnitt 3.4 Distinktioner. Begreppet habitus kommer appliceras i vår analys av studenternas 
resonemang och känslor genom att relatera dem till studenternas bakgrund för att dra 
slutsatser om ett beteende eller tankesätt kan härstamma från studentens bakgrund. En 
persons habitus påverkas av dennes kulturella kapital och påverkar hur den tar till sig det 
kulturella kapital personen lär sig på utbildningen eller på ett nytt jobb. Vi kommer vidare 
förklara begreppet kulturellt kapital. 
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3.3 Kulturellt kapital  
Kulturellt kapital är ett begrepp Bourdieu använder i bred benämning och innefattar 
exempelvis kunskaper och erfarenheter och är till stor del ärvt från familjen. Allt från 
intressen till sättet en person pratar och beter sig på exempelvis en arbetsintervju kan kopplas 
till personens kulturella kapital (Bourdieu, 1984, ss. 18, 22). Bland andra Fang och Saks 
(2021) utgår från Bourdieus kulturella kapital då de menar att personers förståelse för hur de 
ska bete sig i olika sammanhang påverkar deras yrkesframgång. Bourdieu poängterar att ju 
större det ärvda kapitalet från familjen är desto mer effektiv blir den kulturella 
kapitalöverföringen från skolan och universitetet, något även Nordli Hansens avhandling 
(1995) betonar. Med detta vill Bourdieu säga, och vi poängtera, att trots att högskolor vill 
erbjuda samma möjligheter till alla oavsett bakgrund, kommer vissa ha lättare att ta till sig 
utbildningen. Därmed premieras vissa personer mer av utbildningen vilket kan förklara varför 
personer med samma utbildning kan ha olika framgångsrika karriärer (Bourdieu, 1984, s. 91). 
 
Det kulturella kapital människor är rustade med ger enligt Bourdieu olika förutsättningar att 
förstå spelets regler på exempelvis arbetsmarknaden (1984, s. 85, 92, 142), vilket Bathmaker 
et al. (2013) som tidigare nämnt utgår sina resonemang från. Personer från privilegierade 
klasser är mer rustade med kulturellt kapital och har en bättre förståelse för den fluktuerande 
arbetsmarknaden och kraven som ställs. Personer från priviligierade klasser kan därmed 
förstå vilka investeringar i exempelvis utbildning eller arbete som ger nytta och när 
(Bourdieu, 1984, s. 85, 92, 142), något även Lehmann (2019) konstaterar. Exempel på 
kulturellt kapital som en nyexaminerad person kan ha är förståelse för vad arbetsgivare 
prioriterar och förståelsen för anpassning av beteende i olika sociala sammanhang som 
exempelvis en arbetsintervju. Bourdieus diskussion om hur kulturellt kapital ökar förståelse 
för spelets regler på arbetsmarknaden använder vi för att tolka studenternas resonemang om 
vilka jobb de vill söka.      

3.4 Distinktioner 
Bourdieu förklarar att personer uppfattar saker och förstår sin omvärld på olika sätt genom 
sina perceptuella scheman vilka är uppbyggda av en persons erfarenheter och habitus. När en 
person uppfattar sin omvärld kommer personen därmed dela upp den efter hur den förstår 
omvärlden. Personers uppdelning av världen är enligt Bourdieu grunden till distinktioner som 
människor gör för att dela upp varandra efter olika fack (1984, ss. 170–172). Människor 
bygger sin identitet och visar sin klassposition genom hur de förhåller sig till andra och ens 
identitet byggs alltså upp på distinktionen mellan vem en är lik och olik. Bourdieu förklarar 
även att människor skapar sin identitet genom att visa den klasstillhörighet de vill ha, 
exempelvis genom vilka typer av jobb den söker (1984, s. 56). Kulturella värderingar och 
uttryck personer har ärvt ger en känsla av tillhörighet till familjen och liknande grupper 
(Bourdieu, 1984, s. 77). Vi använder oss av förståelsen för hur studenterna uppfattar sin 
identitet utifrån distinktioner samt hur de vill uttrycka sin position och skapa en tillhörighet 
till sin familj. Det ger oss en uppfattning av resonemangen som studenterna för kring deras 
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val kring jobbsökande samt för att förstå hur studenternas föräldrar har påverkat sina barns 
resonemang.  
 
Beverley Skeggs (1999) beskriver likt Bourdieu att klass påverkar uppfattningen av en själv 
och andra och att klass är en diskursiv konstruktion. Skeggs utvecklar Bourdieus teori genom 
att förklara att diskursiv konstruktion av klass är ett resultat av hur personer har pratat om och 
beskrivit klass genom att positionsbestämma människor efter olika kategorier. Diskursen ger 
ramar inom vilka klass förstås och därmed uppfattningen av andra och sig själv (Skeggs, 
1999, s. 16). Skeggs tar avstamp i historiska skeenden för att förklara hur samtalet och synen 
på klasser har utvecklats. Exempelvis förklarar Skeggs att arbetarklass historiskt sett har 
uppfattats som något dåligt vilket kan förklara viljan hos personer i arbetarklassen att 
distansera sig från arbetarklassen (1999, s. 119). Skeggs beskrivning av hur personer 
distanserar sig från arbetarklassen skiljer sig från hur Bourdieu förklarar att arbetarklassen är 
solidariska mot varandra och stigmatiserar de som försöker för mycket för att vara någon 
annan (Bourdieu, 1984, s. 381). Vi använder förståelsen för huruvida personer från 
arbetarklassen vill distansera sig, eller inte, från arbetarklassen för att förstå varifrån 
resonemang och känslor kopplat till att söka jobb kan komma.  
 
Skeggs (1999) beskriver att arbetarklasskvinnorna hon undersökt väljer att göra saker som de 
tror att de kommer klara av utan för mycket ansträngning, eftersom de redan har kulturellt 
kapital inom det, och därmed garderar sig från att misslyckas. Att gardera sig från att 
misslyckas är enligt Skeggs för att skapa en lägsta nivå och minimera risken att få en lägre 
position samt att distansera sig från andra som en person inte vill kopplas till och personen 
förhåller sig därmed till distinktioner (1999, s. 96). Det kulturella kapital en person besitter 
påverkar alltså även vad personen vågar göra. Förståelsen för detta används i analysen av 
studenternas resonemang om deras framtida jobbsökande i graden av självsäkerhet de har i 
sitt jobbsökande och vad de vågar söka.  
 
De reflektioner Bourdieu (1984) gör är på ett strukturellt plan. Skeggs (1999) däremot 
använder sig av Bourdieus teori för att skapa en djupare förståelse för individer och de 
individuella skillnader i uppfattningar och beteenden som förekommer inom klasser. Skeggs 
betonar att det är flera faktorer som samspelar som exempelvis klass, kön och ras, vilket 
påverkar personers ställning och deras sätt att reagera på saker (1999, s. 13). Att Skeggs visar 
på att det finns individuella skillnader även inom klasser är även samstämmigt med vad 
Steffy (2017) framför i sin studie. Vi använder det individuella perspektivet som Skeggs 
bidrar med för att förstå individuella skillnader i resonemang och känslor hos studenterna 
inom klasser.  
 
Sammanfattningsvis används Breens och Bourdieus förståelse för hur klass skapas för att 
tolka studenternas bakgrund. Därefter används Bourdieus begrepp habitus och kulturellt 
kapital samt Bourdieus och Skeggs begrepp distinktioner för att analysera de resonemang och 
känslor studenterna uppvisar. Insikten om att det förekommer individuella skillnader tas även 
i beaktning i analysen för att uppmärksamma om andra faktorer påverkar.  
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4. Metod och material 
Vi har använt en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer på studenter inom 
vårt urval och gjort en kvalitativ innehållsanalys på transkriberingarna av intervjuerna. 
Eftersom vi är intresserade av att förstå studenters tankar och känslor kopplat till sin position 
på arbetsmarknaden genomfördes semistrukturerade intervjuer. I kommande avsnitt redogörs 
vårt val av metodansats, urval, materialinsamling och presentation av genomförd pilotstudie. 
Vi redogör även för hur vi tagit hänsyn till tillförlitlighet och äkthet och etiska överväganden. 
Slutligen beskrivs vår materialbearbetning samt operationalisering.  
 
4.1 Metodansats 
Vi valde att utföra en kvalitativ innehållsanalys. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att 
skapa kunskap och förståelse för ett fenomen, vilket i vårt fall handlar om studenters position 
på arbetsmarknaden (Hsieh & Shannon, 2005). Eftersom fokuset i uppsatsen är att förstå 
studenternas tankar och känslor kring sin position på arbetsmarknaden, snarare än sin faktiska 
position, diskuterade vi initialt att använda en fenomenologisk ansats då fenomenologi 
fokuserar på att förstå människors upplevelser (Dahlberg et al., 2008, s. 66). Däremot ansåg 
vi att kvalitativ innehållsanalys bättre kunde tillgodose vår vilja att analysera materialet med 
hjälp av tidigare nämnda klassteorier eftersom undersökningsområdet har mycket tidigare 
forskning och teoretisk tyngd (Hsieh & Shannon, 2005). Därför finner vi det gynnsamt att ta 
avstamp i klassteori och tidigare forskning för att förstå vad studenternas tankar och känslor 
kan grunda sig i. Vi vill även se om studenternas resonemang och känslor går att koppla till 
deras bakgrund för att besvara frågeställningen och därför lämpade det sig inte att applicera 
den öppenhet som fenomenologin förespråkar. Därmed valdes den kvalitativa 
innehållsanalysen, och närmare bestämt den styrda innehållsanalysen eftersom den låter 
kodning och analys av intervjuerna präglas av teori (Hsieh & Shannon, 2005).  
 
Det finns däremot risker med den styrda kvalitativa innehållsanalysen. Exempelvis krävs en 
medvetenhet om risken att arbetssättet kan leda till att bara bekräfta teorin (Hsieh & Shannon, 
2005). Här kan det därför vara gynnsamt att ta inspiration från fenomenologin som betonar 
vikten av att vara självkritisk och öppen till nya insikter och betydelser, vilket vi försökt göra. 
Det är också lätt hänt att vinkla intervjufrågor utifrån den valda teorin vilket leder till att 
informanterna snarare bekräftar teorin i stället för att själva berätta om sina upplevelser. Vi 
vill skapa möjligheter för intervjudeltagarna (mer om intervjuerna i avsnitt 4.3) att fritt prata 
om sina känslor och upplevelser utan att frågorna på ett alltför uppenbart sätt styr dem att 
prata om just klassperspektivet. Det kan vara fruktbart att ta inspiration från den 
konventionella innehållsanalysen där frågor ställs mer öppet och fritt från teorin. Med 
inspiration i den konventionella innehållsanalysen formulerades frågorna för att de inte ska 
uppfattas för teoretiskt grundade (Hsieh & Shannon, 2005).  

4.2 Urval 
Populationen för uppsatsen är studenter som studerar medie- och kommunikationsvetenskap 
på svenska högskolor. Som nämnt i inledningen är det för medie- och 
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kommunikationsstudenter en hög konkurrens om jobben efter examen (Saco, 2021). Det är 
även fler med högre klassbakgrund som studerar vidare i Sverige (Ungdomsbarometern, 
2021). Därför ska vi vara medvetna om att vårt urval påverkas då variationen i studenternas 
bakgrund är begränsad på svenska högskolor. 
 
På grund av tidsbegränsningen för uppsatsen har tio personer intervjuats. Tanken var att göra 
ett målstyrt kritiskt urval för att på basis av vissa kriterier möjliggöra att besvara 
frågeställningen (Bryman, 2018, ss. 496–498). Kriterier för urvalet var att intervjudeltagarna 
ska vara studenter som går sin sista termin på kandidatprogrammet eller fristående kurser 
inom medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet samt är mellan 21 och 27 
år. Anledningen till urvalet var att vi ville intervjua personer som står inför valet att kliva ut i 
arbetslivet eller fortsätta sina studier och därmed kanske redan har börjat fundera på sin 
position på arbetsmarknaden. Dessutom ville vi intervjua så pass unga personer som då inte 
har allt för mycket arbetslivserfarenhet och fortfarande är knutna till sin bakgrund som någon 
som arbetat en längre tid kanske inte längre är, eftersom studenternas bakgrunds påverkan på 
deras resonemang kommer att analyseras med hjälp av klassteorier.  
 
Urvalet behövde dock breddas eftersom vi inte fick en önskad svarsrespons. Därför 
inkluderades två svenska utbildningsväsen i stället för ett, Uppsala universitet och Högskolan 
i Gävle. Även vänner och bekanta tillfrågades om deltagande samt om de kände personer vi 
kunde tillfråga inom urvalsramen. Vi bytte alltså från kriteriestyrt urval till ett snöbollsurval 
för att överkomma svårigheterna med att hitta intervjudeltagare (Bryman, 2018, ss. 504–505). 
Slutligen inkluderades även en mastersstudent inom media och kommunikation i urvalet. 
Mastersstudenten inkluderades för att tidsbristen begränsade oss i att finna fler 
kandidatstudenter på sista terminen samt att en bekant studerade på mastersnivå. Däremot ser 
vi nyttan i att få med en mastersstudent då ett ytterligare perspektiv ges på studentens 
resonemang och känslor kring arbetsmarknaden och att även valet att studera på mastersnivå 
kan påverkas av resonemang och känslor kring arbetsmarknaden. En nackdel med att 
inkludera en mastersstudent i urvalet är däremot om mastersstudentens svar skiljer sig 
markant från de andra intervjudeltagarnas vilket skulle göra svaren svåra att jämföra. Genom 
att vara medvetna om denna risk ämnar vi föra en vidare diskussion om det i resultatet kan 
visas en skillnad i mastersstudentens svar på intervjufrågorna och de andra studenternas svar 
och om det kan bero på skillnaden i utbildningsnivå. Till slut användes alltså ett snöbollsurval 
för att hitta personer som passade in på följande kriterier: studerar sista terminen på en svensk 
högskola för att ta kandidatexamen inom media och kommunikation eller studerar en master 
inom samma område samt är mellan 21–27 år.  
 
Vi kan föreställa oss en risk för systematiskt bortfall då studenter som inte är intresserade av 
sin position på arbetsmarknaden väljer att inte delta i vår uppsats. Kopplat till vår 
frågeställning riskerar vi att missa de känslor och resonemang kring att inte vara intresserad 
av sin position på arbetsmarknaden som kan vara av intresse för vår uppsats. Däremot har vi 
som sagt frågat vänner och bekanta som inte alla varit intresserade av sin position på 
arbetsmarknaden men av omtanke har ställt upp på intervju, vilket betyder risken för den 
typen av bortfall förhoppningsvis minskat.  
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Det finns risker med att ha gjort efterjusteringar av urvalet. Eftersom vi från början tänkt ha 
med studenter från Uppsala universitet eliminerades vissa andra faktorer som kan komma att 
påverka utfallet och resultatet av uppsatsen. Exempel på sådana faktorer kan exempelvis vara 
skillnaden i kvalitet och upplägg i utbildningen som styr huruvida studenterna resonerar kring 
sin position på arbetsmarknaden. Däremot upplevde vi snarare fördelar med att inkludera 
både studenter från Uppsala universitet och Högskolan i Gävle i urvalet. Genom att inkludera 
perspektivet att kunna jämföra intervjudeltagarnas svar med grund i vilken högskola de 
studerar på kunde vi analysera huruvida universiteten skiljer sig i innehållet på utbildningen. 

4.2.1 Presentation av intervjudeltagare 

Det är viktigt för förståelsen av vår uppsats att ha en överblick av deltagarna i uppsatsen för 
att kunna besvara vår forskningsfråga. Om studenternas resonemang och känslor kan baseras 
på deras bakgrund måste vi även veta vissa aspekter av studenternas bakgrund. Studenterna 
har fått fiktiva namn och är mellan 21 och 27 år.  Se tabell 1 för en överblick av 
intervjudeltagarnas bakgrund. 
 
Tabell 1 
 
Intervjudeltagarnas bakgrund 

 

 Notering.  
Utbildning = Intervjudeltagarnas nuvarande lärosäte och utbildningsnivå.  
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Förälder har en utbildning = Om intervjudeltagarna har minst en förälder som har 
studerat på eftergymnasial nivå eller inte. 
Förälder inom samma yrkesfält = Om intervjudeltagarna har minst en förälder som 
arbetar inom media och kommunikation eller inte.  
Förälders yrkesstatus = Om intervjudeltagarnas föräldrar har låg-, medel- eller 
högstatusyrken enligt vår bedömning av deras position på arbetsmarknaden. 
Bedömningen har gjorts utefter hur mycket makt föräldrarna antas ha i sitt arbetsliv 
enligt diskussion i avsnitt 3.1 Uppdelning av klass. Exempel på högstatusyrke är en 
VD-position och exempel på lågstatusyrke är yrken som är långt ner i hierarkin i en 
organisation och där personen är enkel att byta ut.  

4.3 Materialinsamling 
Eftersom vi studerar tankar och känslor som studenter har inför sin position på 
arbetsmarknaden finns det en fördel i att hålla intervjuer för att komma åt tankar och känslor 
(Bryman, 2018, s. 596). Semistrukturerade intervjuer har genomförts där vi använt oss av en 
intervjuguide med övergripande frågor och samtidigt varit öppna för att ställa följdfrågor 
utifrån hur intervjun förefallit (se bilaga 1. Intervjuguide). Den semistrukturerade intervjun är 
därmed flexibel för att söka förståelse för studenternas tankar. Det möjliggör även en djupare 
diskussion, samtidigt som vi förhållit oss till vissa förutbestämda frågor och teman som 
behövs för att analysera materialet med hjälp av teorin (Bryman, 2018, ss. 562–564). 
Eftersom flexibiliteten ställer krav på att intervjuaren ska lyssna aktivt och förstå vilka 
följdfrågor som kan ställas har vi genomfört en pilotintervju för att öva på att hålla i en 
semistrukturerad intervju. Pilotstudien diskuteras i avsnitt 4.4.  

4.3.1 Intervjuguide 
I och med att vi vill åt intervjudeltagarnas resonemang och känslor med grund i deras 
bakgrund samt valet av semistrukturerade intervjuer har vi utformat en intervjuguide i två 
delar (se bilaga 1. Intervjuguide). Den första delen var en bakgrundsrelaterad del med kortare, 
mer faktabaserade frågor relaterade till intervjudeltagarens bakgrund. Den andra delen var en 
mer reflekterande del där intervjudeltagarna fick resonera kring jobbannonser och fokus låg 
på att förstå resonemang, attityder, åsikter och känslor hos intervjudeltagarna (Bryman, 2018, 
ss. 320, 570). Varför intervjuerna inleddes med inledande direkta frågor samt faktafrågor om 
intervjudeltagarnas bakgrund är dels eftersom det fungerar som en uppvärmning för att få 
intervjudeltagaren mer bekväm innan mer resonemang efterfrågas, dels eftersom det är en 
förutsättning för att kunna använda oss av våra presenterade klassteorier att ha en förståelse 
om personens bakgrund. På så sätt kan vi besvara frågeställningen om att undersöka 
bakgrundens koppling till studenternas känslor och resonemang och känslor hos 
intervjudeltagarna (Bryman, 2018, ss. 320, 570). Varför intervjuerna inleddes med inledande 
direkta frågor samt faktafrågor om intervjudeltagarnas bakgrund är dels eftersom det fungerar 
som en uppvärmning för att få intervjudeltagarna mer bekväma innan mer resonemang 
efterfrågas, dels eftersom det är en förutsättning för att kunna använda oss av våra 
presenterade klassteorier att ha en förståelse om personers bakgrund. På så sätt kan vi besvara 
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frågeställningen om att undersöka bakgrundens koppling till studenternas resonemang och 
känslor.  
 
Vi valde att fråga intervjudeltagarna om deras föräldrars yrke och utbildning eftersom vi 
ämnar förstå deras klassbakgrund utifrån hur Bourdieu (1994) och Breen (2005) definierar 
klass efter ens ställning på arbetsmarknaden. Anledningen till att vi frågat om just 
föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden är dels eftersom Wright (2005) belyser att 
föräldrars klasstatus påverkar sina barns klasstatus, dels eftersom Bourdieu (1984) menar att 
en persons uppväxt, vilken till stor del präglas av dennes föräldrar, påverkar och formar 
dennes kulturella kapital och habitus. Även tidigare forskning understryker att föräldrarnas 
yrkesfält och yrkesframgång påverkar sina barns förståelse av branschen samt barnens 
yrkesmöjligheter (Nordli Hansen, 1995). Studier har också visat att självförtroende påverkar 
personers yrkesliv och att självförtroende är kopplat till deras bakgrund och föräldrars 
inkomst och utbildning (Flippin & Paccagnella, 2012; James & Amato, 2013). Vi kan därmed 
tänka oss att självförtroende kommer påverka hur personerna resonerar och känner, och då vi 
ämnar se en koppling till studenternas bakgrund vill vi ta reda på föräldrarnas yrke och 
utbildning.   
 
En risk med att inleda intervjuerna med bakgrundsfrågor är att intervjudeltagarna då kan 
färgas av dem eftersom de blir medvetna om intresset av deras bakgrund vilket skulle kunna 
öka risken att intervjudeltagarna svarar utefter en social önskvärdhet (Bryman, 2018, s. 280). 
Social önskvärdhet vill vi undvika med hjälp av för intervjudeltagarna mindre uppenbart 
teoristyrda frågor. Då intervjudeltagarna efterfrågades resonera fritt utifrån deras tankar valde 
vi att på förhand enbart berätta att vi undersöker deras tankar om arbetsmarknaden. Vi uteslöt 
att berätta att vi ska undersöka tankarna med hänsyn till deras klassbakgrund eftersom det 
möjligtvis skulle kunna skapa en uppfattning om önskvärda svar. Vi anser att det däremot 
finns fördelar med att till viss del styra intervjudeltagarna till att reflektera över sin bakgrund, 
exempelvis att de får en förståelse för varför frågorna ställs. De längre frågorna i del två är 
viktiga för att svara på frågeställningen som fokuserar på de känslor och resonemang som 
intervjudeltagarna har. Vi ser därför här, som tidigare nämnt, en fördel i att intervjudeltagarna 
har fått besvara kortare frågor innan då vi ville att de skulle bli bekväma med 
intervjusituationen och våga resonera mer.  
 
Som hjälpmedel i intervjuerna har vi i den andra delen av intervjun visat jobbannonser för 
intervjudeltagarna för att utifrån dem ställa frågor som tillåter intervjudeltagarna att diskutera 
hur de ser på sin ställning på arbetsmarknaden. Vi har här tagit inspiration från tekniken 
“foto-elicitering” (Bryman, 2018, s. 573) och ställde frågor kopplade till de jobbannonser vi 
visat. Diskussionen från jobbannonserna kompletterar intervjun då det ger intervjudeltagarna 
något att utgå sin diskussion ifrån. De två jobbannonser som visats för intervjudeltagarna är 
skrivna med inspiration från verkliga jobbannonser hittade online. Stora delar av annonserna i 
intervjuerna är från befintliga annonser för att de skulle upplevas så verklighetstrogna som 
möjligt. De som studerar media och kommunikation har många olika yrkesvägar att välja och 
olika personer är intresserade av olika typer av jobb. Vi fokuserar främst på hur studenterna 
resonerar och känner inför sin ställning på arbetsmarknaden och vilka jobb de tror sig kunna 
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söka eller behöva söka utifrån sin syn på sina kvalifikationer och sitt självförtroende kopplat 
till det. Därför är inte beskrivning av de specifika arbetsplatserna av relevans. 
Jobbannonserna som visas för intervjudeltagarna innehåller därför bara de krav och 
kvalifikationer som ställs på den jobbsökande.  

4.3.2 Intervjumiljö 

Intervjuerna har genomförts i grupprum på Uppsala universitetscampus. Platsen gavs som 
förslag till intervjudeltagarna som fick utrymme att godkänna eller avvisa platsen med grund 
i hur bekväma de känner sig där. Samtliga intervjudeltagare uttryckte sig bekväma med 
platsen. Grupprummen bokades i förväg för att säkerställa att intervjumiljön skulle vara 
ostörd och lugn. En ostörd och lugn miljö var av betydelse både för intervjudeltagarnas 
bekvämlighet och för ljudkvaliteten på ljudinspelningarna av intervjuerna (Bryman, 2018, s. 
566). Vi uppfattade att intervjudeltagarna inte upplevdes obekväma under intervjuerna i den 
valda miljön. I de fall då det inte lämpade sig att mötas upp för intervju på grund av lättare 
sjukdom valde vi att ha intervjuerna på videosamtal via verktyget Zoom. Vi ansåg 
videosamtal som ett lämpligt alternativ eftersom vi och intervjudeltagarna är bekväma med 
verktyget Zoom efter en lång tids distansstudier i och med coronapandemin, samt eftersom vi 
därför är vana vid verktyget och eventuella tekniska problem som skulle kunna uppstå. Totalt 
har fem intervjuer skett på plats och fem intervjuer på videosamtal. Vi upplevde inte skillnad 
i hur bekväma intervjudeltagarna var i intervjusituationen och anser att intervjuerna via Zoom 
och intervjuerna i grupprum har likvärdig kvalitet. 

4.4 Pilotstudie 
Vi har inför uppsatsen genomfört en pilotstudie för att öva på att hålla en semistrukturerad 
intervju samt testa intervjuguiden för att sedan utveckla den där vi ansåg det behövas 
(Bryman, 2018, s. 244, 464). De största förändringarna som gjordes i intervjuguiden är i 
delen med jobbannonser. Initialt hade intervjuguiden tre jobbannonser men under 
pilotintervjun märktes det att två räckte. Att ta bort den sista jobbannonsen grundades i att vi 
inte upplevde att det tillförde nya reflektioner och känslor i svaren kring jobbannonserna samt 
för att förhålla oss till att tidsramen på 45 minuter.  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 
För att bedöma och värdera vår uppsats krävs det att vissa kriterier uppställda inom 
forskningsvärlden följs där vi valt att ta särskild hänsyn till tillförlitlighet och äkthet 
(Bryman, 2018, s. 467). Tillförlitlighet anser vi ha uppnått genom att säkra trovärdigheten, 
pålitligheten samt möjligheten att stärka och konfirmera. Vi anser oss ha säkerställt 
pålitligheten och möjligheten att stärka och konfirmera genom att under utsatta tillfällen låtit 
kurskamrater och handledare granska våra motiveringar kring de metodologiska valen 
(Bryman, 2018, ss. 468–470). Vi ville även ge intervjudeltagarna chansen att reflektera över 
sitt deltagande genom att under och efter intervjuerna lämna utrymme för deltagarna att lyfta 
tankar som väckts hos dem utöver frågorna som ställts. På så vis har vi gett intervjudeltagarna 
utrymme till att ge ett så genuint svar som möjligt. Vi anser oss möta äkthetskriteriet om att 
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skapa en rättvis bild av intervjudeltagarna då vi i intervjuerna ger studenterna chansen att 
resonera kring just sin position på arbetsmarknaden samt att vi ställer frågor om hur de 
uppfattar andra studenter på sin termins ställning (Bryman, 2018, s. 470).  

4.6 Etiska överväganden 
För att uppfylla Vetenskapsrådets informations- och samtyckeskrav från deras rapport God 
forskningsed (2017) har intervjudeltagarna gett informerat samtycke att delta i uppsatsen 
innan intervjuerna hölls. För att möjliggöra informerat samtycke har intervjudeltagarna i 
förväg fått information om hur uppsatsen ska användas, syftet med uppsatsen och att de får 
avbryta sitt medverkande när de vill (se bilaga 2. Informationsbrev till intervjudeltagare) 
(Bryman, 2018, s. 170; Kvale & Birkmann, 2014, ss. 323). 
 
Det är av vikt att fundera över hur uppsatsen kan tänkas påverka intervjudeltagarna 
känslomässigt. Exempelvis får uppsatsen inte leda till skada för intervjudeltagarna. Vi anser 
att ämnet kring arbetsmarknaden inte är känsligt då det inte direkt är ett personligt eller 
typiskt traumatiskt ämne. Det är dock viktigt att alltid ha i åtanke att vi inte på förhand visste 
hur intervjudeltagarna skulle reagera och att ämnen som vi anser vara okänsliga kan vara 
känsliga för andra. Vi har därför lagt vikt vid att vara lyhörda under intervjuerna om 
intervjudeltagarna verkade uppleva stress kring sin position på arbetsmarknaden. Vi har även 
förhållit oss neutrala i våra reaktioner till intervjusvaren för att undvika att försämra 
intervjudeltagarnas självkänsla kopplat till arbetsmarknaden. Vi bestämde i förväg att ifall vi 
skulle märka att en intervjudeltagare under intervjun blir upprörd eller ledsen skulle vi 
avbryta intervjun då vi som studenter inte anser oss vara kompetenta att hantera sådana 
situationer (Bryman, 2018, ss. 170–184; Kvale & Birkmann, 2014, ss. 322–324). Ingen av 
intervjuerna behövde avbrytas men vi valde att i en intervju inte ställa fler följdfrågor om ett 
ämne där vi märkte att intervjudeltagaren upplevde ämnet som känsligt.  
 
Vi har vidare lagt vikt vid konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dels för att 
intervjudeltagarna inte ska gå att identifiera, dels för att inspelad intervju och transkribering 
ska förvaras säkert för att obehöriga inte ska få tillgång till dem (Bryman, 2018, s. 170–171, 
173). För att skapa anonymitet används fiktiva namn till intervjudeltagarna (Kvale & 
Birkmann, 2014, s. 323). Vi använde det transkriberingsprogram Microsoft Word erbjuder 
för att transkribera intervjuerna. En diskussion i samråd med handledaren fördes över 
säkerheten av att använda sig av ett sådant program då ljudfilen från intervjun måste laddas 
upp online för att programmet ska kunna transkribera den. 1 

4.7 Materialbearbetning 
För att göra intervjuerna analyserbara har ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberats 
till text (Lindgren, 2014, s. 31). Som tidigare nämnt användes Microsoft Words 

 
1 Transkriberingsprogrammet bedömdes lämpligt för en C-uppsats men bedöms olämpligt för forskning på 
högre nivå.  
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transkriberingsprogram. Viss efterbearbetning krävdes för att säkerställa att 
transkriberingarna stämde överens med inspelningarna. 

4.7.1 Kodning 

För att kunna analysera intervjuerna har de kodats. Vi tog i kodningen inspiration från Miles 
och Hubermans tre nivåer av kodning: nivå ett reduktion av data, nivå två presentation av 
data och nivå tre slutsatser och verifiering (refererad i Lindgren, 2014, s. 33). Lindgren lägger 
vikt i att nivåerna ska ses just som nivåer, där kodningen inte är på varandra följande steg 
utan kan ske blandat och att forskaren går tillbaka för att utvärdera kodningen (Lindgren, 
2014, s. 34). Vi tog med oss Lindgrens resonemang om Miles och Hubermans tre nivåer av 
kodning till vår kodning av intervjuerna för att se till att data utvärderas och hålla en 
öppenhet till att gå tillbaka om något oväntat eller nytt skulle framträda.  
 
Kodningsarbetet i de olika nivåerna gick till som följande. I den första nivån, reduktion av 
data, läste vi noggrant transkriberingarna. Här antecknade och noterade vi på materialet för 
att få underlag till vidare nivås mer teorigrundade kodning (Lindgren, 2014, s. 37). Efter 
anteckningar av våra första reaktioner på materialet gick vi vidare till nivå två, presentation 
av data, då vi läste materialet och våra anteckningar igen för att sålla bort det material som 
inte är kopplat till resonemang och känslor om sitt jobbsökande eller till studenternas 
bakgrund. I nivå två bearbetades alltså materialet med hjälp av frågeställningen för att sålla 
bort material som inte är relevant för att besvara frågeställningen. Som tidigare nämnt ville vi 
undvika risken att enbart söka efter det som bekräftar vår teoretiska utgångspunkt och därför 
bearbetades materialet med teorin i åtanke först i nivå tre av kodningen. I nivå tre arbetades 
teman och koder fram utifrån de mönster vi kunde finna i materialet samt kodernas relationer 
till varandra med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter (Lindgren, 2014, s. 40). Efter vi 
genomfört samtliga intervjuer och gått igenom Miles och Hubermans tre nivåer av kodning 
jämförde vi även de olika intervjudeltagarnas svar med varandra för att hitta mönster. Detta 
analysarbete presenteras i rubrik 5. Resultat & analys tillsammans med resultatet från vår 
uppsats och med applicering av teorierna.  

4.8 Operationalisering 
I följande avsnitt presenteras våra tolkningar av materialet utifrån de teman vi hittat i 
analysen. Operationalisering görs för att förtydliga vad vi menar med temana för att i senare 
resultatdel göra det mer tydligt hur och varför materialet tolkats som det gjort.  

4.8.1 Bakgrund 

Eftersom vi ämnar förstå intervjudeltagarnas resonemang och känslor med hjälp av deras 
bakgrund skapade vi temat “bakgrund”. För beskrivning av uppdelning av studenternas 
bakgrund, se Tabell 1 och avsnitt 4.3.1. 
 
Kulturellt kapital och habitus påverkar personers förståelse samt resonemang och känslor 
kring saker och vi har därför även kodat intervjudeltagarnas svar utifrån deras 
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“kunskap/förståelse för arbetsmarknaden/branschen”. Vad vi räknade som kunskap/förståelse 
var kunskaper som intervjudeltagarna själva grundade sina resonemang på, vilket vi fann 
exempelvis vara att de anser att det är hög konkurrens på arbetsmarknaden eller att de anser 
att sociala färdigheter är viktigt för att få jobb. Kunskaper kan komma från familjen, skolan 
eller egna erfarenheter.  

4.8.2 Resonemang 
Temat “resonemang” avser, tillsammans med nedanstående tema känslor, hjälpa oss att 
besvara frågeställningen. Med resonemang menar vi studenters argumentation och åsikter 
kring en viss situation kopplat till deras jobbsökande. Med hjälp av temat resonemang och 
dess underteman och koder analyserade vi resonemangen intervjudeltagarna framförde under 
intervjuerna. De underteman vi fann inom temat resonemang rör hur vi tolkade 
intervjudeltagarnas resonemang utifrån om det förstods av oss som påverkat av familjen samt 
hur intervjudeltagarna resonerade kring valen de gör kopplat till utbildning och jobb.  
 
Betydelsen att analysera intervjudeltagarnas svar utifrån huruvida de blivit påverkade av 
familjen hjälper oss att besvara vår frågeställning om intervjudeltagarnas resonemang kan 
grunda sig i deras bakgrund. Här ville vi därför undersöka hur intervjudeltagarnas kulturella 
kapital och habitus var format och påverkat av deras föräldrar exempelvis genom om 
intervjudeltagarna uttalar att föräldrarna har påverkat deras resonemang kring valen de tagit 
eller kommer att ta.  
 
Vidare kodade vi svar utifrån två typer av val: “intressebaserade” och “strategiska”. 
Intressebaserade val kodades i svaren som antydde att intervjudeltagarna resonerade kring 
eller har gjort val utifrån egna intressen, exempelvis om intervjudeltagarna framförde att de 
vill jobba inom ett specifikt område som de är intresserade av. Koden “strategiska val” 
däremot är val som motiveras av intervjudeltagarna utifrån resonemang om varför valen är 
bra främst i hänseende till studenternas framtid. Vi såg att intervjudeltagarna belyste olika 
typer av strategiska val: ”investerande val”, “nödvändiga val” och ”garderande val”. Det 
investerande valet visade ofta på en ambition som intervjudeltagarna har att utvecklas och nå 
till bättre och bättre jobb vilket vi kopplar till att upprätthålla distinktioner. Ett strategiskt, 
nödvändigt val var exempelvis att intervjudeltagarna nämnde att de kommer nöja sig med 
vissa jobb för att de behöver inkomsten. Nödvändigheten som i det här fallet präglar val 
kopplar vi till Bourdieus (1984) nödvändighetsbegrepp. En tredje typ av strategiskt val är vad 
vi kallar för garderande val som vi menar görs för att undvika misslyckande. Exempel på ett 
garderande val är när en intervjudeltagare valde att inte söka ett visst jobb för att den är rädd 
att den inte ska få jobbet vilket vi kopplar till Skeggs (1999) diskussion om att göra det en 
person är bra på och att skapa en lägsta nivå. I resultatet märktes att nödvändiga och 
garderande val är närliggande.  

4.8.3 Känslor  
Temat “känslor” är skapat för att ge svar på den del av frågeställningen om vilka känslor 
studenterna har kring sin position på arbetsmarknaden. Med känslor menar vi studenternas 



   
 

 

22 

upplevelser och reaktioner på deras jobbsökande och position på arbetsmarknaden. Vi 
identifierade att många känslor som studenterna uttryckte, exempelvis osäkerhet, nervositet, 
uppgivenhet och trygghet, var kopplade till deras självförtroende. Vi definierar 
självförtroende utifrån hur Flippin och Paccagnella (2012) beskriver att självförtroende är ens 
omedvetna upplevelse av ens kognitiva förmåga. Exempel på uppvisat lågt självförtroende är 
om intervjudeltagarna uttryckte sig osäkra kring sina kompetenser och därför inte vågade 
söka ett jobb. Känslan här blev därav osäkerhet. Som presenterat i tidigare forskning har 
flertalet studier fokuserat på just självförtroende och visar på att självförtroende påverkar 
personers yrkesliv och att självförtroende är kopplat till deras bakgrund och föräldrars 
inkomst och utbildning (Flippin & Paccagnella, 2012; James & Amato, 2013). De ovan 
presenterade resonemangen hjälper oss svara på vår frågeställning om vi kan se ett samband 
mellan känslorna kopplade till självförtroende kan vara länkat till studenternas bakgrund.  
 

5. Resultat och analys 
I följande avsnitt diskuteras uppsatsens resultat. Med grund i de klassteorier och tidigare 
forskning vi tidigare presenterat söker vi svar på vår frågeställning genom att tolka 
intervjudeltagarnas svar med hjälp av teoriernas centrala begrepp: habitus, kulturellt kapital 
och distinktioner. Vi analyserar genom att jämföra intervjudeltagarnas resonemang och 
känslor med deras bakgrund för att med hjälp av det teoretiska ramverket finna kopplingar 
och förståelse. Därmed ämnar vi finna svar på frågeställningen om hur studenterna resonerar 
och känner kring sitt framtida jobbsökande.  
 
Som nämnt i kapitlet om tidigare forskning har studier visat på att det finns en skillnad i de 
val personer med olika bakgrund gör samt deras möjligheter till att komma in på ett bra 
universitet och få ett framgångsrikt arbetsliv. Forskningen presenterar stöd för bland annat 
Bourdieus (1984) teori om det kulturella kapital en person har och hur väl personen kan 
använda sig av kapitalet. Klass aktualiseras även då det enligt flertalet studier kan vara en 
förklaringsfaktor till en persons chanser i livet. Vad vi, som tidigare nämnt, uppfattar att den 
tidigare forskningen saknar är det individuella perspektivet för att förstå närmare hur personer 
själva resonerar kring och känner om sin position på arbetsmarknaden inför att de ska söka 
arbete efter studierna. Vi utgår därmed från forskningsfrågan Hur resonerar och känner 
medie- och kommunikationsstudenter kring deras framtida jobbsökande och finns det en 
koppling till deras bakgrund i deras resonemang och känslor? för att förstå studenternas 
resonemang och känslor kring steget från akademin till arbetslivet genom att undersöka hur 
deras bakgrund påverkar detta. Resultatet mynnar ut i de förslag vi ger högskolor för att öka 
jämlikhet samt förbereda studenterna inför det kommande yrkeslivet, i nästkommande 
kapitel, Diskussion.  

5.1 Habitus och kulturellt kapital 

För att undersöka studenternas resonemang om deras position på arbetsmarknaden och 
förståelse för arbetsmarknaden appliceras begreppen habitus och kulturellt kapital på 
studenternas svar från intervjuerna. Som tidigare presenterat i vårt teoretiska ramverk är 
habitus en persons perceptions- och handlingsschema och är format av personens klass. 
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Habitus utvecklas genom erfarenheter och ger personen i fråga förutsättningar att agera på ett 
visst sätt i olika sammanhang. Exempel på våra intervjudeltagares habitus är om de känner 
sig bekväma i en arbetsintervjusituation. Ens habitus är i sin tur uppbyggt av ens kulturella 
kapital, vilket som tidigare diskuterat till stor del är ärvt från familjen och ger personer olika 
förutsättningar att ta till sig andra kapital samt förhålla sig till andras kunskap. Exempel på 
kulturellt kapital är kunskaper om branschen, exempelvis om intervjudeltagarna uppvisat 
lärdomar de fått från föräldrar inom samma yrkesfält eller tidigare jobberfarenheter.  

5.1.1 Självförtroende intervju 
Hur studenterna känner sig i arbetsintervjusituationer är återkommande i många av 
intervjuerna. Några intervjudeltagare framhåller att även om de inte uppfyller samtliga 
kvalifikationer på en jobbannons hade de ändå testat att söka jobbet. Här ser vi Daniel, 
Beatrice och Vera som mest framträdande i att känna sig självsäkra inför en arbetsintervju. 
Daniel framför att “[det har] alltid gått väldigt bra på arbetsintervju och så. Där är jag väldigt 
duktig på att sälja och sälja in mig själv [...]”. Citatet visar att Daniel känner sig bekväm i 
arbetsintervjusituationer. Anledningar till att Daniel anser sig vara duktig på att sälja in sig 
själv kan vara för att han länge jobbat inom säljbranschen samt har gått på flertalet intervjuer 
tidigare. Vera har likt Daniel mycket självförtroende och belyser ofta sin förmåga att prestera 
bra i en intervjusituation. Hon berättar att hon gått på flera intervjuer som även varit till jobb 
inom media- och kommunikationsfältet. Vera berättar: 

 
Men det är nog också att jag är duktig på att få fram det [hennes kompetens] i en intervju 
och jag tror att intervjuer är ju där jag skiner […] så länge jag får en intervju så brukar 
jag vara ganska säker på att jag visar mitt bästa jag.  

 
Likt Daniel ser vi i citatet det resonemang som Vera för kring att hon upplever sig vara 
duktig i en intervjusituation och att hon känner sig trygg inför en arbetsintervju. Vera 
resonerar så här eftersom hon litar på sin förmåga att visa för arbetsgivaren det hon kan och 
att arbetsgivaren sedan får avgöra om det är tillräckligt. Beatrice visar på liknande tankesätt 
och säger att hon hade kunnat argumentera för att täcka upp sina svagheter när hon söker jobb 
där hon inte uppfyller alla kraven som ställs. Däremot är Beatrice mer restriktiv i sina 
förhoppningar att få jobbet till den första jobbannonsen som presenteras under intervjun än 
vad Daniel och Vera är.  
 
Den intervjudeltagare som uppvisade lägst självförtroende kopplat till att gå på en 
arbetsintervju är Felicia som berättar att ” [j]ag kan ha otroligt svårt att sälja in mig själv. […] 
jag är rädd att de [arbetsgivaren] ska få för höga förväntningar”. Felicia berättar att hon 
tycker det är svårt att framställa sig själv som kompetent under en arbetsintervju och förklarar 
att hon dessutom är rädd för att inte leva upp till arbetsgivarens förväntningar vilket tyder på 
en osäkerhet i sin kompetens samt ett lågt självförtroende inför en intervjusituation. 
 
Daniel, Beatrice och Vera visar alla på hur deras erfarenheter och kunskaper om 
arbetsmarknaden samt självförtroende kopplat till arbetsintervjuer påverkar dem i sina 
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resonemang kring jobbannonserna i intervjuerna. Enligt Bourdieu (1984) uppvisar Daniel, 
Beatrice och Vera ett habitus präglat av det kulturella kapital de har, alltså kunskaper och 
förståelse för branschen samt en självsäkerhet i den sociala situationen arbetsintervju. 
Intressant blir då att analysera om Daniel, Beatrice och Vera har liknande bakgrunder för att 
se om det är på grund av deras bakgrund som de uppvisar självförtroende inför en 
intervjusituation. Här finner vi både med- och motargument till att bakgrund skulle påverka 
Daniel, Vera och Beatrice i deras resonemang. Ingen av Daniels föräldrar har studerat, en av 
Beatrice föräldrar har studerat och båda av Veras föräldrar har studerat. Det är med andra ord 
en skillnad i de tre intervjudeltagarnas bakgrund som tyder på att deras gemensamma habitus 
inte är något som de enbart erhållit på grund av deras föräldrars studienivå. Daniels, Beatrices 
och Veras föräldrar har medel- till högstatusyrken. Ett argument kan således läggas fram att 
Beatrice och Daniel har sett hur deras föräldrar som inte studerat ändå fått högstatusyrken och 
därför vet att sociala färdigheter är av vikt för att få ett jobb och att en jobbsökande inte 
behöver uppfylla alla krav som ställs upp i jobbannonsen. Vi kan här också dra en koppling 
mellan att deras föräldrars yrkesframgång påverkar deras självförtroende inför en 
arbetsintervju och Fang och Saks (2021) resonemang om att personer med priviligierade 
bakgrunder har lättare för att förstå sociala situationer som andra vidareutbildade är i. Vera, 
vars föräldrar båda studerat efter gymnasiet och nu har medelstatusyrken, menar vi därför har 
fått ett högre självförtroende samt redskapen och habitus hon behöver för att ta sig framåt i 
arbetslivet.  
 
Felicia däremot som uppvisar osäkerhet och ett lågt självförtroende inför en arbetsintervju har 
ingen förälder som studerat och båda föräldrarna har lågstatusyrken. Felicia har därför 
troligtvis inte fått med sig kunskaper hemifrån om den sociala situationen arbetsintervju inför 
ett jobb som kräver universitetsexamen. Inte heller har hon utvecklat ett självförtroende kring 
sina kompetenser eftersom hon inte har familj som har liknande jobb och som kunnat vara 
förebild för vilka krav som faktiskt ställs. Beatrices, Daniels, Veras och Felicias 
självförtroende är då i linje med det Flippin och Paccagnella (2012) samt James och Amato 
(2013) presenterar i sin studie om att barn till rikare och mer välutbildade föräldrar får högre 
självförtroende. Mer diskussion om självförtroende och intervjudeltagarnas bakgrund följer 
nedan.  

5.1.2 Garderande val 
Alla intervjudeltagare har resonerat utifrån strategiska motiv till varför de gör vissa val. Mest 
framträdande är de garderande strategiska valen, alltså valen studenterna gör för att undvika 
att misslyckas. Det kan exempelvis röra sig om att studenterna ämnar studera vidare efter 
examen för att samla mer kunskap och kvalifikationer till ett första jobb. Valet att studera 
vidare är här garderande eftersom det grundar sig på en rädsla att inte få jobb om de inte 
studerar mer. Sanna berättar att hon kommer att fortsätta studera efter examen för att kunna få 
en spetskompetens och då få ett jobb som hon upplever passar henne bättre än jobben hon 
anser sig vara kvalificerad för efter examen. Tittar vi vidare på hur Sanna har svarat kring 
jobbannons två kan vi se att hon inte hade sökt det jobbet då det idag ligger utanför hennes 
kompetenser. Liknande resonemang har Naomi och Britta, där Britta säger att hon söker jobb 
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efter examen men att hon har även sökt sig till kompletterande studier. Britta säger: ”om jag 
inte får ett jobb så har jag sökt distanskurser som en backup och någon master.” Citatet och 
det vidare resonemang Britta för under intervjun visar på hennes otrygghet i hennes 
nuvarande kompetenser och att hon inte upplever en säkerhet i att hon kommer få ett jobb 
efter examen baserat på det hon har lärt sig under sin utbildning. Naomi berättar också att 
utbildningen hon har läst inte gett henne de praktiska erfarenheter hon upplever att många 
arbetsgivare efterfrågar. Därför har även Naomi sökt kurser till hösten inom media och 
kommunikation. Vera berättar att hon inte bestämt sig för vad hon ska göra efter examen och 
väljer mellan att jobba eller att studera vidare. Vad vi finner intresseväckande är att Vera, till 
skillnad från Sanna och Britta, motiverar sitt val att möjligtvis studera vidare med att detta 
skulle ge henne mer tid till att veta vad hon vill jobba med vilket tyder på att valet är 
intressebaserat. Sanna och Britta däremot vill som sagt studera vidare för att tillförskaffa sig 
kompetenser de anser sig behöva för att få jobb, och alltså resonerar mer garderande. 
 
För att belysa vad som kan ligga till grund för skillnaderna i motiv till att fortsätta studera 
anser vi det fruktbart att använda begreppet habitus. Mer specifikt hur Bourdieu (1984) 
beskriver att arbetarklassens habitus ofta är starkt sammanlänkat till olika vals nödvändighet. 
Ingen av Sannas föräldrar har studerat vidare men de båda, vad vi kan avgöra, jobbar med 
medelstatusyrken. Båda Naomis föräldrar har studerat och jobbar idag med vad vi bedömer 
vara medelstatusyrken. Sanna och Naomi är alltså inte direkt kopplade till arbetarklassen 
vilket gör begreppet nödvändighet svårt att applicera och andra förklaringar till Sannas och 
Naomis val att studera vidare är då mer troliga. Exempelvis skulle ett argument för varför 
Sanna och Naomi funderar över att studera vidare kunna vara på grund av att de är osäkra 
kring vad de vill jobba med på samma sätt som Vera är. Alternativt resonerar Sanna och 
Naomi utifrån en nödvändighetsavvägning trots att de inte har arbetarklassbakgrund, vilket 
motsäger Bourdieus (1984) teori om att nödvändighet är unikt för arbetarklassen.  
 
Brittas föräldrar har båda studerat och har högstatusyrken. Britta har liknande bakgrund som 
Vera och borde därför ha liknande resonemang och habitus som Veras, vilket Britta, vad vi 
kan tyda, inte har. Vi kan alltså inte se samma koppling till Bourdieus (1984) förklaring av 
hur habitus präglas av klass hos Britta som vi gör hos Vera. Andra okända anledningar som 
inte är sammanlänkade till just Brittas föräldrars studiebakgrund och yrkesstatus är därför 
antagligen mer troliga i det här fallet, vilket bekräftar Steffys (2017) resonemang om att det 
finns skillnader inom klasserna.  
 
Ytterligare en möjlig förklaring till varför Britta, Naomi, Sanna och Vera överväger att 
fortsätta sina studier efter examen är att de är bekväma med hur studentlivet går till efter 
nästan tre år på högskola och känner sig självsäkra inför att klara av ytterligare studier. 
Skeggs (1999) beskriver att val kan grunda sig på en strävan till att göra saker som en person 
tycker sig redan kunna och är bekväm med. Resonemanget Skeggs (1999) för här grundar sig 
som nämnt på en studie gjord på arbetarklasskvinnor. Däremot tänker vi oss att resonemanget 
om att välja trygga val kan appliceras över flera klasser, åtminstone enligt resultaten i vår 
uppsats, då trygga val är något vi ser gemensamt även för de intervjudeltagare som inte är 
från arbetarklassen. Gränsen för vad som uppfattas som ett tryggt val och vad en person tror 
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sig klara av kan skilja sig mellan olika klasser då personer på grund av sin bakgrund har olika 
habitus enligt ovan beskrivning. 
 
Det finns även några studenter som inte gör garderande val. Vera, Miriam och Anni resonerar 
om att de skulle söka ett jobb som de inte uppfyller alla kvalifikationskrav för. Ett talande 
citat för Vera är när hon säger “[...]man missar ju alla skott man inte skjuter[...]”. Citatet är 
talande för hur Vera resonerar större delen av intervjun. Vera väljer att söka jobb mer ofta än 
inte samt känner sig orädd för att inte möta alla krav som ställs av en arbetsgivare, utan har 
inställningen att hon kan lära sig på arbetsplatsen. Även Miriam och Anni betonar vidare att 
de hade sökt jobb de inte uppfyller alla kvalifikationskrav för och att de tror på sin förmåga 
att lära sig på jobbet och visar en vilja att utvecklas. Miriam säger följande: “[...]så vill jag 
utvecklas […] för jag har väldigt bra självförtroende i mig själv som person. Jag är så här, jag 
kan lära mig vad som helst”. Detta citat visar på Miriams inställning att hon kan och vill lära 
sig det hon inte i nuläget kan.  
 
För att förstå Veras, Miriams och Annis resonemang om att få lära sig på jobbet ska vi se till 
vilken bakgrund de har. Både Vera och Miriam har mer privilegierade bakgrunder med 
föräldrar som har studerat och som har medel- eller högstatusyrken vilket kan tyda på att de 
har ett stort kulturellt kapital. Genom deras föräldrar har Vera och Miriam fått veta hur de 
sociala koderna fungerar för personer som rör sig i högutbildade kretsar, vilket är den kretsen 
som de efter examen ämnar tillhöra. Det förklarar hur de kan känna sig självsäkra i att söka 
ett jobb som de inte uppfyller kvalifikationskraven för. Anni däremot har inte föräldrar som 
har utbildat sig och hennes föräldrar har låg- och medelstatusyrken vilket skulle kunna tyda 
på att hon har med sig mindre kulturellt kapital som i så fall ger ett lägre självförtroende i att 
lära sig på jobbet. Det kan därför vara andra faktorer som förklarar Annis höga 
självförtroende till att söka jobbet, exempelvis kunskaper hon har förvärvat i skolan eller av 
kompisar om att det är okej att inte uppfylla alla krav i en annons. Här ska dock tilläggas att 
Anni studerar på mastersnivå vilket kan göra att hennes val att ändå söka jobbet är påverkat 
av att hon anser sig vara mer kvalificerad än vad de andra studenterna i denna uppsats anser 
sig vara. Alltså kan Annis svar grunda sig mer i hennes utökade kompetenser än i hennes 
bakgrund.  
 
Det finns även studenter som inte skulle söka jobbet till den andra jobbannonsen. De flesta av 
intervjudeltagarna som inte skulle söka det andra jobbet säger att de beror på rädsla för att de 
inte skulle få det och för att de upplever sig inte ha kompetenserna som krävs. Alltså grundar 
de sina val på vad de upplever som tryggt och vad de tror att de skulle klara av. Bland annat 
Sanna förklarar att hon inte skulle söka jobbet från den andra jobbannonsen vi visar henne 
eftersom hon inte upplever sig vara kvalificerad för jobbet. Sanna säger följande när vi frågar 
henne varför hon inte skulle söka jobbet: 
 

För att jag har inte erfarenhet av de här verktygen, inte alla. Och det är just det jag 
menar med att man får en liten klump i magen att så här; man har pluggat i tre år, sen 
ska jag mötas av det här [kvalifikationskraven]? Och då alltså de [arbetsgivaren] letar 
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ju inte efter mig då, så då känner jag att varför ska jag söka den när jag inte är 
kvalificerad. 
 

Sanna berättar att hon inte vill söka ett jobb som hon uppfattar att hon inte är kvalificerad för 
och alltså inte söka ett jobb som hon inte tror sig klara av vilket är i linje med Skeggs (1999) 
resonemang om att söka sig till det uppfattade genomförbara. Det märks också att Sanna 
tycker att det är jobbigt att hon inte uppfyller kraven som jobbsannonsen ställer då hon 
beskriver att hon får en klump i magen. Sanna vill troligtvis ha mer kompetens än vad hon 
tycker sig ha. Även Ebba är avskräckt från att söka jobb som hon inte tror att hon skulle klara 
av. Hon säger också att hon inte skulle söka jobbet i den andra jobbannonsen eftersom hon 
inte upplever att hon har kompetenserna som krävs vilket avskräcker henne. Ebba berättar 
dessutom att hon är avskräckt från att söka jobb med vissa typer av inriktningar för att hon 
inte tror sig vara duktig på dem. Ebba säger: ”det känns som att om man har bestämt sig för 
att man inte är kreativ så blir det [kreativa jobb] lite avskräckande.” Ebba beskriver att hon 
inte skulle söka kreativa typer av jobb eftersom hon inte tycker att hon är kreativ och vågar 
alltså inte söka ett jobb hon tror sig vara dålig på. Vi drar även här ett samband mellan 
Skeggs (1999) resonemang om att söka sig till det uppfattade genomförbara. Sanna och Ebba 
förklarar däremot att de hade sökt jobbet till den första annonsen med argumentet att de tror 
att de har kompetenserna som krävs och därmed skulle klara av det.  
 
Felicia däremot förklarar att hon inte tror sig uppfylla kraven som ställs i jobbannonserna, 
även kraven som de andra intervjudeltagarna uppger att de uppfyller och som hon tror att 
hennes klasskamrater uppfyller, vilket tyder på att hon har ett lågt självförtroende kring sina 
kompetenser. Trots det säger Felicia att hon skulle söka jobben. Hon beskriver att hon vill 
testa på olika typer av jobb för att lära sig nya saker och få möjlighet att fördjupa sig. Felicia 
skulle alltså, precis som Vera, Miriam och Anni, vilket vi diskuterat tidigare, söka jobb som 
hon inte upplever sig kvalificerad för. Felicia utmärker sig däremot från Vera, Miriam och 
Anni då Felicia inte uppvisar självförtroende kring att hon skulle klara av jobbet. När Felicia 
läser den andra annonsen förklarar hon att hon känner en oro över att inte uppfylla kraven 
som annonsen ställer men säger ändå att hon skulle söka jobbet trots att hon skulle känna sig 
nervös inför det. Hon säger att “[n]ej, men jag hade provat [att söka jobbet] alltså det hade 
jag. [...] men att jag nog känt mig ganska nervös inför en sån intervju.” Felicia beskriver 
vidare att hon känner att det är spännande och utmanande att ställas inför nya typer av jobb, 
vilket visar på en nyfikenhet att lära sig nytt, och därmed inte bekräftar Skeggs (1999) 
resonemang om att söka sig till det hon tror sig vara bra på. Dessutom har Felicia redan, 
genom att börja studera i stället för att fortsätta jobba inom det hon jobbade med efter 
gymnasiet och som även hennes mamma jobbar inom, uppvisat att hon inte är rädd för att 
testa nya saker och att påbörja saker hon inte känner sig helt bekväm med. Skeggs (1999) 
resonemang om att arbetarklasskvinnor söker sig till det de är bra på går alltså inte att 
tillämpa, vilket är anmärkningsvärt då Skeggs (1999) studie är baserat på just 
arbetarklasskvinnor vilket vi anser Felicia att vara. Det är därför möjligt att andra faktorer än 
klass påverkar Felicias val.  
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5.1.3 Förståelse för branschen 

Den enda intervjudeltagaren i vår uppsats som hade föräldrar inom samma bransch som det 
intervjudeltagarna utbildar sig inom är Sanna. Intressant här är att Sanna resonerar mycket i 
intervjun utifrån specifik kunskap eller personlig uppfattning om branschen. Exempelvis 
betonar hon hur viktigt det är med att få den erfarenhet som arbetsgivaren kräver samt att hon 
tidigt gjorde upp en plan över vilka andra kurser som behövs för att komplettera hennes 
utbildning. Sanna resonerar även kring hennes första lön genom att referera till vad ett 
fackförbund ger ut som statiskt på nyexaminerades första löner inom media- och 
kommuniktationsyrkena. Vi ser tecken på att Sanna har större inblick i vad som gäller på 
arbetsmarknaden och hur hon ska förhålla sig till kraven som ställs i branschen än de flesta 
andra intervjudeltagare. Därför ser vi att Sannas förälder har en väsentlig del i påverkan då 
den förälderns kunskaper om branschen troligtvis har ökat Sannas möjlighet att ta till sig 
kunskaper om branschen och därmed ett större kulturellt kapital. Att Sanna har mer förståelse 
för branschen på grund av att hennes förälder jobbar inom branschen bekräftar Nordli 
Hansens (1995) resonemang om att barn till föräldrar inom samma yrkesfält, har en större 
förståelse för yrkesfältet. Vad som dock ska tilläggas är att vi bekräftar kopplingen mellan att 
Sanna valt liknande utbildning som sin förälder och har fått förståelse för branschen från sin 
förälder eftersom ingen annan intervjudeltagare valt samma utbildning eller yrkesväg som 
sina föräldrar. Med det sagt kan vi varken utesluta eller bekräfta att Sannas förståelse om 
branschen grundar sig i hennes bakgrund. Vi kan även se att andra studenter än Sanna 
uppvisar förståelse för branschen. De förklarar att de har fått kunskaperna från erfarenheter 
genom exempelvis sina extrajobb eller utbildningen, vilket tyder på att förståelse för 
branschen inte bara kommer från ens bakgrund.   
 
För att återkoppla till diskussionen från avsnitt 2.2 Merithöjande aktiviteter under studietiden 
menar Lehmann (2019) att studenter med arbetarklassbakgrund inte har möjlighet att utföra 
merithöjande aktiviteter, som praktik och extrajobb. Vi märkte dock att ingen av 
intervjudeltagarna nämnde att de kände sig hindrade från att utföra sådana aktiviteter då de 
exempelvis får studiemedel för att utföra praktik. Bathmaker et al. (2013) däremot betonar att 
studenter med arbetarklassbakgrund inte utför aktiviteter som ökar deras chanser till att få 
anställning eftersom de inte har en förståelse för arbetsmarknaden, vilket går i linje med 
Bourdieus diskussion om “feel for the game”. Vi kan här se ett samband med att den enda 
intervjudeltagare som har en förälder inom samma bransch, Sanna, uppvisade mest förståelse 
för branschen, vilket skulle kunna bekräfta Bathmaker et al. (2013) resonemang. Däremot 
uppfattar vi att de resterande intervjudeltagarna också har förståelse för branschen vilket 
motsäger Bathmaker et al. (2013) resonemang.  

5.1.4 Uppfattning om utbildningen 
Olika utbildningar ger enligt Hällsten (2013) samt Erikson och Jonsson (1998) olika 
framgång i yrkeslivet. De studenter vi har pratat med har alla liknande utbildning då de 
studerar inom media och kommunikation på kandidat- och mastersnivå. Däremot studerar 
Sanna, Felicia och Naomi på Högskolan i Gävle medan resterande intervjudeltagare studerar 
på Uppsala universitet. Brown et al. (2016) beskriver att studenter upplever en vikt i att 
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studera på ett högt rankat universitet och vi kan därför tänka oss att vilken högskola 
studenterna studerar på kan ha påverkan på deras självförtroende inför arbetslivet. Det var 
dock ingen av intervjudeltagarna som motiverade sitt självförtroende inför att söka vissa jobb 
med vilken högskola de studerar vid. Det skulle kunna tyda på att universitetsrankning inte är 
av lika stor vikt i Sverige som i England och Frankrike där Brown et al. (2016) har intervjuat 
studenter. Intervjudeltagarna resonerar dock kring deras självförtroende kopplat till deras 
jobbsökande i relation till vad de har lärt sig på sin utbildning. Samtliga av de 
intervjudeltagare som studerar vid Högskolan i Gävle beskrev ett missnöje över deras 
utbildning och framför allt ett missnöje över att de inte har fått tillräckligt med praktiska 
kunskaper som de uppfattar att arbetsgivare eftersöker. Sanna berättar om hur hon anser att 
utbildningen inte räcker för att få jobb i citatet nedan:  
  

Hur ska jag kunna applicera det här på mitt [framtida] jobb, varför ska jag veta det här 
[...]. Så redan där börjar det ju bli lite nervöst att söka jobb. [...] Just för att den praktiska 
delen faller ju bort ganska mycket i skolan och det är mycket av det som man behöver 
inom den här branschen.  

  
Sanna berättar att hon och hennes klasskompisar upplever att deras utbildning inte förbereder 
dem för arbetslivet eftersom den inte ger de praktiska kunskaper som Sanna och hennes 
klasskompisar upplever behövs i branschen för att få jobb. De intervjudeltagare som studerar 
på Uppsala universitet har mer blandade resonemang om hur de tror att utbildningen 
förbereder dem inför arbetsmarknaden. Vad vi finner gemensamt hos studenterna på 
Högskolan i Gävle och Uppsala universitet är att de uttrycker en avsaknad av praktiska inslag 
som användning av specifika datorprogram i sina utbildningar. Studenterna framför att det 
sänker deras självförtroende inför att söka jobb eftersom de upplever att arbetsgivare 
eftersöker praktiska kunskaper om datorprogram. Felicia, som har arbetarklassbakgrund 
poängterar att datorprogrammen som arbetsgivarna kräver kunskap om kostar pengar, vilket 
betyder att alla inte har möjlighet att lära sig dem på egen hand. Ojämn tillgång till kunskap 
om datorprogram kopplas till diskussionen i avsnitt 3.1 där Breen (2005) förklarar att den 
ojämna fördelningen av kunskap som är till värde för arbetsmarknaden skapar olika 
förutsättningar på arbetsmarknaden och därmed klasskillnader. Vad studenterna här framför 
tyder alltså på att de upplever att de inte får ta del av den kunskap som behövs när de sedan 
ska söka jobb. Det kan i sin tur tolkas som att utbildningarna misslyckas i att jämna ut 
tillgången av dessa nödvändiga kunskaper och på så viss uppehålls de strukturer som Breen 
(2005) framför skapar klasskillnader. Studenterna framför även att de skulle uppskatta mer 
stöd från sitt universitet eller högskola kring hur de ska tänka inför att söka jobb. 

5.1.5 Sammanfattning habitus och kulturellt kapital 

Sammanfattningsvis får vi inget entydigt svar på hur intervjudeltagarnas habitus har 
påverkats av deras föräldrars utbildningsbakgrund samt yrkesstatus. En viss koppling kan vi 
se i hur intervjudeltagarnas bakgrund har påverkat de som upplevde sig självsäkra i 
intervjusituationer, då de flesta har föräldrar med högstatusyrken. Vi drar en koppling mellan 
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att de studenterna, på grund av deras bakgrund, har ett större kulturellt kapital och därmed en 
uppfattning om hur de ska bete sig i vissa sociala sammanhang, som en arbetsintervju. 
 
I presentationen av de olika perspektiven på varför studenterna ämnar studera vidare efter 
examen diskuterades om deras resonemang kan präglas av ett nödvändighetsavvägande. I 
samma diskussion presenterades även hur intervjudeltagare med liknande bakgrund hade 
olika resonemang. Slutligen analyserades resultatet utifrån huruvida intervjudeltagarna har 
resonerat kring deras val och känslor kopplat till hur mycket trygghet de söker. Här fann vi 
lite belägg för att intervjudeltagarnas bakgrund skulle vara den avgörande faktorn. Vi kunde 
även se att intervjudeltagarna med mer privilegierad bakgrund uppvisar samma resonemang 
som Skeggs (1999) kunde se hos arbetarklassen i sin studie. Tonvikten lades av 
intervjudeltagarna på att de upplever att de skulle vara dåliga på jobbet och därför inte vågar 
söka i rädsla av att misslyckas. I motsats till vad Skeggs (1999) framlägger såg vi även att 
den intervjudeltagare med arbetarklassbakgrund uppvisade ett större mod i att söka jobb än 
de intervjudeltagarna med mer privilegierade bakgrunder och resonerar mer utifrån hennes 
nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker. Med andra ord finner vi även skillnader inom 
klasser.  
 
Vi har även sett att den intervjudeltagare som har en förälder inom samma yrkesfält uppvisar 
mer specifika kunskaper om branschen än vad de andra intervjudeltagarna gör. Däremot 
uppvisar även de andra studenterna kunskaper om branschen. Ingen av de intervjudeltagare vi 
pratat med betonade heller att de inte har haft möjlighet att utföra vissa merithöjande 
aktiviteter, vilket gör att vi inte kan bekräfta Lehmanns (2019) resonemang. Till slut kom vi 
även fram till att studenterna inte betonade att de upplever en högre eller lägre grad av 
självsäkerhet inför sitt jobbsökande på grund av vilket lärosäte de studerar på, vilket tyder på 
att det inte uppfattas som lika viktigt att studera på ett visst universitet eller högskola. 
Studenterna förklarade dock att de upplever att utbildningarna inte förbereder dem tillräckligt 
inför arbetslivet på grund av innehållet i dem.  
 
Som svar på vår forskningsfråga kring hur medie- och kommunikationsstudenter känner och 
resonerar kring deras framtida jobbsökande och om det kan kopplas till deras bakgrund finner 
vi varierande resultat. De mest övervägande känslorna kopplade till habitus och kulturellt 
kapital var behovet av att känna trygghet i att ens kompetenser ska möta kraven som 
arbetsgivare ställer för ett jobb. Trygghet var även starkt kopplat till studenternas grad av 
självförtroende där högre självförtroende ofta relaterade till större känsla av trygghet. 
Kopplingen mellan dessa känslor och klassbakgrund kan förklaras av det Bourdieus (1984) 
teori säger om att det habitus som personer med priviligierade bakgrunder har gör att de är 
självsäkra i olika sociala situationer. Det ser vi då intervjudeltagarna med mer privilegierade 
bakgrunder känner större självförtroende i en intervjusituation. Att självförtroende är kopplat 
till bakgrund bekräftar även Flippin och Paccagnella (2012) samt James och Amato (2013). 
Däremot märker vi en stor variation inom klasserna hos intervjudeltagarna i hur de resonerar 
kring sina val av att studera vidare och deras olika grad av behov av trygghet. Här såg vi både 
likheter för intervjudeltagare med liknande bakgrund samt mellan de från olika bakgrund och 
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kan med andra ord inte uteslutande säga vilka resonemang och känslor som är kopplade till 
intervjudeltagarnas bakgrund.  

5.2 Distinktioner 
Distinktioner är enligt Bourdieu (1984) det sätt som människor delar upp sin omvärld. 
Genom att förstå saker utifrån ens habitus och dela upp dem i olika fack skapas distinktioner. 
Ett exempel på en sådan distinktion är vad en person ser som ett prestigefullt jobb. Skeggs 
(1999) bygger vidare på Bourdieus begrepp distinktioner och menar att människor försöker 
upprätthålla distinktioner om exempelvis vem de är genom att distansera sig från vad de inte 
är eller inte vill vara.  
 
Vi märkte att vissa av intervjudeltagarna lade mycket fokus på att prata om att de ville ha ett 
visst jobb, vilket kan visa på att de delar upp olika jobb utifrån distinktioner och därefter vill 
sätta in sig själva i uppdelningarna genom att distansera sig från andra typer av jobb. Önskan 
att få ett jobb som är prestigefullt såg vi hos flera intervjudeltagare som satte olika krav på 
sitt framtida jobb. De intervjudeltagarna uppvisade dessutom en hög ambition, då de 
förklarade att de har jobbat hårt i skolan och haft extrajobb för att kunna nå till ett så kallat 
prestigefullt jobb. Exempel på personer som lägger vikt vid bra första jobb är Beatrice 
Daniel, Sanna och Vera. För att förstå deras önskan att få ett prestigefullt jobb samt deras 
ambition inför det tar vi hjälp av deras bakgrund. Studenterna Beatrice, Sanna och Vera har 
föräldrar som studerat efter gymnasiet medan Daniel inte har det. Beatrice, Daniel, Sanna och 
Vera har föräldrar med vad vi kan tolka som högstatusyrken. Vi tolkar att de, på grund av 
sina föräldrars status, också vill skapa sig en hög status genom att skaffa sig bra jobb och 
därmed att de distanserar sig från personer med lägre status som har sämre jobb. 

5.2.1 Press från familjen  
Ebba, Beatrice och Daniel uttalar att de upplever en tydlig press från sin familj till att få en 
viss typ av jobb. Pressen från familjen tar sig i uttryck genom exempelvis uppmaningar till att 
studera vidare, till att studera en viss typ av utbildning och till att skaffa vissa typer av 
extrajobb. Detta menar studenterna är för att öka sina chanser att få prestigefyllda jobb efter 
examen. Ebba berättar att hon valde att studera i Uppsala eftersom hon upplevde en press att 
göra det: 
 

Jag tror att det [valet att studera i Uppsala] är egentligen en press utifrån [...] Ja, men 
om man är bra så flyttar man till Lund eller Uppsala för att det är där det är svårast att 
komma in och det är bäst. 
 

Ebba påverkades utifrån, från sin familj, till att välja att studera i Uppsala eftersom det ansågs 
vara ett av de bästa universiteten. Valet att studera i Uppsala är för Ebba präglat av pressen 
att studera på ett bra universitet snarare än av intresse. Beatrice och Daniel har också uttalat 
att hon blev uppmanad att studera vidare på ett välkänt universitet av sina föräldrar. Beatrices 
föräldrar har även uppmanat henne till att börja jobba vid ung ålder, vilket Beatrice förklarar i 
citatet nedan: 



   
 

 

32 

 
[...] jag började extrajobba när jag var sexton, främst eftersom det var viktigt för mina 
föräldrar att jag började med det så tidigt. [...] hon [Beatrice] ska få lära sig hur det går 
till, även om vi [Beatrice föräldrar] ser att hon är ambitiös i skolan och sköter sig så vill 
vi att hon jobbar och tjänar sina egna pengar. 

 
Beatrice förklarar att det var viktigt för hennes föräldrar att hon skulle få erfarenhet och 
lärdomar av att jobba. Beatrice förklarar också att hennes föräldrar själva jobbade mycket 
från ung ålder och resonerar kring att deras press på henne troligtvis är påverkad av att de 
också upplevde liknande press när de växte upp. Pressen föräldrarna sätter på sina barn 
uppfattar vi grundar sig i föräldrarnas vilja att barnen får en framgångsrik karriär vilket tar sig 
i uttryck i vilka jobb Ebba, Beatrice och Daniel säger att de vill söka. Flera intervjudeltagare 
nämner att de också har påverkats av press från andra än sina föräldrar, som syskon och 
vänner. Ebba, Beatrice och Daniel berättar dessutom att de, utöver den press de känner från 
sina familjer, har en press på sig själva kring sin prestation. Daniel berättar att han har valt att 
fortsätta att jobba med extrajobb eftersom han har varit bra och presterat inom dem, snarare 
än på grund av intresse.  
 
Den press intervjudeltagarna upplever är något som kan ge upphov till stress. Ebba upplever 
en stress kring press utifrån eftersom hon redan upplever en press på sig själv. Ebba resonerar 
så här om vilka jobb hon inte vill söka: “[…] provision och sånt. Det tycker jag är ganska 
avskräckande [...] jag gör alltid mitt bästa oavsett och då kan det bli avskräckande för att då 
känner man ännu mer press att man måste prestera”. Ebba beskriver alltså att hon redan 
känner press på att prestera och därmed blir avskräckt när jobb sätter ytterligare fokus på 
prestation. När vi försöker förstå den press kring prestation som Ebba, Beatrice och Daniel 
upplever genom att se på vilken bakgrund de har hittar vi ett mönster. Ebba, Beatrice och 
Daniel har alla föräldrar med vad vi kan anta som högstatusyrken. Vi kan tänka oss att deras 
föräldrar sätter en press på sina barns prestationer för att upprätthålla deras familjs status 
genom att distansera familjen från lågstatusyrken. Ytterligare en likhet vi finner mellan Ebbas 
och Daniels bakgrund är att ingen av deras föräldrar har en eftergymnasial utbildning. 
Beatrices ena förälder har studerat och inte den andra. Ebbas, Beatrices och Daniels föräldrar 
har genomfört en klassresa då de kommer från familjer med lägre yrkesstatus. Den klassresa 
som deras föräldrar har genomfört skulle kunna vara grunden till en osäkerhet som 
föräldrarna har kring att högstatusyrken inte är något självklart, vilket ökar föräldrarnas 
incitament att uppmana sina barn till aktiviteter som ökar deras status på arbetsmarknaden.  
 
Däremot finns det andra intervjudeltagare vars föräldrar har högstatusyrken men som inte 
upplever en uttalad press från familjen kring sina prestationer och framgång. Exempelvis 
Britta, Sanna och Vera uppvisar en lägre nivå av stress kopplat till prestation och att de 
snarare har ett högt självförtroende kring sitt framtida yrkesliv. Vi kan se en skillnad mellan 
Brittas, Sannas och Veras bakgrund och mellan Ebbas, Beatrices och Daniels bakgrund 
eftersom Sannas, Veras och Brittas föräldrar har eftergymnasial utbildning och att flera i 
deras familjer, som mor- och farföräldrar, också har eftergymnasial utbildning vilket tyder på 
att deras familj under flera generationer haft medel- eller högstatusyrken. Vi kan tänka oss att 
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de familjebakgrunderna har skapat ett lugn på grund av upplevelsen av större självklarhet att 
upprätthålla viss status genom distinktioner för familjen. Detta eftersom familjerna under en 
längre tid har haft hög klassbakgrund, vilket gör att Sannas, Veras och Brittas föräldrar inte 
har satt uttalad press på sina barns prestationer. Sannas, Veras och Brittas val styrs till större 
utsträckning av intresse och de ställer krav på vilken typ av arbetsgivare de vill ha. Kraven de 
ställer på vilka jobb de vill ha skulle också kunna förklaras av att de vill upprätthålla 
distinktioner och nå en viss nivå av prestige. Att deras val styrs av intresse skulle också 
kunna bero på att de upplever en lägre press och stress kring sitt yrkesliv och att de inte 
upplever den nödvändighet som vi kommer diskutera i nästkommande avsnitt. 

5.2.2 Nödvändighet 

Ännu en intervjudeltagare som inte upplever en uttalad press att prestera eller att nå viss 
status från sina föräldrar är Felicia. Felicia är den första i sin familj som studerar på en 
eftergymnasial utbildning och hennes familj har lågstatusyrken. Felicia uttrycker att hon vill 
bort från de praktiska yrken som hennes föräldrar har och att hon därför valde att studera på 
högskola för att skapa fler möjligheter för sig själv. Vi tolkar det som att Felicia, genom att 
utbilda sig för att få fler jobbmöjligheter än sin familj har, genomför en klassresa. Vi märker 
en tydlig skillnad i den press som Felicia upplever i jämförelse med den press som Ebba, 
Beatrice och Daniel upplever eftersom Felicia inte upplever någon press eller krav från sin 
familj, eller någon egen vilja att få ett högstatusjobb. Felicia har låga krav på att hon ska vara 
intresserad av sitt första jobb efter examen, vilket skiljer sig från Sanna, Vera och Britta som 
ställer krav på vilket jobb de vill ha. Felicia säger: ”[o]m jag får ett jobb där jag får erfarenhet 
så får jag vara glad för det”. Felicias resonemang i citatet kring sitt första jobb präglas av en 
nödvändighet. Hon resonerar att hon kan behöva ta ett sämre jobb för att få inkomst och 
sedan bygga upp mer möjlighet till att söka jobb med högre status allt eftersom. Den 
nödvändighet som präglar Felicias resonemang kring vilket jobb hon ska ta efter examen 
kopplar vi till den nödvändighet som Bourdieu (1984) diskuterar påverkar arbetarklassens 
val. Som vi nämnt tidigare präglas Sannas, Veras och Brittas resonemang om deras val av 
första jobb mer av intresse, vilket tyder på att de, på grund av trygghet från sin bakgrund, inte 
behöver basera sina val på nödvändighet. Intressant är också att Felicia genom sin klassresa 
distanserar sig från arbetarklassen samtidigt som hon upplever att hennes familj stöttar 
hennes beslut till att göra det. Det bekräftar Skeggs (1999) resonemang om att distansera sig 
från arbetarklassen och motsäger Bourdieus (1984) resonemang om att arbetarklassen 
stigmatiserar de som försöker komma ifrån arbetarklassen. 

5.2.3 Prioriteringar 

För att återkoppla till Erikson och Jonssons (1998) resonemang om att personer med olika 
klassbakgrund har olika prioriteringar kring framgång i yrkeslivet och därmed lägger olika 
mycket tid på att uppnå framgång har vi märkt att alla intervjuade studenter uppvisat en hög 
ambition i att anstränga sig i sina studier och med extrajobb. Vi har inte heller sett att 
personer med en högre klassbakgrund uppvisat att de har arbetat hårdare än andra för att 
uppnå yrkesframgång. Eftersom vi inte ser en koppling i huruvida bakgrund påverkar 
studenternas ansträngning att uppnå viss yrkesframgång kan vi inte bekräfta Erikson och 
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Jonssons (1998) resonemang. Vi ser dock, som tidigare diskuterat, en koppling mellan 
bakgrund och hur mycket krav studenterna ställer på sina första jobb, vilken kan tyda på en 
koppling mellan bakgrund och prioritering av yrkesframgång. Detta kopplar vi till Erikson 
och Jonssons (1998) resonemang om att personer med olika klassbakgrund väljer olika typer 
av första jobb, vilket i sin tur skapar olika språngbrädor för framtida framgång. Vi kan som 
sagt se en koppling mellan bakgrund och hur höga krav studenterna har på sitt första jobb, 
men vi kan inte uttala oss om deras första jobb kommer påverka framtida yrkesframgång eller 
inte.  

5.2.4 Sammanfattning distinktioner 
För att sammanfatta hur ovanstående resonemang hjälper oss att besvara frågeställningen om 
hur studenterna resonerar och känner kring sitt jobbsökande och dess koppling till 
studenternas bakgrund kan vi se att intervjudeltagarna har olika resonemang om vilka typer 
av jobb de vill söka efter examen. De intervjudeltagare vars föräldrar har högstatusyrken 
ställer krav på vilka jobb de vill ha, vilket vi kopplar till att de dels upprätthåller distinktioner, 
dels kan styra deras resonemang mer med fokus på intresse. De intervjudeltagare vars 
föräldrar har gjort en klassresa upplever större press från sina föräldrar kring deras 
prestationer. Här drar vi kopplingen att deras föräldrar sätter press på sina barn för att 
upprätthålla den klassresa som föräldrarna har gjort, samt eftersom yrkesframgång och 
prestige inte är något självklart för dem, utan något de måste kämpa för. De intervjudeltagare 
vars familj har en längre historia av att tillhöra högre klasser upplever inte en lika uttalad 
press från sina föräldrar kring att prestera, vilket vi tolkar som att det finns en trygghet i deras 
familjer och en större självklarhet för dem att upprätthålla status. Avslutningsvis diskuterade 
vi att den intervjudeltagare som har arbetarklassbakgrund inte resonerar utifrån intresse, utan 
snarare präglas av resonemang kring nödvändighet, vilket bekräftar Bourdieus (1984) teori 
om att arbetarklassens val präglas av nödvändighet.  
 
6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att lyfta studenters tankar om deras position på den svenska 
arbetsmarknaden efter examen genom att undersöka resonemang och känslor kopplade till 
steget från högskolan till arbetslivet. Vi har försökt förstå dessa resonemang och känslor hos 
studenterna med grund i deras bakgrund. Nedan följer en diskussion om hur metod och 
materialinsamling kan ha påverkat resultatet. Vi sammanfattar därefter de centrala resultat 
och analyser vi presenterat ovan för att ge en överblick av uppsatsens resultat. En diskussion 
om resultatets koppling till tidigare forskning och teori görs även samt hur resultatet ger svar 
på forskningsfrågan Hur resonerar och känner medie- och kommunikationsstudenter kring 
deras framtida jobbsökande och finns det en koppling till deras bakgrund i deras resonemang 
och känslor? Vi diskuterar slutligen huruvida vi anser oss lyckats fylla den kunskapslucka vi 
presenterat samt föreslår vidare forskning på ämnet och förslag på hur högskolor kan stötta 
studenter för att öka jämlikheten mellan dem och förbereda dem inför arbetslivet. 
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6.1 Diskussion av relationen mellan resultatet och analysen och metod 
Nedan följer en diskussion om relationen mellan uppsatsens resultat och den forskningsmetod 
vi har använt. Diskussionen ska belysa hur metodvalen kan ha format och skapat 
begräsningar för resultatet.  
 
Vårt val av metodoansats, styrd innehållsanalys, medföljer som nämnt i avsnitt 4.1 
Metodansats, risker som att omedvetet endast bekräfta den teori som används. Risken att 
enbart bekräfta teorierna har vi under kodnings- och analysarbetet märkt av då speciellt 
Bourdieus (1984) teori om habitus och kulturellt kapital är en omfattande teori som använts 
på många olika områden och därför kan appliceras på de flesta tillfällen om ett kritiskt 
förhållningssätt inte tillämpas. Kritiskt menas i det här fallet på att inte låta teorin förklara 
alltför mycket i vår kodning och analys och i stället vara mer restriktiva i vad vi anser kunna 
bekräfta teorin. Vi valde därför även som försiktighetsåtgärder att ta inspiration från 
fenomenologin där vi var mer öppna till nya insikter under våra intervjuer och kodning samt 
inspiration från den konventionella innehållsanalysen där vi i intervjuerna ställde mer öppna 
frågor fria från teorin. Vi upplever oss lyckats just då vi fått resultat som både bekräftar och 
dementerar vårt teoretiska ramverk. Vi har exempelvis presenterat att Bourdieus (1984) 
nödvändighetsbegrepp har diskuterats av studenter med olika klassbakgrund och genomsyrar 
inte alltid de resonemang som studenten med arbetarklassbakgrund för. Bourdieu har enligt 
oss en för enformig syn på arbetarklassen. Även Skeggs (1999) resonemang om att 
arbetarklasskvinnor inte vågar testa nya saker dementerades.  
 
I Metod- och materialkapitlet diskuterade vi risken att intervjudeltagarnas svar skulle styras 
av social önskvärdhet eftersom vi inledde intervjuerna med bakgrundsfrågor. Vi upplevde 
dock att det inte fanns en uppenbar påverkan på intervjudeltagarnas svar med att utgå från sin 
bakgrund eftersom intervjudeltagarna exempelvis inte sa ordagrant att föräldrarna påverkat 
deras resonemang. Eftersom vi fann skillnader mellan hur studenter med liknande bakgrund 
besvarade frågorna uppfattade vi inte heller att de har anpassat sina svar alltför mycket utifrån 
social önskvärdhet. Vi anser därför att det inte varit en nämnvärd påverkan av att inleda med 
bakgrundsfrågor. Vi kan dock inte helt utesluta att det varit en påverkan, men vi bedömer att 
den risken var värd att ta då det gav oss detaljrika svar eftersom intervjudeltagarna får lättare 
att prata då intervjun inte startar direkt med de längre frågorna. 
 
Riskerna med att ha med Anni, en student som studerar på mastersnivå, i vårt urval har även 
diskuterats. Risken låg i att mastersstudentens svar skulle skilja sig avsevärt från de andra 
studenternas eftersom hon studerat längre och därför har fått mer kompetens än de andra 
studenterna. Som nämnt i resultatet och analysen kunde vi däremot inte se några tecken på att 
Annis svar skulle skilja sig nämnvärt. Anni var däremot en av de studenter som skulle sökt ett 
jobb som majoriteten av studenterna i vår undersökning inte skulle gjort. Dock resonerade 
hon på liknande sätt som de andra studenterna som skulle sökt jobbet samt skiljde hon sig 
inte nämnvärt i svaren av de andra frågorna heller, vilket gör att vi anser oss kunna ha utfört 
liknande analys av hennes svar som av de resterande studenternas. 
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6.2 Sammanfattning av resultat och analys samt diskussion om dess koppling 
till tidigare forskning och teori 
Sammanfattningsvis kan vi se en koppling mellan studenternas bakgrund och deras 
resonemang och känslor kring jobbsökande. Vi kommer fram till att självförtroende samt 
kunskap om arbetsmarknaden är det som är mest påverkat av studenternas bakgrund. Dock är 
inte bakgrund den enda påverkansfaktorn till studenternas resonemang och känslor. Förenklat 
drar vi följande slutsatser: 

• Studenterna med högre klassbakgrund är mer självsäkra inför en arbetsintervju. 
• Studenter från högre klasser intresseras av jobb på grund av sina personliga intressen 

medan studenten från arbetarklass diskuterar nödvändigheten i olika jobb. 
• Övriga resonemang och känslor kan inte direkt kopplas till studenternas 

klassbakgrund och därför att andra faktorer än klass troligtvis påverkar. 
• Studenterna upplever inte hinder att utföra merithöjande aktiviteter på grund av 

klassbakgrund. 
• Samtliga av studenterna oavsett klassbakgrund är medvetna om behov av 

merithöjande aktiviteter. 
• Samtliga av studenterna oavsett klassbakgrund vill ha mer praktiska inslag i 

utbildningen. 
Nedan utvecklar och förklarar vi slutsatserna.  
 
De flesta studenter som upplevde en självsäkerhet inför att gå på en arbetsintervju och att 
söka ett jobb de inte upplever sig vara kvalificerade för har föräldrar med eftergymnasial 
utbildning samt medel- eller högstatusyrken. Vi drog slutsatsen att de självsäkra studenterna 
kan vara mer självsäkra eftersom de har ett större kulturellt kapital och förståelse för hur de 
ska bete sig under en arbetsintervju, samt ett habitus som är präglat av deras kulturella kapital 
och därmed får större självförtroende. Att studenterna med mer priviligierad bakgrund har ett 
större självförtroende bekräftar Flippin och Paccagnella (2012) samt James och Amatos 
(2013) resonemang om att barn till föräldrar med högre utbildning och inkomst har ett större 
självförtroende än barn som inte har sådana föräldrar. Några av studenterna framförde även 
att de kände sig självsäkra i att få ett jobb om de fick komma till intervju och alltså vet om de 
sociala koderna och hur de ska föra sig på en intervju. Dessa studenters uppfattning bekräftar 
det bland annat Nordli Hansen (1995) och Tomaszewski et al. (2021) diskuterar om att 
arbetsgivare anställer personer som uppvisar liknande kulturella kapital. Däremot är det inte 
bara de studenter med föräldrar med medel- och högstatusyrken som uppvisade ett 
självförtroende inför att söka jobb. Vi drar därför slutsatsen att det finns variation av 
resonemang och känslor inom klasser, vilket bekräftar Steffys (2017) och Skeggs (1999) 
resonemang om individuell variation inom klasser. Det är därför troligtvis flera faktorer än 
klassbakgrund som spelar in i hur studenterna resonerar och känner inför sitt framtida 
arbetsliv. 
 
Vi har även diskuterat vilka resonemang studenterna för kring att eventuellt studera vidare 
efter sin kandidatexamen. En del av studenterna diskuterar att de kanske ska studera vidare 
för att gardera sig mot att annars möjligtvis bli arbetslösa. Andra studenter förklarade dock att 
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de möjligtvis vill studera vidare på grund av att de vill fördjupa sig inom sina intressen. Vi 
har analyserat huruvida resonemangen om att studera vidare efter examen kan kopplas till 
Bourdieus (1984) nödvändighetsbegrepp och kom inte fram till någon entydig slutsats då 
intervjudeltagarna som gjorde garderande val hade olika bakgrund. Vi har även diskuterat 
Skeggs (1999) resonemang om att söka sig till det en person tror sig vara bra på, vilket vi ser 
att flera studenter gör då de väljer att inte söka sig till vissa typer av jobb eftersom de inte 
tycker sig vara tillräckligt duktiga för det. Däremot har vi sett resultat som motsäger Skeggs 
(1999) resonemang om att söka sig till det en person tror sig klara av eftersom den student 
som har arbetarklassbakgrund uppvisade att hon vill och vågar testa nya saker och gå utanför 
sin bekvämlighetszon. Vi finner alltså skillnader inom klasser kring Skeggs (1999) 
resonemang om att söka sig till det en person tror sig klara av och kommer därför fram till att 
det troligtvis är fler faktorer än just klassbakgrund som påverkar.  
 
Studenterna i vår uppsats har inte heller fört resonemang om att de har saknat möjligheter att 
utföra vissa aktiviteter. En förklaring skulle kunna vara att studenternas klassbakgrund på 
svenska högskolor är av mindre betydelse för att utföra vissa merithöjande aktiviteter under 
sin studietid än vad Lehmann (2019), Bathmaker et al. (2013) och Macmillan et al. (2015) har 
redogjort för från sina studier i Kanada och Storbritannien. Samtliga studenter i vår uppsats 
var även medvetna om att olika merithöjande aktiviteter som extrajobb eller praktikerfarenhet 
krävs för att få jobb. Hade studenter från lägre klasser inte fört sådana resonemang hade 
Bourdieus (1984), Bathmaker et al. (2013) och Lehmanns (2019) resonemang kring att inte 
känna till spelets regler kunnat appliceras, men eftersom studenterna är från olika klasser kan 
det inte antas att en större medvetenhet om spelets regler finns hos studenterna från mer 
priviligierad bakgrund än hos studenterna från lägre klasser. Däremot uttryckte samtliga 
studenter ett behov av att få mer praktiska kunskaper under sin utbildning. 
 
Vi har även dragit slutsatser om att vissa studenter upplever en större press från sin familj 
kring att prestera eller att skaffa sig ett tillräckligt bra jobb, vilket vi kopplar till att deras 
föräldrar vill att deras barn ska upprätthålla familjens klasstatus. Vi såg en skillnad i att 
studenterna vars föräldrar har gjort en klassresa upplever mer uttalad press från sina föräldrar. 
Vi drar slutsatsen att den press studenterna får från sina föräldrar kan kopplas till att deras 
föräldrar, till skillnad från föräldrarna som tillhör familjer med en längre historia av att 
tillhöra de högre klasserna, är mer osäkra på sin status och mer rädda att förlora den statusen.  
 
Avslutningsvis har vi dragit slutsatsen att studenterna som har familjer som under en längre 
tid haft medel- eller högstatusyrken har kunnat göra val om vilka typer av jobb de vill ha på 
grund av intresse, medan studenten med föräldrar med lågstatusyrken snarare har diskuterat 
nödvändigheten i sina val av jobb. Kopplingen mellan klassbakgrund och diskussion om 
nödvändighet i olika jobb skiljer sig från diskussionen studenterna för om nödvändighet kring 
att fortsätta studera efter examen eftersom vi där kom fram till att de inte är klassade. 
 
Svaret på vår forskningsfråga Hur resonerar och känner medie- och 
kommunikationsstudenter kring deras framtida jobbsökande och finns det en koppling till 
deras bakgrund i deras resonemang och känslor? blir således att många av resonemangen 
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och känslorna studenterna har uppvisat är kopplade till deras självförtroende. Självförtroendet 
är kopplat till hur studenterna känner kring sina kompetenser, kring att föra sig i sociala 
sammanhang, deras rädsla att misslyckas och resonemang om nödvändighet eller deras 
intressen, samt press från sina föräldrar. Vi ser dock också att resonemang och känslor skiljer 
sig åt även för personer med liknande bakgrund vilket tyder på att bakgrund påverkar, men att 
det samtidigt är fler faktorer än bakgrund som påverkar studenternas resonemang och 
känslor. Vad vår uppsats då kan visa är att det är komplext att analysera den påverkan 
bakgrund har på studenternas resonemang och känslor om arbetsmarknaden. Bakgrund är en 
av flertalet faktorer som ligger till grund för resonemangen och känslorna och studenternas 
bakgrund är mer framträdande i vissa sammanhang och mindre i andra. Nedan följer hur vi 
anser oss ha fyllt den kunskapslucka vi identifierade i början av uppsatsen för att sedan 
avslutningsvis presentera våra förslag för vidare forskning för att kunna ringa in ytterligare 
faktorer som kan påverka studenternas resonemang och känslor kring jobbsökande. 
Avslutningsvis ska vi presentera förslag till svenska högskolor för att främja jämlikhet och 
förbereda studenter inför arbetsmarknaden.  

6.3 Kunskapsluckan och förslag till vidare forskning 
Vår kunskapslucka, som förklarat i avsnitt 2.5, är förståelse för hur studenter själva resonerar 
kring sin position på arbetsmarknaden och de känslor som finns kopplade till det stundande 
arbetslivet, med grund i deras klassbakgrund. Genom att belysa de resonemang som 
intervjudeltagarna hade inför vilka jobb de kan tänka sig att söka efter examen, samt vilka 
känslor de har inför sitt framtida jobbsökande med hjälp av klassteorier anser vi oss ha 
bidragit till att fylla ut kunskapsluckan.  
 
Vi vill belysa att resultatet i uppsatsen inte är svartvitt. Intervjudeltagarna uppvisade olika 
typer av resonemang och känslor under intervjuerna och många av intervjudeltagarna 
uppvisade delvis motstridiga resonemang och känslor. För att kunna få en överblick och dra 
slutsatser om deras resonemang och känslor valde vi att belysa det resultat som mest präglat 
varje intervjudeltagare. Det är därför viktigt att betona att resultatet är mer nyanserat än vad 
vi har haft möjlighet att redogöra för. Dessutom finns det en del mönster som inte är helt 
samstämmiga och det betyder att det troligtvis är flera faktorer än klassbakgrund som 
påverkar intervjudeltagarnas resonemang och känslor inför sitt framtida jobbsökande. 
Exempel på andra faktorer som kan påverka studenternas resonemang och känslor inför deras 
jobbsökande är kön, vilket Skeggs (1999) som sagt belyser. Två intervjudeltagare berättade 
att de uppfattar en skillnad i hur män och kvinnor resonerar inför att söka jobb. Däremot 
kunde vi inte bekräfta några skillnader mellan män och kvinnors resonemang, dels för att vi 
inte såg ett tydligt mönster, dels för att vi enbart intervjuat en man. Vi uppmanar därför 
vidare framtida studier till att undersöka hur klass samspelar med andra faktorer som kön för 
att påverka hur studenter resonerar och känner inför sin position på arbetsmarknaden. 
 
De studier vi har redogjort för i kapitel 2. Tidigare forskning lägger störst vikt vid att 
resonera kring hur personer påverkas av sina föräldrar, vilket exempelvis Nordli Hansen 
(1995), James och Amato (2013), Flippin och Paccagnella (2012), Macmillan et al. (2015), 
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Lehmann (2019) samt Fang och Saks (2021) gör. Vi har därför också valt att analysera hur 
föräldrar har påverkat intervjudeltagarnas resonemang och känslor. Vi lade märke till att en 
del av intervjudeltagarna nämnde att deras syskon och vänner har påverkat de resonemang de 
har inför olika val de står inför. Möjligt är att några intervjudeltagare inte nämnde sina 
föräldrars påverkan lika mycket eftersom föräldrarnas påverkan kan uppfattas som mer 
självklar och omedveten eftersom mycket av den kan kommit från yngre åldrar. Vi uppmanar 
därför till framtida studier som undersöker hur personer påverkas av olika personer samtidigt, 
som föräldrar, syskon och vänner. Bourdieu (1984) betonar dessutom att en persons habitus 
främst präglas av dennes uppväxt. Vi märkte dock att flera av studenternas resonemang 
grundade sig på erfarenheter de fått senare i livet exempelvis på utbildningen eller jobb och 
det vore därmed intressant att, för att utveckla Bourdieus teori, vidare undersöka hur mycket 
människor påverkas av sin uppväxt i jämförelse med erfarenheter senare under livet. 

6.3.1 Förslag på åtgärder för att stötta studenter inför arbetslivet 

Tidigare forskning visar att klass skapar olika förutsättningar för yrkesframgång (Erikson & 
Jonsson, 1998; DeOrtentiis et al., 2022; Fang & Saks, 2021; Nordli Hansen, 1995; 
Tomaszewski et al., 2021). Avslutningsvis har uppsatsens syfte varit att undersöka vad 
högskolor kan göra för att studenternas bakgrund inte ska ha större påverkan för deras 
upplevda och faktiska möjligheter i deras kommande yrkesliv. Vi har i intervjuerna märkt att 
studenterna efterfrågar mer praktiska inslag i utbildningen samt ett större stöd från 
högskolorna. Som nämnt i inledningen ska svenska universitet och högskolor främja 
jämlikhet samt underlätta för studenternas övergång till arbetslivet. Som påpekat konstaterade 
studenten med arbetarklassbakgrund att datorprogrammen arbetsgivare efterfrågar kunskap 
inom kostar pengar vilket uppehåller den ojämna fördelningen av kunskap som Breen (2005) 
diskuterar. Därför föreslår vi att högskolor ska se över om de kan erbjuda fler kurser som lär 
ut datorprogrammen alternativt samarbeta med andra aktörer som erbjuder liknande 
alternativ. Vidare behövs det fokuseras på att hjälpa de studenter med mindre självförtroende 
att våga söka jobb de är kvalificerade för och att våga tro på deras kompetens. Vi upplevde 
under våra intervjuer att nästintill alla intervjudeltagare uppskattade att få diskutera en 
jobbannons och att de kände sig mer självsäkra i att söka jobb de vid första anblick hade 
avvisat på grund av bristande självförtroende. Därav anser vi att ett möte med en 
yrkesvägledare för dessa studenter hade uppskattats och kunnat ge ännu mer stöd och vi 
föreslår därför att universitet och högskolor ska förtydliga var studenterna kan få 
yrkesvägledning.  
 
Studenterna uttrycker ett behov av mer stöd från universitet och högskolor inför sitt framtida 
jobbsökande. Vi finner även att bakgrund delvis har en påverkan på hur studenterna resonerar 
och känner inför sitt framtida yrkesliv och vilka jobb de vågar söka efter examen. Därför 
uppmanar vi svenska universitet och högskolor att se över hur de kan agera för att stötta deras 
studenter mer för att främja jämlikhet i samhället och underlätta studenternas övergång till 
arbetslivet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Del 1: 
Inledande frågor om bakgrund? 

- Vad jobbar dina föräldrar med? (Eller eventuellt annan nära familj) 
- Har dina föräldrar (eller eventuellt annan nära familj) gått på gymnasiet?  
- Har de en eftergymnasial utbildning? Vilken isåfall? 
- Har du haft extrajobb under din uppväxt/ nu - varför isåfall? 

 
Varför valde du att studera vidare? 

- uppmuntran till vidare utbildning? 
 

Varför valde du att studera medie och kommunikation? 
 
Vad är dina planer efter examen?  

- Varför? 
 
Frågor om hur man ser på sin situation på arbetsmarknaden efter examen?  

+ Vilka jobb tror du att du är kvalificerad för? - Hur känner du kring det? 
+ Har du tänkt på löneanspråk? - Varför/varför inte? Hur tänker du kring din första lön? 
+ nyckelord i jobbannonserna som får en att söka/får en att inte söka? - om man har 

kollat på jobbannonser det vill säga.  
 
Del 2: 

Övergång till jobbannonserna: 
Har du kollat på jobb som du kan tänka dig söka efter examen? 
 
Visa en annons i taget: 
Frågor efter vardera annonsen: 

- Hade du sökt detta jobb? - Varför, varför inte? 
- Hur ser du på din chans att få ett sånt här typ av jobb? - Hur känns det? 
- Vad i jobbannonsen tror du att arbetsgivaren tycker är mest avgörande? -Anser du att 

du uppfyller det? Hur känns det? 
- Tror du att andra i din klass kan vara kvalificerade för detta jobb? Hur känns det? 

 
Annonser: 
Innan: Du får föreställa dig att du hittar en jobbannons som har en arbetsbeskrivning som du 
tycker låter jättebra! 
 
Annons 1: 
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Kompetenser och färdigheter 
- Har eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller motsvarande erfarenhet från 

en liknande roll 
- Är en god skribent 
- Har tidigare erfarenhet av projektledning; att driva egna projekt från början till slut 
- Självständigt kan bearbeta texter för olika typer av målgrupper och verktyg 
- Vana av att jobba med publicering i digitala kanaler som sociala medier och webb 
- Arbetar flytande på både svenska och engelska 
- För rollen tror vi också att följande personliga egenskaper är viktiga: Du är 

lösningsorienterad, prestigelös och självständig, med god samarbetsförmåga 
Det är även meriterande om du: 

- Har vana av att jobba med annonseringsverktyget Facebook ads 
 
Annons 2: 
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning för tjänsten, exempelvis inom 
medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller liknande. Du har minst två års 
erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Du behöver ha mycket goda kunskaper, samt ett 
stort intresse för sociala medier och digital kommunikation, samt erfarenhet av att arbeta med 
digitala program och verktyg, exempelvis WordPress, SiteVision, Facebook Business 
Manager, Photoshop, Office-paketet, Adobe CC samt Sharepoint. 
 
Som person är du nyfiken och intresserad av omvärlden. Du har också ett öga för detaljer. Du 
har ett konsultativt och serviceinriktat förhållningssätt och drivs av att skapa innehåll som når 
ut och väcker intresse. Du är bra på att ta egna initiativ och arbetar bra både självständigt och 
i grupp. Du håller hög kvalitet och levererar i tid. Du är också en god arbetskamrat som har 
lätt för att samarbeta och ett genuint intresse av såväl arbetskamraterna som 
arbetsuppgifterna. 

Bilaga 2. Informationsbrev till intervjudeltagare 
En förfrågan om deltagande i studie 
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi 
sistaterminsstudenters samt masterstudenters tankar och känslor inför sin position på 
arbetsmarknaden. 
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram och förstå studenters tankar om deras position på den 
svenska arbetsmarknaden. Vi vill med studien undersöka dessa resonemang och känslor kring 
steget från akademin till arbetslivet för att bättre förstå vad som ligger till grund för känslorna 
och för att sedan se hur universitetet kan hjälpa fler studenter i deras jobbsökande. Ditt 
deltagande i denna studie är därför mycket värdefullt då det är genom ditt perspektiv som vi 
kan ta komma fram till slutsatser om hur universitet bättre kan hjälpa studenters kliv ut på 
arbetsmarknaden.  
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Eftersom vi vill ta reda på resonemang och känslor som studenter som ska ut i arbetslivet är 
vi intresserade av att hålla i intervjuer tillsammans med studenter som studerar sin sista 
termin. Du tillfrågas därför, i din egenskap som student inom media och kommunikation och 
läser din sista termin eller påbörjat masterstudier.  
 
Vår data kommer samlas in under veckorna 15–16 genom intervjuer på cirka 45 minuter. 
Intervjuerna kommer spelas in för att sedan kunna analyseras, inspelningarna kommer efter 
detta steg att raderas. Intervjuerna är till för att komma åt egna resonemang kring 
arbetsmarknaden och därför är dina egna perspektiv på din egen uppfattning av din utbildning 
och kvalifikationer för olika jobb av stor betydelse för oss. Du behöver alltså inte förbereda 
dig.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.  
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare Emma von 
Essen kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det 
insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi 
och vår handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i 
form av en C-uppsats vid Sociologiska institutionen.  
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill ställa upp på en intervju. Om är intresserad av 
att delta på en intervju eller har frågor kring detta kan du höra av dig till oss så snart som 
möjligt eller senast den 10e april. Du når oss på: 
Cecilia Torlegård: cecilia.torlegard.1504@student.uu.se 
Ingrid Jäder: ingrid.jader.8779@student.uu.se 
 
Uppsala den 5e april, 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Torlegård & Ingrid Jäder 
Studenter 
 
Handledare: 
Docent, Emma von Essen 
emma.von.essen@soc.uu.se  
 
 


