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Abstract  
I dag debatteras det flitigt kring unga och deras arbetslöshet i media. Syftet med vår studie är 

att studera unga med högskoleutbildning och deras syn på val av utbildning och deras 

möjligheter på arbetsmarknaden. 

 

Uppsatsen grundas på en intervjuundersökning bland unga akademiker som har tagit examen 

från Mälardalens Högskola under 2004 med minst 120 poäng inom Beteendevetenskapliga 

programmet, Beteendevetenskapliga programmet (Social omsorg), Välfärdsprogrammet med 

inriktning mot rehabilitering, Missbruksvårdsprogrammet, Datateknik, Energiteknik, 

Byggteknik, Miljöteknik, Ekonomiprogrammet och Internationella 

marknadsföringsprogrammet. Respondenterna har fått svara på frågor angående etablering, 

brist på arbetslivserfarenhet, rörlighet och flexibilitet samt val av utbildning. Intervjusvaren 

kopplas till teorier, tidigare forskning och tolkas utifrån en hermeneutisk ram. 

I resultatet av undersökningen framkom att rörlighet och flexibilitet är idag något som man 

kan behöva för att få ett arbete inom det som man är utbildad till. Det har också visat sig att de 

som kan ”ta för sig” ökar chanserna till jobb inom sitt utbildningsområde. Även 

arbetslivserfarenheten har en betydelse för etableringen inom arbetsmarknaden för unga 

akademiker. Det har även visat sig att unga akademiker idag väljer den utbildning man är 

intresserad av och inte det arbetsmarknaden söker. 

 

Nyckelord: unga akademiker, etablering, flexibilitet, rörlighet, utbildning, 

arbetslivserfarenhet    
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1. Inledning 
I media idag upptar arbetslöshet bland unga ett stort debattutrymme. Det ses som ett växande 

problem som leder till att fler unga drabbas av social utslagning, vilket i många fall kan leda 

till ohälsa och depressioner. Ju längre tid det tar för ungdomarna att komma in på 

arbetsmarknaden, desto större är risken att de drabbas av sociala problem. Problemet är att det 

inte skapas tillräckligt många arbetstillfällen längre. Att man har en akademisk utbildning har 

idag inte samma betydelse som förr. Det kan vara lika stora problem för unga akademiker 

som för andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Vår förförståelse har stärkts genom 

massmedias stora påtryckningar och diskurser om just unga och deras arbetslöshet. Vi vill 

genom vår studie ta reda på vilka faktorer som inverkar på unga akademikers situation på 

arbetsmarknaden. Här har vi begränsat oss till om sociala förhållanden har någon betydelse, 

om man väljer utbildning efter vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, om bristen på 

arbetslivserfarenhet har någon betydelse och vad som generellt har betydelse för deras 

etablering. 
 

Tankesmedjan Den nya välfärden presenterar en debattartikel i DN en studie som visar att tre 

av tio ungdomar mellan 16-24 år saknar arbete, dvs. att 147 000 svenska ungdomar är 

arbetslösa. Men den officiella statistiken säger att det är bara 51 000 ungdomar som är 

arbetslösa. De återstående 96 000 ungdomarna finns i arbetsmarknadsprogram, har 

praktikplatser och det finns även de som har fortsatt med studier. Hur man än räknar så är 

ungdomars svårigheter att komma in på arbetsmarknaden ett stort problem enligt 

debattartikeln. 

 

Ett annat problem med arbetslöshet bland unga som ofta ventileras i media är att de berövas 

möjligheten till självförsörjning. Även inom politiken uppmärksammas 

ungdomsarbetslösheten. Ungdomsminister Lena Hallengren tar upp att den 

socialdemokratiska regeringen är bekymrad över arbetslösheten bland ungdomar. Hon anser 

att man behöver skapa gynnsammare förutsättningar för ungdomar att komma in på 

arbetsmarkanden. I regeringens vårbudget har de gjort en stor satsning på att ta fram 

sommarjobb, lärlingsutbildningar och anställningsstöd för att det ska underlätta för 

ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. En viktig del är att kunna utarbeta metoder 

som leder till att unga snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden, t.ex. genom att 

arbetsmarknadens parter kan sluta ett avtal som underlättar etableringen för ungdomarna. 
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Hallengren menar att ungdomarna ofta har utbildningen men inte arbetslivserfarenheten. 

(www.socialdemokraterna.se 24/4-06) 

 

Trots den uppmärksamhet som ungdomsarbetslösheten har vi upptäckt att det inte finns så 

många undersökningar eller statistik som tar upp unga akademikers situation.  

 

I denna studie analyseras därför hur denna grupp upplever mötet med arbetsmarknaden och 

arbetslivet. Studie har genomförts inom ramar för forskningsprojektet Mobil vid Mälardalens 

Högskola. I projektet är uppgiften att belysa hur högskoleutbildade som tog sin examen för 

c:a 2 år sedan har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Vad möter man för problem och 

möjligheter i en sådan process? Det gav oss en möjlighet att ingå i ett intressant projekt som i 

allra högsta grad är aktuellt för oss som själva ska ut på arbetsmarknaden som nyexaminerade 

från högskolan. Vi har valt att se på de yngre som har genomfört en högskoleutbildning utan 

någon direkt arbetslivserfarenhet och därefter tittat på vilka möjligheter de har att etablera sig 

på arbetsmarknaden. De yngres situation i samhället är något som i högsta grad intresserar 

oss. 

 

1.1 Disposition 

Efter inledningen kommer ett kapitel med en bakgrund där vi visar på olika studier inom 

området. I avsnittet studier tar vi upp rapporter och undersökningar. Vidare i teoriavsnittet tar 

vi upp olika teorier som vi anser är relevanta för undersökningen. I metodkapitlet finns det 

med en beskrivning av metod och tillvägagångssätt som vi använt för att göra denna studie. 

Därefter kommer ett avsnitt där vi skriver om hur studien genomförts och hur de olika delarna 

i urvalsprocessen sett ut, följt av ett avsnitt där vi tar upp våra etiska överväganden där vi 

belyser vikten av att informera respondenterna om att allt sker konfidentiellt. Vi avslutar 

studien med analysen och resultatet. Det sista kapitlet har vi valt att kalla för 

resultatdiskussion och slutsats där vi behandlar och tolkar det med våra valda teorier och 

tidigare forskning. 

 

2. Syfte 
Syftet med vår studie är att med ett sociologiskt perspektiv studera den grupp unga som har en 

akademisk utbildning och se hur deras etableringsprocess på arbetsmarknaden ser ut. Med 

unga menar vi de som väljer att vidareutbilda sig i stort sätt direkt efter gymnasiet. I studien 
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ingår personer som är födda 1980-1982 och som tog examen 2004. De var alltså i 22-24 års 

ålder när de skulle ut på arbetsmarknaden.  

Våra frågeställningar är: 

 Väljer man utbildning efter möjligheterna på arbetsmarknaden? Ser man till vad som 

eftersöks på arbetsmarknaden? Ser man till bristen på utbildade inom olika 

yrkeskategorier? 

 Hur uppfattar unga bristen av arbetslivserfarenhet för att etablera sig på 

arbetsmarknaden? 

 Vilka personliga egenskaper upplever respondenterna spela roll för att lyckas etablera 

sig på arbetsmarknaden? 

 Vad har sociala förhållanden, familj, vänner och övriga nätverk för betydelse för viljan 

till rumslig rörlighet vid arbetssökande? 

 

3. Bakgrund 
Vi börjar med att presentera en översikt över arbetsmarknaden för unga överlag. Därefter 

tittar vi närmare på unga akademiker. Vi har dock inte hittat material om unga akademiker 

vad avser etablering, rörlighet och eventuellt brist på arbetslivserfarenhet.   

 

3.1 Unga och arbetslöshet 

I en studie som gjordes av TCO var syftet att titta på vad som har hänt med de ungdomar som 

lämnade gymnasieskolan 1991. De har följt samma individer under perioden 1991-1999 för 

att kartlägga deras rörlighet på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Där framgick att de 

som inte valde att fortsätta studera hade en högre sysselsättningsgrad än de som fortsatte att 

studera. De som fortsätter att studera är mer geografiskt rörliga när det gäller arbeten. Studien 

är gjord under en lågkonjunktursperiod och det är ju något som främst drabbar ungdomar. 

Denna nittiotalskris drabbade många men i synnerhet drabbades ungdomar som skulle ut på 

arbetsmarknaden.  

 

Enligt TCO finns det behov att ha en rörlighet under hela arbetslivet. Att rörligheten i 

allmänhet är låg visar många studier, men det har visat sig att ungdomar rör sig i större 

utsträckning om de är högutbildade och då både yrkesmässigt och geografiskt. När de väl har 

etablerat sig på arbetsmarknaden är rörligheten lägre. Det viktiga är att skapa åtgärder och 

möjligheter i framtiden för att den enskilde individen ska kunna röra sig under hela det 
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yrkesverksamma livet. Detta för att motverka en låsning när det gäller rörligheten geografiskt 

och yrkesmässigt. (TCO, 2003) 
 

3.2 Akademikers rörlighet på arbetsmarknaden 

TCO gjorde också en undersökning om de högskoleutbildades rörlighet på arbetsmarknaden. 

Syftet med deras studie var att se hur de lyckades få sysselsättning på arbetsmarknaden efter 

sina studier. De har följt samma personer under året 1991 när de gick ut från högskolan fram 

till år 1999 för att kunna studera rörligheten på arbetsmarknaden. Undersökningen visar att 

1999 var drygt 70 % av den studerade gruppen i någon form av sysselsättning, 14 % studerade 

och 1,5 % var långtidsarbetslösa längre än 180 dagar. De som hade en teoretiskt inriktad 

utbildning hade större rörlighet men svårare att komma in på arbetsmarknaden, medan de som 

hade en mer yrkesinriktad utbildning hade lättare att komma in på arbetsmarknaden. 

Skillnaden avseende rörligheten mellan de som har en teoretisk utbildning och de som har en 

yrkesinriktad utbildning var att teoretikerna flyttade i större utsträckning än vad de med 

yrkesutbildning gjorde. Det betonas att flera utredningar pekar på att ungdomar och 

välutbildade har en större tendens att flytta på sig både geografiskt och yrkesmässigt, men när 

de väl har sin trygghet på arbetsmarknaden så sjunker rörligheten. (TCO, 2002) 

 

4. Tidigare studier 
I vårt sökande efter relevanta studier har vi inte hittat mycket om unga akademiker vilket gör 

vår studie angelägen. De studier som vi har hittat handlar mest om ungdomar i allmänhet. Vi 

tror dock att det kan vara av intresse att se om det finns några gemensamma mönster bland 

ungdomar vilket också är viktigt att peka på vid en analys av dem som är högskoleutbildade. 

Det har varit svårt att hitta artiklar och studier om unga akademiker med de sökkriterier vi 

anser relevanta för undersökningen. Vi har letat i sociological abstracts, ELIN, Saco, TCO, 

Arbetslivsinstitutet mm. Vi har därför valt att lyfta fram litteratur som endast till viss del 

stämmer in på vår studiegrupp.  

 

4.1 Vilka ungdomar blir arbetslösa? 

Stig Blomskog och Lena Schröder redovisar i boken ”I vuxen livets väntrum” en enkätstudie 

som handlar om vilka ungdomar blir arbetslösa. De har tittat på familjebakgrundens betydelse 

och den egna utbildningsnivån. Där ser de ett samband mellan längre utbildning och minskad 

arbetslöshet och att det är lika för pojkar och flickor. De finner även att arbetslivserfarenhet 
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har betydelse. De har gjort en försiktig tolkning av arbetslivserfarenheten. 

”Arbetslivserfarenhet generellt sett minskar ungdomars risk att bli arbetslösa, men att även 

typen av arbetslivserfarenhet har stor betydelse” 

(Blomskog och Schröder 1999, s.42-43) 

 

4.2 Arbetsliv och mobilitet 

I en forskningsöversikt skriven av Anders Hallqvist (2005) behandlas arbetsliv och mobilitet. 

I den har han samlat material från olika forskare som studerat mobilitet, identitet och rörlighet 

på arbetsmarknaden. Några forskare som Hallqvist refererar är Gunnar Aronsson och Alicia 

Sjögren (1994). De skriver i sin analys ”Samhällsomvandling och arbetsliv, omvärldsanalys 

inför 2000 talet” att en stor föränderlighet och flexibilitet ökar risken att skada individens 

identitet, vilket kan leda till en bristande självkänsla och rotlöshet. Inom arbetsmarknaden 

förutsätts alltså att människan ha en attityd till arbetet som är baserad på flexibilitet, vilket 

innebär att människan behöver ha en väl utvecklad komplex och flexibel identitet.  

 

Vidare väljer människor inte yrkesbana enbart på grund av vad som efterfrågas på 

arbetsmarknaden, behovet av självförverkligande har också en avgörande del i den personliga 

värderingen, identiteten och arbetet. Rörligheten som förekommer i allt större utsträckning 

innebär att människor lyfts ur sina sociala miljöer och sin trygghet. Avseende yrkesidentitet 

skriver Hallqvist med referens till Kirpal ((2004) att de flesta utvecklar sin yrkesidentitet 

genom en etablering som är utmärkande för yrket, företaget eller produkten (Hallqvist 2005). 

 

4.3 Har ungdoms arbetslöshet långsiktiga effekter? 

Oskar Nordström Skans har studerat ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter. Syftet med 

studien var att se om ungdomsarbetslösheten, även om den är kortvarig, hade negativa 

effekter på lång sikt. Författaren studerade ungdomar som gick en tvåårig gymnasieutbildning 

mellan 1991-1994. Han finner att ungdomsarbetslösheten är avsevärt mycket högre än vad 

arbetslösheten för ungdomar över 24 år är. Men ungdomar hittar i högre grad arbeten fortare 

än vad de äldre arbetslösa gör. Ungdomarna är däremot oftare arbetslösa, men under en 

kortare period. En annan sak som han tar upp i artikeln är att de arbetsmarknadsprogram som 

finns för ungdomar inte fungerar som de ska. 

 

Även om arbetslösheten för ungdomar inte är speciellt långvarig, så blir det istället långvariga 

effekter av den, vilket kostar en hel del om man räknar över ett helt arbetsliv. Effekterna av 
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detta kan bli att personer som under en period är arbetslösa går miste om värdefull kompetens 

och dels genom att de förlorar arbetslivserfarenhet. Företagen kan vid sina anställningar 

sortera bort de personer som tidigare varit arbetslösa i tron att de inte producerar lika mycket 

som andra på grund av sin arbetslöshet. Detta kan leda till att de personer som är flitiga och 

arbetsvilliga sorteras bort i ett allt för tidigt skede. Nordström Skans menar att den effekten 

kallas ”statisk diskriminering”.  

 

Ytterligare en aspekt som Nordström Skans tar upp är regeln ”sist – in – först - ut”. Ungdomar 

som inte får ett arbete direkt när de slutar skolan ligger sämre till vid neddragningar av 

personalen och det är ofta de som blir uppsagda först. Effekter av detta kan bli att värderingar 

och preferenser skapas hos ungdomarna och viljan att arbeta och utbilda sig kan påverkas av 

hur det har gått för dem på arbetsmarkanden. I resultatet framkom det att de som var 

arbetslösa direkt efter studierna också var det under resten av den undersökta perioden. Den 

femåriga studien visar att ett misslyckande med ett inträde på arbetsmarknaden leder till en 

svagare position på arbetsmarknaden. (Nordström Skans 2005) 

 

4.4 Sökbeteendets betydelse för chansen att hitta ett jobb. 

I en studie av Margareta Bolinder – Sökbeteendets betydelse för chansen att hitta ett jobb – 

var syftet att studera övergången från arbetslöshet till arbete. Hon frågar om sökbeteendet har 

någon betydelse för en etablering på arbetsmarknaden. Studien genomfördes både kvantitativt 

och kvalitativt. De sökmotorer som studerades var dels formella nätverk såsom 

Arbetsförmedlingen och tidningsannonser dels informella nätverk såsom egna initiativ till 

kontakt med arbetsgivare, information från vänner och bekanta och tidigare arbetsgivare. 

 

Bland högutbildade, långtidsarbetslösa och personer som bodde på platser med låg 

arbetslöshet var det vanligare med formella sökmetoder, medan de som hade det ekonomiskt 

dåligt sökte arbete mer aktivt än andra. Det informella sökandet genom vänner/bekanta och 

eget initiativ visade sig vara vanligare bland män än kvinnor. De yngre använde sig i större 

utsträckning av vänner och bekanta. Passiviteten och aktiviteten bland de arbetssökande 

skilde sig något åt. I gruppen med passiva sökande fann man de som inte var motiverade att 

arbeta och inte utnyttjat sökmetoder fullt ut, men också de som mådde psykiskt bra och de 

som hade det gott ställt ekonomiskt. Aktiviteten var hög bland dem som hade en bra 

arbetsmotivation, och dem som hade en ansträngd ekonomi och mådde psykiskt dåligt. 
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Vidare visade studien att användandet av olika sökmetoder som tidningsannonser, 

vänner/bekanta, och eget initiativ är beroende av ålder, medborgarskap, utbildning, 

arbetsmotivation och ekonomisk situation. Författaren pekar också på ett intressant 

förhållande: att långtidsarbetslösa inte är mer passiva än vad korttidsarbetslösa är. Slutsatsen 

för studien är att de arbetslösas sökbeteende inte är orsaken till dagens arbetslöshet. Endera 

söker de arbetslösa optimalt med arbete utifrån deras faktiska möjligheter att hitta ett arbete 

eller också är det andra faktorer, som arbetsgivarnas rekryteringsbeteende, som påverkar 

arbetslösheten. (Bolinder 1999, sid.45-62) 

 

4.5 Arbetsmarknadsundersökning från Jusek 

Jusek genomför årligen enkätundersökningar bland nyutexaminerade. I undersökningen från 

2006 har man studerat nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare 

och samhällsvetare som tagit examen med minst 120 poäng under perioden september 2004 

till augusti 2005. Av den framkommer att var femte nyexaminerad akademiker är utan jobb. 

2001 var arbetslösheten bland akademikerna 8 procent, medan den år 2006 är 20 procent. Den 

största andelen arbetslösa finns bland samhällsvetarna med 29 procent, den lägsta andelen är 

hos juristerna med 14 procent.  Svarsfrekvensen var 54 procent. 

 

En annan fråga som togs upp i undersökningen var i vilken utsträckning de jobb man fått 

överensstämde med den utbildning man genomgått. 

Här svarade 29 procent att de har ett jobb som motsvarar deras utbildning. 49 procent har 

uppgett att de till en viss del har jobb som motsvarar deras utbildning. 22 procent har uppgett 

att de har ett jobb som inte alls motsvarar deras utbildning. (Jusek 2006) 

 

4.6 Aktivt arbetsliv om dagens behov och framtidens möjligheter. 

I flera studier framkommer att den geografiska rörligheten efter att man har etablerat sig på 

arbetsmarknaden är ganska låg. Casten von Otter redovisar tidigare studier om rörlighet på 

arbetsmarknaden. Han framhåller att åldern har en framträdande roll i flyttningsprocessen. 

Han pekar på att de som är yngre står för de flesta flyttningarna. Även i den regionalpolitiska 

utredningen SOU 2000:87, framkommer det att efter att man har passerat ungdomsåldern är 

det bara 2 procent av flyttningarna som sker över kommungränsen.  

 

von Otter refererar också till en TCO-studie där man har kartlagt arbetstagarnas inställning till 

byte av yrke och viljan att vara rörlig på arbetsmarknaden. Där framkommer det att en 
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tredjedel av arbetsföra personer kan tänka sig att byta yrke. Bland dem som vill eller inte vill 

byta arbetsplats handlar det huvudsakligen om anställningsförhållande, lön, karriär och 

kompetens. Pendlingen till arbetet ökar mest. Den största flexibiliteten ligger i att pendla och 

anledningen till det är allt färre arbetstillfällen inom den lokala arbetsmarknaden. (von Otter, 

2004) 

 

5. Teori 
I teorikapitlet väljer vi att anknyta till två sociologers verk. En är Anthony Giddens som i sina 

böcker Modernitet och självidentitet och Reflexive Modernization. Politics, Tradition and 

Asthetics in the Modern Social Order tar upp behov och förutsättningar för reflexivitet i det 

moderna samhället. Han pekar på att individen i dagens samhälle inte är lika bunden till 

traditioner och kulturer i sina val för att skapa självidentitet. Liknade tankegångar har Richard 

Sennett som i sin bok När karaktären krackelerar. Han utgår ifrån människors situation på en 

arbetsmarknad med ökade krav på flexibilitet och risktagande. Vi anser att båda författarnas 

analyser på ett intressant sätt anknyter till vår egen studie. 

  

5.1 Anthony Giddens  

Giddens talar om en avtraditionalisering i samhället. Med det avser han inte att våra 

traditioner har försvunnit men de har förändrats och minskat i betydelse. Förr bestämdes och 

utgjordes vårt samhälle av traditioner och kulturer. Och det bildades av våra livsvillkor. Man 

utgick från fasta förutsättningar och levde efter dem, vilket inte gav lika mycket utrymme för 

egna val. Det har inte blivit lika viktigt med att utöva traditionerna, utan i det moderna 

samhället har valmöjligheterna ökat och det har gjort att ett kollektivt handlande inte har så 

stor betydelse enligt Giddens. Vi måste göra val då det finns olika sanningar att förhålla sig 

till och det gör världen osäker och leder till olika stressituationer för individen. Moderniteten 

är en riskkultur. I och med detta krävs en större individuell planering och strukturering i våra 

liv. Som individ tvingas man att välja, men valmöjligheten vi ställs inför kan också vara 

positiv och ge oss frihet. Detta medför ett mer öppet och reflexivt sätt att leva. Reflexiviteten 

innebär att vi måste pröva, reflektera och förhandla kring det mesta vi kommer i kontakt med. 

(Giddens, 2003 s. 64-65,71, 95,100-107) 

 

Reflexivitet och risk är centrala begrepp hos Giddens. Han menar att vi för att få grepp om 

framtiden måste ha en riskmedvetenhet. Han säter ”en fundamental kulturell aspekt av 
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moderniteten, där medvetenhet om risker utgör ett medel för kolonisering av framtiden”. 

Exempelvis har den ökade tekniska specialiseringen lett till denna riskkultur, en kultur som 

innebär att tekniska specialister och vanliga aktörer skapar den nya sociala världen, 

moderniteten. Det sker hela tiden ett ökat flöde av erfarenhetsbyte genom ett ständigt 

informationsflöde, det i sin tur leder till behov av reflexivitet. Med andra ord, möjligheten att 

ta del av andras erfarenheter ökar också individens egna val och en ökande kunskapen skapar 

ett behov att ifrågasätta och att hela tiden reflektera.  

 

Traditionerna som det tidigare samhället stod för minskar i betydelse och man gör i större 

utsträckning egna val som kan skapa osäkerhet hos individen. Osäkerheten är en risk i sig 

man vet inte vart valen leder och resultaten är därför ovissa. Detta kan leda till att individen 

tvingas till att ta olika risker för att komma fram till sin livsstil. Dessa nya former av livsstilar 

kan bidra till en förvirring när självidentiteten hela tiden har en reflexiv strävan och det bli en 

kontext av många olika valmöjligheter. Man granskar befintlig kunskap och information och 

ställer det mot sina egna motiv. Enligt Giddens är det en förutsättning att man överväger 

risker och att de filtreras genom att hela tiden ha kontakt med experternas kunskap. ”Att leva i 

en sekulariserad riskkultur är i grunden oroande, och ångesten kan bli särskilt uttalad i 

ödesdigra situationer”. (Giddens, 1999. s.12-14,215,275, se även Johansson  2003 s. 438) 

 

Tydliga drag i den moderna tiden är den extrema dynamik som råder, ”den moderna tiden är 

en skenande värld”. Han menar här att den sociala förändringen sker snabbare än i tidigare 

samhällssystem. Det finns egenskaper i den här dynamiken. En egenskap som Giddens menar 

utmärker den ”skenande världen” är urbäddningsmekanismen. Denna mekanism innebär att 

sociala förhållanden urbäddas på nära sociala gemenskaper av tillit och förståelse och blir 

ersatta av tillit till symboliska och abstrakta system. Tillit är också det ett viktigt begrepp hos 

Giddens. Han anför att vi inte behöver ha tillit till en person i vår närhet som vi direkt kan 

avläsa utan det är av större vikt att vi har tillit till det expertsystem som finns. Där finns det 

olika grader av tillit som är grunden till en hel rad av beslut i vardagen för att våra handlingar 

ska ha en mening. Vi måste lita på experterna och ha tillit till deras kunskap, vi har ingen 

möjlighet att skaffa oss kunskap om allting själva. Giddens menar att:   

 

”Under villkor som präglas av osäkerhet och många valmöjligheter får begreppen tillit och 

risk en särskild betydelse. Jag menar att tillit är ett grundläggande fenomen för 
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personlighetens utveckling och att den har en speciell, avgränsad relevans för 

urbäddningsmekanismen och de abstrakta systemen.”(Giddens, 1999. s.12-14) 

 

Det finns ett engagemang hos människan som består av tillit, förhoppningar och mod. 

Giddens menar att för att kunna leva tar vi många saker för givna men att det ofta smulas 

sönder. Det är när vi börjar ifrågasätta dessa saker såsom tid, rum, kontinuitet och identitet 

som människan hamnar i kris. Grundläggande tillit är starkt förknippat med vardagliga 

rutiner, kontinuitet och social trygghet. Att samhället utvecklas mer mot de abstrakta valen 

leder till att individen tvingas att orientera sig och göra val med en ökad otrygghet. För att 

individen ska klara större krav, förutsätts inte bara reflexivitet för att bemästra alla dessa val, 

utan också tillit och trygghet är grundläggande för människan och hennes välbefinnande. Att 

känna trygghet i sin rörelsefrihet, leder till att människan får en bättre psykisk hälsa. 

(Giddens, 1999. s.48-50) 

 
5.2 Richard Sennett 

Vi har även tagit upp flexibilitet som samhällsfenomen där vi har utgått från Richard Sennett. 

Krav på flexibilitet som riktar sig mot individen på arbetsmarknaden leder till en ökad 

osäkerhet och ett risktagande i arbetslivet. Detta kan man hantera på olika sätt och det kan ses 

som utmaningar i arbetslivet, men för många kan det betyda att de sociala kontakterna blir 

svåra att behålla och de moraliska vägarna bli svåra att följa. Människans känsloliv påverkas 

av risktagande och förändringar som uppkommer i samhället. Sennet menar att ” Risker i 

verkliga livet framtvingas mer elementärt av rädslan för att inte agera. I ett dynamiskt 

samhälle förtvinar passiva människor.”(Sennett, 2003 s.40,122). 

 

Sennett utgår i sin studie från mötet med Rico, en framgångsrik person i det nya arbetslivet. 

Han är son till Enrico och som deltog i Sennetts studie på 70-talet.  Enrico levde mer med en 

kontinuitet och Rico lever i en värld med mer kortsiktig flexibilitet och med mindre trygghet. 

Förändring leder till vilsenhet skriver Sennett. (Sennett, 2003 s.10-11, 42). 

 

”Rico lever i en värld som istället präglas av kortsiktig flexibilitet och omvandling, en värld 

som inte erbjuder mycket till kontinuitet, vare sig ekonomiskt eller socialt. Företag splittras 

eller slås samman, arbetstillfällen dyker upp och försvinner som företeelser utan inbördes 

samband. Den skapande förstörelsen, menade Schumpeter apropå entreprenörer, kräver 
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människor som trivs med att inte kunna bedöma följderna av förändring eller veta vad som 

sker härnäst. De flesta trivs emellertid inte med förändringar på detta nonchalanta och 

likgiltiga sätt.”(Sennett, 2003 s.42-43). 

 

Sennett tar upp i boken att det sker en förskjutning av starten i förvärvsarbetet, eftersom 

utbildningen fått större betydelse och ungdomarna väljer att utbilda sig i större utsträckning.  

Enligt amerikansk statistik (men den är även representativ för andra utvecklade ekonomier) 

visar att inkomstökningen har stigit med 34 procent de senaste tio åren för dem som har 

högskoleexamen. I USA beräknas att 41 procent av alla 25-åringar har en examen från 

högskolan år 2010 medan motsvarande andel i Västeuropa förväntas ligga ca 10 procent lägre. 

Detta medför att det utvecklas ett risktagande. Men en utbildning som är relaterad till 

arbetsmarknaden ökar möjligheterna att lyckas. Många ungdomar hoppas på att de ska bli en 

av dessa som blir utvalda till att delta i arbetsmarknaden. Detta kallar ekonomerna ”winner–

take-all-marknaden”. Men trots detta har arbetsgivarna fortfarande den stelbenta principen att 

ungdomarna utgör en billigare arbetskraft, samtidigt som de den öppenhet och fysiska 

kondition som krävs i dagens flexibla arbetsmiljö. I och med ett risktagande får de individer 

som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden samsas om det som blir över efter dem som har 

lyckats.(Sennett, 2003 s.122-129) 

 

Sennett menar att den nya situationen på arbetsmarknaden gör att många tvingas ta risker. 

Med risker menar Sennett att man behandlar strategi och taktik, kostnader och belöning. Trots 

att de vet att det i många fall inte leder till utdelning. Han tar upp att det finns ungdomar som 

tigger och ber om en chans att bli intervjuade, där det är hundratals sökande till en tjänst. 

Detta kan leda till utanförskap som leder till sociala problem i samhället. Sennett menar att 

detta är ett välkänt problem och att det finns ett stort antal välutbildade unga människor som 

idag utsätts för en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Risker som tex. akademiker har är de 

stora lån som de tagit i samband med en utbildning och inte vet om det leder till ett jobb eller 

inte kan var en risk i sig. (Sennett, 2003 s.122-129) 

 

 

 

 

 



Unga akademikers situation på arbetsmarknaden 
– en kvalitativ studie 

 12

6. Metod 
Vi redogör här för den metod vi valt i vår studie. Studien gjordes genom intervjuer bland unga 

akademiker som har avslutat studier vid Mälardalens Högskola 2004. Studien har genomförts 

inom projektet MOBIL1.  

 

6.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ metod där vi med hjälp av intervjuer fångar respondenternas 

berättelser om just deras specifika situation. Att genomföra en kvalitativ intervjustudie har 

fördelen att man är mer delaktig i datainsamlingen och vid analys och tolkning kan utgå från 

en djupare förståelse av respondenternas tankar och förståelse av det studerade området.  I 

kvalitativa intervjuer bygger man upp en kunskap, genom ett samspel mellan forskare och 

respondent. Det möjliggör en tolkning som ligger nära respondentens mening och motiv. 

(Kvale, 1997 s.21, 70-71)  

 

I våra intervjuer var syftet att på ett strukturerat sätt uppnå ett vanligt vardagligt samtal, som 

vi sedan kunde tolka med en hermeneutisk metod.  

 

6.2 Hermeneutisk tolkningsmetod 

Vid en hermeneutisk tolkning av utsagorna i en intervju, är syftet att få en ökad förståelse av 

texten. Med hjälp av den s.k. hermeneutisk cirkel får man en djupare förståelse av meningen 

och av texten. Tolkningsprocessen går till på följande sätt: Först läser man igenom 

intervjumaterialet för att bilda sig en allmän uppfattning. Sedan går man tillbaka i texten för 

att hitta olika teman och särskilda uttryck för att utveckla deras mening. Slutligen återvänder 

man till helheten av intervjun och delarna av den fördjupade meningen och så vidare. I vår 

tolkningsprocess letade vi efter olika teman och mekanismer som är relevanta att ta upp i 

studien, för att få en förståelse av subjektets berättelse. De teman som vi har utgått ifrån är om 

intresse styr valet av utbildning, betydelsen av brist på arbetslivserfarenhet, sociala 

förhållanden styr synen på rumsligrörlighet och personliga egenskapers betydelse för en 

etablering.  Mekanismerna vi har letat efter är typiska drag i respondenternas berättelser som 

är utmärkande för deras etablering. T.ex. den spikraka vägen, etablering med förhinder och en 

provisorisk lösning. (Kvale, 1997 s.49-50)  

                                                 
1 MOBIL är ett av 18 projekt inom Dynamo-programmet som är finansierat av VINNOVA, projekten handlar 
om olika aspekter av rörlighet på arbetsmarknaden, som ska leda till ökad kunskap om vilka möjligheter och 
hinder som finns för etablering på den rörliga arbetsmarknaden som råder i samhället idag. 
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Förförståelse är en förutsättning för att vi ska kunna tolka en text, som forskare måste man ha 

vissa idéer för att veta vad det är man ska leta efter. För att det ska bli en riktning i 

undersökningarna bör man ha idéer i förväg. Världen förstår man genom vissa förutsättningar, 

man står aldrig helt utan erfarenheter. Man har alltid med sig en förförståelse för det som man 

ska studera. Det är dock viktigt att ha medvetenhet om vilken förförståelse man lägger in i 

tolkningen så inte felaktig övertolkning missleder analysen.(Gilje & Grimen, 2002 s.183) 

 

6.3 Studiens genomförande 

Vi fick vårt urval av unga akademiker med hjälp av LADOK-systemet som finns på 

institutionen vid Mälardalens Högskola. Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till samtliga 

respondenter, där det informerades om MOBIL projektet, samt vilken betydelse det innebär 

för oss att få kontakt med dessa tidigare studenter vid Mälardalens Högskola. 

 

Inför intervjuarbetet utarbetades en frågeguide i samarbete mellan Mobil projektets forskare 

och oss studenter som deltog i studien. Frågeguiden innehåller frågor som är öppna och lätt 

kan leda till en hel del följdfrågor. Frågorna täcker de olika intressefrågor som berör projektet. 

Frågeguiden innehåller ett bredare spektrum än vad vi använts oss av i vår mer begränsade 

studie. (Se bilaga 2) Samtliga deltagare i projektet har gjort fem intervjuer. Sammanlagt 

deltog 15 studenter och 75 intervjuer genomfördes. 

 

Första kontakten togs genom ett telefonsamtal, där vi åter igen förklarade vad vi hade för 

avsikt med intervjuerna, och att de skulle användas i en C-uppsats. Vi förklarade även att det 

var frivilligt att delta i studien och att resultatet behandlas konfidentiellt. Vi bokade även tid 

och plats för intervjutillfället. På så sätt fick vi access till fältet, och arbetet kunde påbörjas. 

När bortfall uppstod fick vi reservpersoner från urvalsramen från LADOK. En respondent 

valdes enligt snöbollsurval, men även denne fanns med i urvalsramen, och hade de kriterier 

som behövdes för att vara med i studien.  

 

Fem av intervjuerna genomfördes på Mälardalens Högskola i Västerås eller i Eskilstuna. Med 

en av respondenterna hade vi ett möte på hans arbetsplats för att det passade honom bäst. Det 

var fyra respondenter som hade tidsbrist men de förstod ändå vikten av studien och kunde 

därför övertalas att ställa upp på en telefonintervju. Vi bestämde även en tid med dem för att 

det skulle passa och inte kännas stressande för respondenten. Alla intervjuer bandades. Även 

telefonintervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare som kopplas till telefonen och det 
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blev bra ljud och lätt att transkribera. Dock missar man kroppsspråket men vi anser ändå att 

det blev en bra intervju eftersom respondenterna var väl förberedda. 

 

Tiden som gick åt till intervjuerna varierade mellan 30-50 minuter. Vid intervjuerna var vi 

båda närvarande. Respondenten kan känna ett obehag inför en sådan situation, men vi frågade 

om det gick bra att båda var med och samtliga svarade att det gick bra. Likaså vid 

transkriberingen var vi båda två delaktiga för att inte missa eller feltolka vad som sades. Inför 

analysen och tolkningen av det insamlade datamaterialet så har vi båda noggrant läst igenom 

intervjuerna ett flertal gånger, och jämfört om vi har kommit fram till samma sak. Vi delade 

in utsagorna efter olika teman som vi har analyserat. 

  

6.4 Vårt urval 

Inom Mobilprojektet har en urvalsram tagits fram från det studieregister som finns uppdaterat 

vid Mälardalens Högskola benämnt LADOK. (Se bilaga 3)  

Efter att huvuddelen av intervjuerna genomförts och transkriberats skedde ett utbyte mellan 

de olika intervjuerna. Det skedde vid en sammankomst i projektet, där man fick tala om vilka 

urvalskriterier man ville ha utifrån det syfte man har med studien. Insamlingen gick till så att 

efter det att man gått igenom kriterierna, gick man tillsammans igenom vilka intervjupersoner 

som motsvarade kriterierna, sedan mejlade man respondenterna till varandra. I det urvalet fick 

vi 15 tänkbara respondenter, och utifrån det valde vi ut 10 intervjuer som vi har för avsikt att 

använda i vår studie. Av de intervjuer som vi valde till vårt urval är det tre som vi själva har 

gjort. Åldern var det enda kriteriet, så vi valde intervjupersoner från den yngsta gruppen och 

vilka var födda mellan åren 1980-1982. 

 

6.5 Bortfall 
Vi började med att ringa de respondenter som var med på vår urvalslista. För att få tillgång 

och en uppdatering av telefonnummer sökte vi på eniro.se. Det visade sig då att några 

respondenter (en ordinarie och en reserv) inte fanns tillgängliga på eniro.se och därför fanns 

ingen möjlighet att nå dessa. Bortfallet blev fem personer varav tre vägrade på grund av 

tidsbrist och två kunde inte nås. 
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6.6 Etik 

Inom forskning finns etiska regler att följa i studier av denna typ. Det innebär att 

respondenten ska informeras om att det är frivilligt att delta och att respondenten har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst samt att även syftet för studien ska framgå. Om 

respondenten anser att den inte längre vill delta i studien får inte respondenten utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan om att fortsätta. Studiematerialet ska förvaras så att 

andra obehöriga inte kan ta del av det. Det insamlade materialet får endast användas för 

forskningsändamål. ( stingerfonden.org) 

 

För att följa de etiska krav som ställs har vi gått tillväga så att först har det skickats ut 

missivbrev om projektets syfte med våra namn, telefonnummer och våra mail-adresser. 

Därefter tog vi kontakt via telefon, åter informerade vi om deras anonymitet samt att det var 

helt konfidentiella uppgifter som enbart skulle användas i studiesyfte inom projektet. Här 

tillfrågades respondenten om det gick bra att vi spelade in samtalet. (Kvale,1997 s.113) 

 

Vi anser att vår studie inte kommer att få några negativa konsekvenser för våra respondenter 

eftersom alla resultat kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn eller annat som avslöjar 

respondenternas identitet kommer att redovisas i uppsatsen, för att skydda deras anonymitet. 

Det vi har använt oss av är ett IP-nummer som varje respondent har blivit tilldelade efter 

listan som tagits fram av Mobilprojektet och det är endast vi inom projektet som kan koppla 

samman namn och IP nummer.  

 

6.7 Svårigheter vid intervjuarbetet 

Vi har märkt under studiens gång att det var svårare än vi trodde att intervjua respondenter 

som vi inte visste om vi själva skulle använda oss av eller inte. Detta på grund av att vi märkte 

att vi ställde fler följdfrågor runt de frågorna som vi själva var mer intresserade av. Det kan 

bli en nackdel för andra som ska använda sig av ”våra” intervjuer. Nackdelen för vår studie är 

även att de andras intervjuer kanske inte belyser de frågor som vi var mer intresserade av att 

studera. Frågeguiden kunde också ibland kännas svår att följa utan att upprepa samma frågor. 

 

6.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är starkt förknippade med kvantitativ forskning. För att de ska kunna 

använda dessa begrepp inom kvalitativ forskning behövs de omskapas för att passa den 

kvalitativa undersökningen. Validiteten har för avsikt att mäta det som är trovärdigt och 
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relevant i ett sammanhang och reliabiliteten mäter pålitligheten. Kvale anser att reliabilitet 

och validitet inte helt går att utesluta i en kvalitativ undersökning. 

 

Validiteten handlar om att man använder rätt teknik vid en studie och vid rätt tillfälle. 

Validiteten i intervjuutskrifterna bör överensstämma med det som respondenterna har 

beskrivit under intervjutillfället. Validiteten i analysen baseras på frågornas relevans och om 

tolkningen är hållbar. Teorier och noggrannhet i forskningsprocessen kan hjälpa till att lyfta 

validiteten i en undersökning. ( Kvale,1997 s:150,214) 

 

Intervjuares reliabilitet kan mätas med hjälp av att två personer skriver ut en bandad intervju, 

och på så sätt får en kvantifierad reliabilitetskontroll. Under intervjun ska forskaren hela tiden 

vara uppmärksam och öppen så att den intervjuades åsikter och synpunkter kommer fram. 

Inom forskning med kvalitativ ansats kan man inte bedöma tillförlitligheten i siffror. Det 

handlar istället om att kunna beskriva det man har samlat in och behandla datamaterialet 

systematiskt och karaktärsfast. ( Kvale,1997 s: 150) 

 

Validiteten i vår studie är svår att avgöra med tanke på att vi själva inte gjort alla intervjuer. 

Vi kan inte säga om de andra intervjuarna var uppmärksamma och öppna under de 

intervjuerna som genomfördes och om det var genomtänkta och pålitliga svar från 

respondenten. Med reliabiliteten är det samma sak. Eftersom vi inte vet hur samtalet mellan 

respondent och intervjuare har gått till, så är det svårt att säga om det var ett lättsamt och 

öppet samtal. I analysen anser vi att vi har fått fram det viktiga ur datamaterialet för vår 

studie.  

 

Vid kvalitativa undersökningar kan ett förvridet resultat bero på fel som uppstått under 

undersökningen vilket kan resultera i ett resultat som kan framstå som bättre eller sämre än 

vad som faktiskt är fallet.  

 

Intervjuareffekter och även respondenteffekter kan leda till att tillförlitligheten kan minska i 

undersökningsresultatet. De kringliggande faktorerna under intervjun är lika betydelsefulla 

som frågorna. Respondenten kan påverkas av intervjuareffekten genom att respondenten ger 

de svar som den tror att intervjuaren förväntar sig att få. Intervjuaren kan omedvetet ge 

respondenten ledtrådar för att få önskade svar på en specifik fråga. Genomarbetade 
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frågeguider och intervjuinstruktioner kan leda till att intervjuaren kan minska 

intervjuareffekten. 

 

 I våra intervjuer har vi försökt att vara medvetna om dessa effekter. Vi tror också att ett mer 

enhetligt uppträdande i intervjusituationen hade underlättats av att vi hade arbetat igenom 

frågeguide tillsammans, haft tydligare instruktioner och varit bättre tränade som intervjuare. 

Fördelarna med att vi har varit med båda två under hela analysprocessen är för att få en så hög 

validitet som möjligt, vi har gått tillbaka till våra frågeställningar för att försäkra oss om att vi 

besvarar det vi har för avsikt att besvara. 

 

7. Resultat och analys  
Vår analys av intervjumaterialet redovisas i två steg: I steg ett utgår vi ifrån berättelserna i sin 

helhet och lyfter fram olika typer av etableringsprocesser. Detta gör vi för att få ett 

sammanhang i en och samma berättelse. Analysen illustreras med de fem mest typiska 

berättelserna utifrån de teman och mekanismer som vi har funnit relevanta. Vi utgått från de 

tio intervjuer som vi har, men har valt att koncentrera oss på de fem mest typiska. Vi har i vår 

diskussion om resultat och slutsatser valt att ta upp alla tio intervjuer. Detta har vi gjort för att 

kunna få med ett så övergripande resultat som möjligt. 

 

I steg två tar vi upp ett antal teman som anknyter till uppsatsens frågeställningar. I dessa 

intervjuer har vi letat efter olika faktorer som spelar roll i respondenternas etableringsprocess. 

Vi har valt att lyfta ut dessa och har lagt dem i underliggande rubriker som vi anser har 

relevans för studien. Genom att både visa på sammanhangen i respondenternas berättelser och 

också redovisa enskilda teman anser vi att vi på ett bra sätt kan tolka det empiriska 

intervjumaterialet.  

 

Respondenterna som vi valt att kalla A, B, C, D och E är dem vi har analyserat närmare. 

Respondent A har haft en smidig och rak väg under sin etableringsprocess och har nått sitt 

mål tidigt. Respondenterna B och C har nått sitt mål efter en något ”krokig” väg i sin 

etableringsprocess. Respondenterna D och E har hittat en tillfällig lösning på 

arbetsmarknaden och den lösningen har inte någon direkt koppling till deras utbildning.  
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7.1 Steg ett: Mönster i berättelserna 

De tre mönstren som vi funnit vid analysen av intervjumaterialet och som här redovisas 

sammanfattas under följande underrubriker.   

 Den spikraka vägen 

 Etablering med förhinder 

 En provisorisk lösning  

 

7.1.1 Den spikraka vägen 

Den spikraka vägen innebär att respondenten har haft en rak och oproblematisk väg i sin 

etablering. Respondenten har funnit sitt jobb i ett tidigt skedde och dessutom inom sitt 

utbildningsområde. 

 

7.1.1.1 Respondent A 

Respondent A är en kvinna, född 1980, som lever i ett samboförhållande. Hon har läst 

miljöteknik på Mälardalens Högskola.  

 

Att hon valde just den här utbildningen var för att hon har ett stort intresse för miljön och att 

hon tycker att miljön ligger i tiden och är något som man har börjat lägga stor vikt på i 

samhället. Hon anser att det borde finnas möjligheter till arbete inom miljöområdet. Hon hade 

först en tanke på att söka till byggingenjörsprogrammet som hon också är intresserad av, men 

kände sedan att det skulle bli tråkigt och när det fanns platser kvar inom miljöprogrammet så 

valde hon det istället. Chansen till arbete hade hon ingen aning om innan och hon hade inte 

tagit reda på det utan gick bara på intresse. Hon arbetar idag med det hon har utbildning för. 

Sitt examensarbete gjorde hon kopplat till ett företag som inte gav något arbete och det var 

hon medveten om redan under arbetets gång.  

 

Arbetslivserfarenhet har inte haft så stor betydelse för den här respondenten utan hon har 

sakta men säkert skaffat sig erfarenheter lite här och där. I dag arbetar respondenten med det 

hon är utbildad till. På frågan om respondenten upplever det som om hennes situation har 

blivit bra svarar hon ”Ja, jo nu trivs jag, nu har jag kommit till ett ställe där jag får jobba 

med det inom miljöinspektörs… det finns ju mycket det är så brett, liksom men nu jobbar jag 

med det som jag tycker är intressant” 
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Arbetsgivaren ”hittade” hon den traditionella vägen via Arbetsförmedlingen och genom att 

skicka in sin ansökan. Hon är nöjd med sin situation, hur det har blivit efter studierna, och hon 

är glad över att ha ett arbete som hon trivs med och givetvis att få arbeta med det hon är 

utbildad till. Att söka arbete har hon upplevt som jobbigt men det har ändock varit en ganska 

rak väg som har varit kantad av mycket tur.  

 

Arbetssökandet började hon med direkt efter skolan och det upplevde hon som jättesvårt utan 

erfarenhet, hon tittade på Internet och annonser i tidningen. Via Arbetsförmedlingen ingick 

hon i ett arbetsmarknadsprogram och fick genom det en praktik på en miljökonsultfirma, 

vilket hon var mycket glad över. Även om det här inte var riktigt de arbetsuppgifterna som 

hon tänkt sig, gav de ändå en erfarenhet. Detta ledde till ett sommarjobb som gav mer 

erfarenhet som ledde till det jobbet som hon har i dag. Arbetsuppgifterna som hon har idag 

kanske inte var riktigt de hon hade tänkt sig från början men intresset för just det här området 

väcktes genom hennes praktik.  

 

Personliga egenskaper som respondenten upplever som viktiga är åldern. Man ska inte vara 

alltför ung och att man besitter en social kompetens är också är viktigt, ”att förhålla sig själv 

tror jag är jätteviktigt, att man vet vad man vill, att man har mål och att man visar det. Att 

man kan arbeta självständigt tror jag är jätteviktigt också” 

 

På frågor om pendling svarar respondenten att det inte är några som helst problem och hon 

anser att en timme i vardera riktningen är max. Respondenten vill inte arbeta och bo i samma 

stad då de bedriver inspektioner och det är bättre att inte bo i samma stad då. Att flytta ser hon 

som otänkbart då hon och hennes sambo har hund och är beroende av passning av den och det 

ställer deras familjer upp med.  

 

Respondenten anser vi har haft en spikrak väg i sin etablering, hon har i stort sett gått från 

högskolan och direkt etablerat sig på arbetsmarknaden utan några förhinder. De intressanta 

aspekterna för den här respondenten är att hon har en målinriktad och stor vilja att etablera 

sig. Med hjälp av arbetsmarknadsprogram, praktikplatser och sommarjobb har hon hela tiden 

legat på för att komma dit hon är idag, hon tog helt enkelt den raka vägen i sin etablering. 
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7.1.2 Etablering med förhinder  

Respondenterna har efter en tid utomlands funnit sig tillrätta i sin yrkesroll. Och har hittat rätt 

i sin etablering process. Det var en del förhinder som kom i deras väg innan de nådde sitt 

slutgiltiga mål i etableringsprocessen. 

 

7.1.2.1 Respondent B  

Respondenten är en man som är född 1980, är ensamstående utan barn och har ett arbete som 

han trivs med och som är direkt relevant med hans utbildning inom byggteknik. 

 

Respondent B tog ett sabbatsår och var aupair under ett år direkt efter studierna. Kontakten till 

sitt nuvarande arbete fick han under sin tid utomlands. Han ser sitt ”friår” som bra eftersom 

han gick direkt från gymnasiet till högskolan och han behövde lite distans till alltihop. Att just 

han fick arbetet anser han beror på att han visade ett stort intresse för att få arbetet. Han 

ställde mycket frågor om själva arbetet, men det märks nu att när dem på respondentens 

arbete ska anställa folk så frågar de arbetssökande inte mycket utan är bara glada att få 

komma på intervju. Han anser att de som kan tala för sig får arbete. Det spelar inte så stor roll 

huruvida man har skött sig på utbildningen, man kan rent av ha slarvat sig igenom studietiden 

men ändå få ett arbete. 

 

Respondenten har hela tiden har pendlat under studietiden och att han även nu pendlar till sitt 

arbete tycker han är helt acceptabelt. Han ser inga som helst problem med att flytta, och då 

vill han helst utomlands för han vill ha en möjlighet att lämna Sverige. Hans mål är att kunna 

arbeta utomlands och lämna landet. På frågan om det blev som han ville svarade han att: ” 

Ja… kanske inte direkt efteråt. Men nu… om jag säger, ja på ett längre perspektiv framöver 

så har det blivit det. Jag hade väl lite förståelse att det inte skulle vara så lätt att få jobb just 

vid den tidpunkten jag tog ut examen. Ja jo det kan jag väl tycka att det blev” 

 

Han var intresserad av att läsa någon form av ingenjörsutbildning och valde byggteknik. De 

andra ingenjörsutbildningarna verkade vara för teoretiska och han ville ha en mera praktisk 

utbildning. Han såg den här utbildningen som störst chans till att få ett arbete. Att bli 

idrottslärare var också ett av alternativen när han sökte till högskolan. Chanserna att få ett 

arbete hade han inte brytt sig så mycket om före utbildningen utan det blev han mera klar över 

när han satt på skolbänken. ”Alla lärare spådde att vi skulle ha lätt att få jobb” Han känner 
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att det skulle vara mer koppling till arbetslivet, kanske var det så också men han var för 

oengagerad för att bry sig just då och tog inte den lilla chans som fanns.  

 

7.1.2.2 Respondent C 

Respondenten är en kvinna född 1980, hon lever ensam och har gått det 

beteendevetenskapliga programmet.  

 

För att komma till arbetet pendlar hon sju mil enkel resa varje gång. Respondenten ville från 

början bli psykolog men kände att det inte kändes riktigt rätt. Hon ändrade inriktning för att 

hon inte ville arbeta med folk som hade problem men har ändå en vilja att arbeta med att 

hjälpa människor. Fast hon anser att beteendevetareprogrammet är brett är det svårt att veta 

vilken inriktning man ska ta. När hon sökte utbildningen fanns det knappt några jobb alls att 

söka och så är det fortfarande anser hon.  

 

Idag är hon är mycket nöjd med den situation som hon befinner sig i.  

” Jaa, gud ja verkligen det blev perfekt. Jag är verkligen den som har klarat mig på något 

sätt. Ser man tillbaka så är det många som inte har fått jobb, och jag har ju jobb, jag har 

verkligen inte gått arbetslös någonting. Så absolut jag har inte gått arbetslös någonting” 

Hon åkte till England och studerade engelska direkt efter skolan. Arbetslivserfarenheten har 

hon fått genom sommarjobb, och det har hon haft stor nytta av. Hon sökte under studietiden 

arbete den traditionella vägen via Arbetsförmedlingen men det gav inget.  

 

När hon kom hem från England skickade hon ut sitt CV till olika större företag för att söka en 

praktikplats för att hon sökte mer erfarenhet. Hon fick svar från två företag. Hon valde ett av 

dessa, och praktiken ledde till den projektanställning som hon har idag. Bristen på erfarenhet 

kan vara svår ibland anser hon, det gör att man kan känna en osäkerhet och inte våga säga sina 

åsikter vilket hon kan tycka är en nackdel. Att hon fick arbetet tror hon beror på att de var ute 

efter någon med den utbildningen och hon hade tur att vara på rätt plats vid rätt tid, för hon 

menar att hon har alla odds emot sig annars.         

 

 ”Jag är invandrare, kvinna, ung och ingen erfarenhet det är verkligen… ja och ändå har jag 

lyckas så jag vet inte vad jag ska säga.” 

Hon har arbete inom sitt utbildningsområde så därför blickar hon inte tillbaka så mycket. 

Respondenten pendlar till arbetet idag och menar att man måste acceptera sin situation för att 
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få erfarenhet. Men att pendla längre än hon gör idag ser hon som otänkbart, hon har alltid 

pendlat till jobben, men kan också helt klart tänka sig att flytta men då helst till Stockholm. 

Att bo på en mindre ort ser hon som otänkbart, hon har bott på mindre ort innan hon började 

studera. Hon tar inte upp vikten av några relationer till nätverk i intervjun. 

 

Dessa två respondenter har efter en något ”krokig” väg, men har till slut etablerat sig på 

arbetsmarknaden inom sitt utbildningsområde. Båda två har efter en tid utomlands kommit till 

rätta i sina etableringsprocesser. En av respondenterna fick sitt jobb som projektör under 

utlandsvistelsen vilket gjorde att han reste hem igen. Han anser att man måste framhålla sig 

själv för att ha större chanser att etablera sig. Den andra respondenten började söka 

praktikplatser efter utlandsvistelsen, för att skaffa sig arbetslivserfarenhet i sökandet efter ett 

jobb, vilket resulterade i den projektanställning som hon har idag. Hon tycker att hon hade tur 

i sin etableringsprocess för att hon var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ibland kan man behöva 

lite distans efter utbildningen för att öka motivationen till etablering. 

 

7.1.3 En provisorisk lösning 

Respondenterna har hittat tillfälliga lösningar på arbetsmarknaden, de ser det som ett sett att 

ha en inkomst. Att ha en inkomst ger en känsla av trygghet. Men deras förhoppningar är att 

komma fram till ett jobb som är relaterat till deras utbildning. 

 

7.1.3.1 Respondent D 

Respondenten är född 1981 och lever i ett samboförhållande och har ett barn. Respondenten 

har gått Internationell marknadsföring. 

 

Respondenten sökte till ekonomiprogrammet för skojs skull och blev sen kvar där för att han 

tyckte att det var intressant. ”Vi var här på studiebesök när jag gick på gymnasiet det var 

några från programmet som pratade och jag tyckte att det var intressant och sökte sedan för 

skojs skull och kom in och sen blev jag kvar. Det har inte varit en dröm sen jag var 

liten…..men det är klart att jag har funderat tidigare så visst intresse har väl funnits 

tidigare…..men det var nog mest att det verkade vara en vettig utbildning. Ja, det var det 

därför!?.”  

 

Egentligen var det idrottslärare han ville bli för att han alltid haft ett stort intresse för sport. 

Han visste att det skulle bli tufft att få jobb, men att det skulle bli så tufft som det sedan blev 
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var han oförberedd på. Respondenten är nöjd med utbildningen men saknar koppling till 

arbetslivet. 

 

” De pratades första året om fadderföretag men det rann tydligen ut i sanden……men det är 

först i efterhand som man inser att det kanske var ganska viktigt.” Men när man var inne i 

studierna tänkte man inte direkt på det, utan man hade fullt upp. Men med facit i handen ” 

Under skoltiden tänkte man inte så mycket på det… men det kanske var svårt att klämma in 

det under utbildningen??  Men det hade varit bra för att få fram en fot… det är svårt att 

komma fram till bordet”  

 

Respondenten arbetar idag som brevbärare, och han är naturligtvis inte nöjd men sin 

arbetssituation utan skulle vilja arbeta med det han är utbildad till. Ofta är det flera hundra 

sökande till varje arbete,  

”Ofta när man är på intervju kan det kännas jättebra hela vägen och så brister det i alla fall 

på erfarenhet……och det kan man ju förstå att man gör så, man satsar på ett säkert 

kort…….”  

 

Att arbetsgivare väljer någon äldre kan han förstås förstå, men hur ska man få erfarenhet när 

man inte får något arbete inom sitt utbildningsområde, är en fundering som respondenten har. 

Arbetsgivaren som han har idag fick han kontakt med genom ett extrajobb som han hade 

under studietiden och sen har han blivit kvar. Han tänkte från början att man kunde söka sig 

vidare inom posten när han arbetat några år där, men han känner att det går trögt och 

utbildningen är inte är så viktig inom posten utan det är mer erfarenhet och antal år som 

räknas.  

 

Respondenten söker nytt arbete hela tiden och då söker han via Internet och via 

Arbetsförmedlingens platsbank. Att kunna sälja sig själv ser han som en bra egenskap som 

han tyvärr inte har, han har svårt att framhålla sig själv, men de starka sidorna är att han har 

lätt att arbeta i grupp och han är noggrann. Han ser det som en nackdel att han tappar modet 

ibland och ger upp. ”Att få nej hela tiden tar på krafterna” 

 
Respondenten har alltid bott i samma stad, både hans sambo och han har sina familjer i den 

stad de bor. Att flytta är otänkbart då han anser att familjen är viktigast, att de har barn gör att 

han anser att de behöver den tryggheten. 
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 ”Flytt skulle bli krångligt med tanke på barnvakt, vi är båda härifrån och har våra föräldrar 

här … men och andra sidan skulle jag kanske få ett bättre jobb… men det måste man väga 

emot varandra. Pendla kan respondenten tänka sig att göra för att få ett bra jobb, ”om det låg 

inom rimligt avstånd typ till Stockholm.”  

 

7.1.3.2 Respondent E 

Respondenten är född 1980 och lever i ett sambo förhållande. Hon valde internationell 

marknadsföring för hon ville arbeta i en internationell miljö.  

 

Hon har läst mycket språk tidigare och har också varit utbytesstudent.     

 ” Och ja, jag blev lockad av marknadsföring och psykologin i marknadsföring och ekonomi, 

jag tänkte att ekonomer alltid behövs och marknadsföring likaså. Och den internationella 

prägeln, den ville jag ha.”.  

 

Respondenten har ett vikariat som inköpsassistent, hon har hela tiden hankat sig fram på olika 

vikariat. Hon började med att söka jobb via Platsbanken och olika Internet sidor när hon 

slutade skolan. Men hon hade också en kontakt ifrån ett sommarjobb och det var där hon fick 

sitt första vikariat. Att söka arbete tycker hon är påfrestande och upplever att arbetsgivare inte 

visar någon respekt för arbetssökande. Respondenten upplever sig själv som en mycket 

drivande människa som vet vad hon vill och hela tiden vill lära sig nya saker. Men hennes 

svaghet är att hon kan vara för drivande och trycka på andra som inte är lika snabba. Det gör 

att hon känner att hon lätt blir irriterad. 

 

Respondenten arbetar inte med det som hon är utbildad till, men har arbetat hela tiden. Hon 

hade sommarjobb hela tiden och fortsatte därefter skolan och det gav erfarenheten som ledde 

till nästa jobb. Respondenten tycker att skolan har gått ut med en falsk bild av 

arbetsmarknaden, och speciellt de arbeten som hennes utbildning riktar sig till. 

Hon vill inte säga att hon har blivit lurad, för det är att verka naiv, utan mer att 

lågkonjunkturen har medfört att det inte finns så mycket kvalificerade arbeten att söka som 

högskolan ville ge sken av. 

 

Respondenten söker hela tiden arbete för att få ett som hon är utbildad till och naturligtvis är 

målet att få ett fast arbete. Men hon upplever att konkurrensen är stor och att de som är svårast 
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att konkurrera mot är de som har gått på Handelshögskolan för den slår högre när 

arbetsgivaren tittar på utbildningar.  

 

Respondenten pendlar i dag till Stockholm och tycker inte det är så kul. Hennes sambo 

veckopendlar till Norrland. De har valt att pendla för valet stod mellan att vara arbetslös eller 

att acceptera situationen och pendla. ” En del tror att, åh det är så många som pendlar men 

det är faktiskt ganska drygt att gå upp tjugo över fem och komma hem tolv timmar senare. Jag 

tycker det är ganska jobbigt.” 

 

Respondenten kan absolut tänka sig att flytta.  

”Ja, om det är ett relevant jobb som jag verkligen vill ha. Då skulle jag absolut flytta.”  

Det är nog det enda som skulle få henne att flytta. Stockholm är ett alternativ men där är 

boendekostnaden väldigt hög så det ser hon som ett problem. 

 

Vägen från utbildning till arbete sker på många sätt. Vår indelning i tre etableringsmönster ger 

självfallet inte en komplett bild. De påvisar ändå vidden i etableringsprocessen, men också att 

det finns vissa gemensamma drag att ta fasta på vid en analys. Vi ser både förhållanden som 

har med yttre faktorer att göra såsom rätt eller fel tidpunkt att komma ut på arbetsmarknaden, 

utbildningens konkurrensförmåga, krav på att vara rumsligt rörlig, men också mer personliga 

faktorer såsom motivation och förmåga att hitta rätt och välja rätt på arbetsmarknaden.  

 

Respondenterna har båda gått Internationell marknadsföring under sin utbildningsperiod. I sin 

etablering på arbetsmarknaden har det fallit sig så att båda har tillfälliga lösningar på 

arbetsmarknaden. Respondent D hade ett sommarjobb under utbildningstiden där han blev 

kvar. Vi anser att det blev lite av en slentrian att han hela tiden blev kvar på det jobbet. 

Respondent E har efter sin utbildning tagit sig fram genom olika vikariat. Även hon hade ett 

sommarjobb som hon blev kvar på ett tag efter studierna, vilket ledde till nästa vikariat. 

Hennes förhoppning är att få arbetslivserfarenhet som kan ta henne till ett arbete inom 

marknadsföring. Det är en intressant aspekt att båda anser att den provisoriska lösningen 

ändock ger en försörjning och arbetslivserfarenhet. Förhoppningen är trots allt att i slutänden 

få ett relevant jobb till sin utbildning. 
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7.2 Steg två: Tematisk analys 

Vi kommer här att redovisa olika skillnader i etableringsprocessen för de fem utvalda 

respondenterna. När det gäller möjligheterna att nå ett arbete inom sitt utbildningsområde 

råder det en viss variation mellan respondenterna. Rörligheten är i viss mån begränsad, då en 

majoritet kan tänka sig att pendla en sträcka men att flytt för en del är helt otänkbart. Det 

sociala och tryggheten väger mer hos dessa än att få ett arbete inom sitt utbildningsområde.  

 

Vissa av respondenterna har haft en betydligt lättare väg i sin etableringsprocess och har jobb 

inom sitt utbildningsområde. Däremot har andra haft en lite svårare etableringsprocess men är 

beslutsamma och kämpar för att nå sitt mål, att få ett jobb inom sitt yrkesområde. En 

respondent har haft det ännu tuffare i etableringen och kan ibland ge intrycket av uppgivenhet, 

men tänker ändå ta tag i sin situation. 

 

Brist på arbetslivserfarenhet är något som de flesta anser är ett problem. Därför är det av stor 

vikt att få t.ex. ett sommarjobb eller en praktikplats för att nå denna erfarenhet, vilket har haft 

en stor betydelse hos några av respondenterna.  

 

Vi har utifrån teman valt att sammanfatta de fem intervjuer som har mest att tillföra vår 

analys. De temarubriker som vi har använt oss av motsvarar de innehållsmässiga och 

huvudsakliga frågeställningar som vi hade inför denna studie. De fem respondenter som vi har 

valt att lyfta fram i analysen har vi analyserat närmare i fem mer begränsade teman. Dessa är: 

 Intresse styr valet av utbildning 

 Betydelsen av brist på arbetslivserfarenhet 

 Sociala förhållanden bestämmer synen på rumslig rörlighet 

 Personliga egenskapers betydelse för en etablering 

 

7.2.1 Intresse styr valet av utbildning 

Respondent A har valt utbildning direkt efter intresse och hon säger:  

” Jag är väldigt intresserad av natur och miljö eh… och för att jag är intresserad av teknik. 

Det är ju en ingenjörsutbildning, och sen för att jag tycker att miljön ligger i tiden”  

Att jobba inom sitt intresseområde har varit ett mål för den här respondenten under hela 

utbildningstiden. 
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Respondent C har valt ett program som ligger nära hennes intresseområde, psykologi. Hon 

valde att inte arbeta med sjuka människor och därför låg Beteendevetareprogrammet med 

inriktning mot psykologi närmast. Respondenten har arbetat hårt för att komma dit hon är idag 

men har hela tiden kämpat för att ha ett jobb. 

 

Respondent E hade bland annat ett intresse av att läsa ekonomi. Hon hade läst ekonomi på 

gymnasienivå så det var ett val för hennes framtid på arbetsmarknaden. Hon har även ett 

intresse för att arbeta internationellt, därför valde hon en internationell inriktning med 

förhoppningen att hon skulle kunna använda sina språkkunskaper.  

 

Respondent D har valt på ett annorlunda sätt och inte tänkt så mycket på vägen till etablering 

överhuvudtaget, men med viss tvekan utifrån intresse. Det var mest bara för skojs skull.  

”Vi var här på studiebesök när jag gick på gymnasiet det var några från programmet som 

pratade och jag tyckte att det var intressant och sökte sedan för skojs skull och kom in och sen 

blev jag kvar. Det har inte varit en dröm sen jag var liten... men det är klart att jag har 

funderat tidigare så visst intresse har väl funnits tidigare…men det var nog mest att det 

verkade vara en vettig utbildning. Ja, det var det därför!”  

 

Vi har kunnat urskilja i intervjuerna att de flesta har gjort valet av sina respektive program 

utifrån intresse. Att respondenterna har tittat på förutsättningarna på arbetsmarknaden innan 

de valde vilken utbildning de skulle söka, anser vi inte har funnits med i deras val av 

utbildning.  Två av respondenterna har varit väldigt tydliga i valet av utbildning relaterat till 

intresse och där fanns det inga andra alternativ. Även för flertalet andra anges intresset som 

avgörande. Det finns även en respondent som låtit slumpen avgöra och gjort en chansning och 

blivit antagen. Vi anser att respondenterna inte kopplar ihop valet av utbildning och 

möjligheterna till en etablering på arbetsmarknaden utan att intresset till största delen styr 

valet av utbildning. 

 

7.2.2 Betydelsen av brist på arbetslivserfarenhet 

Under det här temat vill vi belysa vad respondenterna anser om betydelsen av tidigare 

erfarenheter från arbetslivet för att få kontakter med arbetsmarknaden och arbetsgivare. 

Respondent A arbetar med det som hon är utbildad till. Hon är miljötekniker och hon har inte 

sett bristen på arbetslivserfarenhet som ett problem utan har införskaffat sig lite här och lite 

där under etableringsprocessen. Hon har fått hjälp med praktikplatser via Arbetsförmedlingen 
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vilket har lett till sommarjobb som i sin tur lett till anställning inom ett projekt. Detta har 

sedan utvecklats till ett arbete inom det område hon är utbildad inom. Vi tolkar hennes 

situation som målinriktad och att hon hela tiden har gjort val för att komma vidare i 

processen. 

  

Två av respondenterna hade liten arbetslivserfarenhet innan de avslutade sina studier. En är 

beteendevetare och den andra har läst internationell markandsföring. Det är erfarenheter från 

sommarjobb som har lett till arbete efter studierna. 

 

Respondent C lägger stor vikt på den erfarenheten och menar att det har hjälpt henne mycket, 

för att hon som invandrare annars är i en utsatt grupp. Och säger;  

”Jag är invandrare, kvinna, ung och ingen erfarenhet det är verkligen… ja ändå har jag 

lyckats så jag vet inte vad jag ska säga.” Hon menar att allt har blivit perfekt, då hon hittat 

helt rätt i arbetslivet. 

 

Respondent D som är utbildad ekonom undrar hur man ska få arbetslivserfarenhet när man 

inte får arbete inom sitt utbildningsområde. Hans upplevelse är:  

”ofta när man är på intervju kan det kännas jättebra hela vägen och så brister det i alla fall 

på erfarenhet… och det kan man ju förstå att de gör så, man satsar på ett säkert kort…” Vi 

tolkar det här citatet som att respondenten är lite uppgiven. 

 

Alla respondenter som är med i vår studie har etablerat sig på arbetsmarknaden och är nu inne 

i processen. Alla respondenter har inte riktigt nått fram till sina mål på arbetsmarknaden utan 

några har en bit kvar innan de har kommit dit de vill. Vi anser att respondenterna vill belysa 

att det stora problemet är att skaffa sig arbetslivserfarenhet, för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden inom det yrkesområde som de har som mål. Respondent B säger;  

”Men det var väldigt svårt att få nåt när man inte har någon erfarenhet. Jag sitter själv med i 

en rekrytering nu, och dom som inte har någon erfarenhet och är nyexaminerad sållas bort, 

så är det.”  

 

Bristen på arbetslivserfarenhet innebär för denna grupp att praktikplats, sommarjobb etc. 

spelar en viktig roll för att få in en fot på arbetsmarknaden. I dagsläget är de nöjda bara med 

att ha ett jobb och en inkomst. Vi förstår det som att respondenterna, trots att de inte fått de 

arbete de önskar, ändå anser att det är av värde att över huvud taget komma in på 
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arbetsmarknaden. Man kan kanske tala om att man i första hand är nöjd med att få en 

arbetsmarknadserfarenhet även om den inte ger relevanta yrkeserfarenheter.   

 

7.2.3 Sociala förhållanden bestämmer synen på rumslig rörlighet 

Under det här temat tar vi upp synen på och benägenheten till rörligheten i samband med 

aktiviteten att hitta ett jobb.  

 

Två av respondenterna lever ensamma och de kan båda två tänka sig att flytta. Respondent B 

har som målsättning att flytta utomlands, han ser det som något positivt.  

”Skulle jag flytta så blir det utomlands, för att få möjligheten att lämna Sverige, det ser jag 

som en vinning, förlusten blir väl att mista umgänget.”  

 

Respondent C kan absolut tänka sig att flytta, hon anser att man inte vet vad man vinner, men 

flyttar gärna till Stockholm.  Här har vi tolkat det som att de respondenter som lever ensamma 

ser en flytt som en möjlighet till ett bättre jobb och att ett socialt förhållande är inget som de 

lägger någon större vikt vid. 

 

Respondent A är sambo och kan inte tänka sig att flytta. Hon vill behålla närheten till släkt 

och vänner. Respondent A säger:  

”Jag har min familj här i …, som hjälper mig en del… så det skulle jag ju förlora, det 

stödet.” I det här fallet är det inte barn som är orsaken till att de inte kan flytta. De har en 

hund som behöver passning, därför är en flytt otänkbar. 

 

En respondent E, som är sambo, pendlar idag men kan tänka sig att flytta om det är rätt jobb 

som dyker upp. Hon säger: 

”En del tror att, åh det är så många som pendlar men det är faktiskt ganska drygt att gå upp 

tjugo över fem och komma hem tolv timmar senare. Jag tycker att det är ganska jobbigt” 

 

Respondent D är den enda som är sambo och har barn, han menar att en flytt skulle vara 

otänkbart Han värdesätter att både hans sambo och han själv har sina familjer i den stad där de 

bor. ”Flytt skulle bli krångligt med tanke på barnvakt, vi är båda härifrån och har våra 

föräldrar här…” 

Vi har tolkat det som att respondenterna kan acceptera en viss rörlighet om det kan belönas 

med ett relevant arbete. Tydligt är att ensamstående uppfattar rörlighet som något tänkbart, 
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medan de som är sambo, har en social förankring genom olika familjeband, släkt etc.har svårt 

att flytta. Men om det dyker upp ett relevant jobb kan en flytt ändå vara ett alternativ. Det var 

bara en av våra respondenter som var sambo och hade barn som ansåg att nätverket och 

familjerna var det som kändes viktigast. Men även de utan barn var tveksamma till att flytta 

om de hade en social koppling till sin bostadsort. De som lever som ensamstående har inga 

problem med att flytta. Men de ser helst till att flytta till en större stad eller utomlands vid en 

flytt. 

 

7.2.4 Personliga egenskapers betydelse för en etablering  

Under detta tema har vi valt att belysa hur respondenterna ser på vikten av olika personliga 

egenskaper för en etablering på arbetsmarknaden.  

 

Två av dessa respondenter framhåller att de fått sina jobb genom att de visat att de har klara 

mål och en stark drivkraft. Respondent B, som idag arbetar med det han är utbildad inom, tror 

att man måste visa att man vill ha jobbet och vara intresserad och ställa egna frågor om 

arbetet. Anledningen till att han fick jobbet är för att: ”jag visade intresse att vilja ha jobbet.”  

 

Respondent A jobbar med det som hon är intresserad av och är nöjd med sin situation på 

arbetsmarknaden. Hon anser att det är viktigt att man visar att man har ett mål och en 

drivkraft när man söker jobb för att etablera sig. 

 

Två respondenter, D och E, arbetar inte med det som de är utbildade till och de anser att de 

skulle ha varit mer påstridiga. Dessa respondenter söker hela tiden nytt arbete. 

Respondent E upplever att konkurrensen är hård och har svårt att hävda sig gentemot de som 

har gått på Handelshögskolan. Hon anser att den utbildningen slår högre när arbetsgivaren 

bedömer utbildningen. 

 

Respondent D anser att kunna sälja sig själv är en bra egenskap, men tyvärr saknar han den 

egenskapen själv. Han ser det som en nackdel att han tappar modet ibland och ger upp.  

”Att få ett nej hela tiden tar på krafterna” 

 

Alla respondenter i studien framhåller vikten av att ta egna initiativ och vara aktiva för att 

kunna få in en fot på arbetsmarknaden, men att den drivkraften är starkare hos vissa individer. 

Det framkommer tydligt hos dem som har hittat rätt i etableringsprocessen och har arbete 
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inom sitt utbildningsområde. De har lättare att ”sälja” sig själva och kunna prata för sig. De 

framhåller att den personliga drivkraften är viktig för att lyckas i sin etableringsprocess på 

arbetsmarknaden. Men även de som lyckats mindre bra, uttrycker samma synsätt och menar 

att de möjligtvis skulle ha varit mer målmedvetna i sina ansträngningar. Man ställer starka 

krav på sig själv att lösa sin situation. Avsaknaden av egenskapen att kunna hävda sig och 

visa framfötterna på arbetsmarknaden anser flera av respondenterna kan leda till att man inte 

lyckas på samma sätt som de som är mer företagsamma och målinriktade i 

etableringsprocessen.  

 

8. Diskussion och slutsatser av resultatet 
I vår studie har alla som deltagit etablerat sig på arbetsmarknaden, därför anser vi att den 

gruppen vi har studerat inte stämmer överens med Juseks arbetsmarknadsundersökning från 

2006 där det framkommer att var femte nyexaminerad akademiker är utan jobb. 

 

Även om alla har etablerat sig på arbetsmarknaden så innebär inte det att alla är nöjda med det 

utan de har en strävan att hitta rätt arbete, relaterat till sin utbildning. Sex av dem som vi har 

studerat har arbete direkt relaterat till sin utbildning och fyra har jobb inom annat 

yrkesområde. Det vi kan se är att de som har en ekonomiskutbildning har haft det ”tuffare” att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Medan miljöteknikerna har haft en rakare väg i sin 

etablering på arbetsmarknaden. 

 

I vår studie har en övervägande del av respondenterna valt utbildning efter intresse och inte 

efter möjligheten att få jobb. De gör valen utan att ha orienterat sig om möjligheterna att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Detta anser vi att man kan koppla ihop med vad Giddens 

anser i sin teori om modern reflexivitet. Det personliga valet av en utbildning som stämmer 

med det egna intresset blir viktigare än att tänka taktiskt om en osäker situation på 

arbetsmarknaden. Som individ tvingas man välja och dessa val kan vara positiva och ge 

individen en större frihet. Alla valen som man är tvungen att göra som individ kan innebära en 

risk. En risk som individen tar i och med en högskoleutbildning är den ekonomiska 

finansieringen som det innebär att ta ett studielån. Eftersom det är en osäker arbetsmarknad i 

samhället som kan göra det jobbigt att kunna betala tillbaka sina studielån. Genom att de har 

gjort valet att genomföra en högskoleutbildning, anser vi att de har ökat sina chanser till en 

etablering på arbetsmarknaden. Detta medför ett mer öppet och flexibelt sätt att leva men kan 
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även innebära ett risktagande. Valen kan även leda till otrygghet när framtiden är oviss och på 

vägen tvingas individen ta olika risker för att komma fram till sin livsstil, menar Giddens. 

 

Enligt Sennett måste man våga ta risker för att inte förtvina i en passivitet som inte leder 

individen framåt i sin utveckling i samhället. Det har visat sig i vår studie att de respondenter 

som har varit framåt och vågat ta risker och chanser, har idag en etablering på 

arbetsmarknaden som de förhållandevis är nöjda med. Att ta risker tycker vi kan föra med sig 

både spännande saker och tillfällen som kan gynna individen i framtiden. Det är som Sennet 

säger passivitet är inte ett alternativ för den individen som vill komma någonstans i karriären 

och våga ta risker och ta för sig av det som erbjuds.  

 

Valet av utbildning är inget som unga akademiker i vår studie relaterar till ökade chanser på 

arbetsmarknaden. Vi anser att det bidrar till ett risktagande och många lever endast på hoppet 

att efter avslutande studier bli en av de utvalda att delta på arbetsmarknaden. Enligt Sennett 

kallar ekonomerna denna hoppfullhet för ”winner–take-all-marknaden”. Vidare kan enligt 

Sennett konkurrensen på arbetsmarknaden kan leda till ett utanförskap som i sin tur leder till 

andra sociala problem. När alla inte får plats på arbetsmarknaden kan de unga välutbildade ha 

en fördel. De har fysisk god kondition, har en relativt färsk kunskap i minnet från sina studier 

vilket anser är en fördel när man söker arbete. Det är inte det vi har märkt av i vår studie.  

Enligt många av våra respondenter går arbetsgivaren i första hand på arbetslivserfarenhet. 

 

Vi anser att det i vår studie har framkommit att yngre akademiker väljer utbildning efter 

intresse framför kortsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden. Detta kan tolkas som att man 

hellre gör framtidsval med en betydande osäkerhet än att ger avkall på sina personliga 

värderingar. Att leva med rikskulturer kan vara oroande och leda till ångest, men vi anser att 

det kan vara en fördel. Genom det ökande utbudet av erfarenheter som man samlar på sig på 

långsikt ger utslag i ett större självförtroende och en tryggare plats och ett snabbare inträde på 

arbetsmarknaden, anser vi. 

 

Etableringsprocessen för våra respondenter har varit av olika karaktär. En del upplevde det 

som att erfarenheten inte hade någon större betydelse för deras etablering på arbetsmarknaden 

medan andra har haft större problem med sin etablering och upplevt att bristen på erfarenhet 

har varit ett hinder. Många av de respondenter som har etablerat sig inom sitt yrkesområde 

upplevde vi som väldigt målmedvetna och självsäkra på sin väg till ett jobb. Bristen på 
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erfarenhet har uppdagats när de har avslutat sina studier och de har inte tänkt på det som 

någon brist under studietiden.  

 

Skans Nordström menar i sin artikel ”Har ungdomsarbetslösheten långsiktiga effekter?” att 

ungdomar riskerar att inte få någon arbetslivserfarenhet och att de förlorar kompetens i och 

med en arbetslöshetsperiod. Därför behövs det tas fram fler möjligheter för yngre att komma 

in på arbetsmarknaden så att de kan få visa sina kompetenser. Vi anser att om de respondenter 

som vi har studerat, hade haft lite mer arbetslivserfarenhet från tidigare yrken, hade chansen 

varit större för samtliga att få ett yrke inom sitt utbildningsområde. Många erfarenheter pekar 

på att vägen in på arbetsmarknaden via praktikplatser, sommarjobb och tillfälliga jobb är 

viktiga. 

 

Nu har alla i vår studie etablerat sig på arbetsmarknaden men för flera gäller att de inte arbetar 

inom sitt utbildningsområde och på så sätt förlorat kompetens. I dag är erfarenhet en stor 

tillgång som måste växa fram, vilket inte är lätt när man helst ska ha erfarenheter redan innan 

man börjar ett arbete. Erfarenheter förstärker människans självidentitet enligt Giddens. De 

som i vår studie är målmedvetna och vet vad de vill och kan öka sin självkänsla och känner 

sig trygga har en fördel vid val av framtid på arbetsmarknaden. Känner man sig tryggare i sin 

situation kan det antas att det är lättare att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Respondenternas syn på rumslig rörlighet på arbetsmarknaden är mycket beroende på hur 

deras egen sociala situation ser ut. De som har barn, eller är sambo, har mindre benägenhet att 

vara rörliga och flexibla i etableringsprocessen på arbetsmarknaden. De respondenter som 

lever som ensamstående har en större benägenhet att vara mer rörliga för att få ett jobb som de 

är nöjda med. Att flytta anser de som tänkbart och positivt, att flytta utomlands är också ett 

alternativ för en respondent. Det känns som de sociala kontakterna är mindre viktiga för dessa 

respondenter, att de hinner med att träffa dem ändå. Den respondent som har barn menar att 

en flytt är helt otänkbar, med tanke på att det skulle bli svårare att få barnvakt, vilket vi kan 

förstå. 

 

 I tidigare studier tar de upp att yngre har en tendens att flytta mer än andra.  När de väl har 

hittat sin trygghet på arbetsmarknaden sjunker rörligheten. För många av respondenterna 

innebär en flytt att de lyfts ur sina sociala miljöer och sin trygghet, vilket också Anders 

Hallqvist tar upp i sin forskningsöversikt ”Arbetsliv och mobilitet – en forskningsöversikt”  
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Även von Otter finner att den geografiska rörligheten är väldigt åldersrelaterad. Det är de 

yngre som står för flyttningsprocessen. Den minskar dock när etableringen väl har skett. 

Pendling för respondenterna är mer acceptabelt än flytt. Det är många av respondenterna som 

redan pendlar, vilket de inte upplever som önskvärt eller roligt men tycker att det fungerar. 

Även här tar Casten von Otter upp att pendling idag är det som ökar mest. Det är den typen av 

rörlighet som ökar. Enligt honom ökar pendling eftersom arbetstillfällena inom den lokala 

arbetsmarknaden avtar.  

 

Sennett menar att flexibiliteten kan ses som en utmaning i arbetslivet, men att det också kan 

betyda att de sociala kontakterna kan vara svåra att behålla. Detta är något som vi också kan 

se en tendens till hos våra respondenter. För dem som har en trygghet i sina sociala kontakter 

är rörlighet och flexibilitet inget alternativ, medan de respondenter som inte känner samma 

behov av en social kontakt har en större tendens till flexibilitet och rörlighet. Det skapar också 

en ökad social otrygghet att inte kunna planera sitt sociala liv långsiktigt utan många gånger 

under sitt arbetsliv få genomleva uppbrott. Sennett talar här om risken för att ”karaktären 

krackelerar”. 

 

Det är inte lätt idag att komma ut på arbetsmarknaden när man inte har arbetslivserfarenhet. 

Dels kan det bli svårt för unga att komma ut på arbetsmarknaden och kunna använda sig av 

sin kompetens och framför allt få visa vilka kompetenser de besitter. För att unga människor 

idag ska få någon arbetslivserfarenhet är det av stor betydelse att de får komma ut på ett 

företag och göra praktik. Detta för att unga ska ha en chans att få arbetslivserfarenhet och 

skapa möjligheter att bilda ett kontaktnät. 

 

Syftet med vår studie var att belysa yngre högskoleutbildades syn på val av utbildning och 

deras syn på möjligheter på arbetsmarknaden. Vi anser att vi har fått svaren, men att empirin 

inte riktigt överensstämde med vår förförståelse. Innan vi genomförde vår studie hade vi en 

förförståelse om att unga akademikers situation på arbetsmarknaden var tuff, men under 

studiens gång har vår förförståelse ändrats betydligt. Det finns ändå goda möjligheter att hitta 

en etablerings väg även om det inte är ”rak”. Anledningen till att vi fått ändra uppfattning är 

att det i vår studie har framkommit att alla respondenter lyckats etablera sig på 

arbetsmarknaden. Flertalet har också en förhoppning att komma vidare i etableringsprocessen. 

Att hitta bättre jobb och jobb som stämmer bättre överens med deras utbildning. En ökad 
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medvetenhet om att påverka sina livs chanser genom att utveckla en ”reflexiv” förmåga att 

aktivt påverka och utveckla sin individuella val.  

 

9. Avlutande diskussion 
Valen av utbildning har, som framkommit i våra intervjuer, inte sällan bestämts av intresse 

från respondenternas sida. De har inte primärt utgått från vad som kortsiktigt efterfrågats på 

arbetsmarknaden. Bristen på arbetslivserfarenheten framhålls av respondenterna som ett 

problem i etableringsprocessen och i en del fall som avgörande för etableringen inom deras 

utbildningsområde. Samtidigt är det i många fall en praktisk omöjlighet att få tillgång till 

sådan erfarenhet förrän man har fått ett jobb, eftersom de flesta studenterna går direkt från 

gymnasiet till högskoleutbildning. Här uppstår en ond cirkel. Den enda arbetslivserfarenheten 

som kan tillgodoräknas är t.ex. ett sommarjobb och praktikperioder. Vi anser att frågan om 

nya ingångsvägar i rekryteringsprocessen, så att yngre akademiker kan få tillgång till 

kontakter med arbetslivet vid sidan av ordinarie fasta jobb, är viktiga. Det bör finnas ”slussar” 

som hjälper dessa grupper till en yrkesnära kompetensutveckling.  

 

Drivkraft, målsättning, flexibilitet och rörlighet är några av förutsättningarna för att öka 

chanserna att komma in på arbetsmarknaden och kunna etablera sig. Tryggheten är för många 

en viktig del i livssituationen men vi har även funnit att tryggheten kan man hitta på olika sätt. 

För en del respondenter var tryggheten med familj och vänner den viktigaste biten. Medan det 

för andra var en trygghet att ha ett arbete även om det innebar att man var tvungen att flytta på 

sig. 

 

En fråga vi ställer oss är varför det finns så lite studier och rapporter om unga akademikers 

etablering på arbetsmarknaden när det är en het och omdiskuterad fråga i media. Det finns 

t.ex. olika undersökningar om nyexaminerade men ingen speciell undersökning som tar upp 

hur gruppen yngre studenter väljer inriktning och ser på sin situation på arbetsmarknaden. Att 

studenterna väljer rätt är inte bara för deras egen skull utan även av intresse för Sveriges 

framtid. Därför borde ytterligare forskning kunna påvisa vikten av att studenterna får rätt 

information och vägledning och vilka konsekvenser som deras val kan innebära när det t.ex. 

gäller etablering på arbetsmarknaden, rörlighet och flexibilitet. Detta område är något som vi 

lämnar till kommande studenter/forskare att studera i framtiden och som vi gärna vill ta del 

av.   
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Bilaga 1 
 

     
   
 
 
Kära tidigare Mdh- Student! 
 
Vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB) vid Mälardalens högskola 
bedrivs just nu ett forskningsprojekt (Mobilprojektet) som handlar om högskoleutbildades 
förankring och rörlighet på arbetsmarknaden där syftet är att förstå hur villkor och 
förhållanden på arbetsmarknade förändras mer generellt. En viktig aspekt är därför att se hur 
man inom gruppen högskoleutbildade formulerar strategier för sitt agerande på 
arbetsmarknaden. Förhållanden som kan spela roll är hur stödet och informationen från 
högskolan, arbetsmarknadens organisationer och mer personliga nätverk ser ut och kan 
aktiveras. Vi är också intresserade av att få veta vilka förväntningar som tidigare studenter 
haft på sina utbildningar för att kunna erbjuda ett förbättrat planeringsunderlag inom Mdh. 
Det får betydelse vid formulering av kursutbud och i arbetet med rekrytering av studenter 
samt hur samarbetet med ”regionens aktörer” kan utvecklas (andra utbildningsanordnare, 
arbetsgivare, andra organisationer och myndigheter, såsom AF och AMS).  
 
Det skulle vara av stor betydelse för projektet om Du hade möjlighet att medverka i 
undersökningen. Att vi frågar just dig beror på att du är en av de studenter som under hösten 
2004 tog ut sin examen eller uppnådde minst 120 poäng inom något av ämnesområdena 
teknik, ekonomi och samhälls- och beteendevetenskap. Självklart kommer Din medverkan att 
behandlas på ett sätt som garanterar Din anonymitet utanför forskar/studentgruppen.  
 
Vi kommer att följa upp detta brev med ett telefonsamtal under v 15 eller 16 för att erbjuda 
ytterligare information eller för att boka en intervju med Dig.  
 
Projektgruppen består av tre forskare och lärare vid ISB samt en grupp studenter som under 
våren avser att skriva sina C-uppsatser i sociologi inom projektet ram.  
De studenter som kommer att kontakta dig är:  
 
Namn e-postadress, telefon/mobilnr  Namn e-postadress, telefon/mobilnr 
…………………………   ………………………………. 
 
Västerås/Eskilstuna 2006-04-07 
 
Vänliga hälsningar  
för projektgruppen genom 
 
Tola Jonsson (fil.dr. prefekt) tola.jonsson@mdh.se 
Paula Mählck (fil.dr.) paula.mählck@mdh.se 
Tommy Törnqvist (fil.dr.) tommy.törnqvist@mdh.se 
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Bilaga 2 
 
Frågeguide 
 
ÖPPNINGSFRÅGA 
 

DU TOG UT DIN EXAMEN UNDER HÖSTEN 2004. 
 

BERÄTTA VAD SOM HÄNT SEDAN DESS? 
(alternativ: har fått jobb, har bytt jobb, har jobb på gång, söker jobb, 
fortsatt att studera, har valt att göra andra saker: rest, ägnat tid till 
familjen, ägnat mig åt fritidssysslor) 

 
 BLEV DET SOM DU VILLE?  
 VAD BLEV BRA OCH VAD BLEV MINDRE BRA? 
 VAD VILL DU ÄNDRA PÅ? 
 VILKA MÖJLIGHETER HAR DU ATT ÄNDRA PÅ DET SOM HÄNDE? 
   
 
OM DU HAR JOBB: 
  
 BERÄTTA KORT VAD DU GÖR PÅ DITT JOBB? 
 (avbryt om det blir en alltför detaljerad genomgång) 
 
 HUR FICK DU KONTAKT MED DIN NUVARANDE ARBETSGIVARE? 
  

VARFÖR TROR DU ATT JUST DU FICK JOBBET? 
 

 HAR DU RÄTT UTBILDNING FÖR JOBBET? 
(alternativ: överkvalificerad, underkvalificerad i förhållande till min utbildning, 
saknar koppling till min utbildning, fast jobb, deltidsjobb, tillfälligt jobb) 

  
KOMMER DU ATT BLI KVAR PÅ DET HÄR JOBBET? 

 
 OM JA – VARFÖR? 
  

VAD KRÄVS FÖR ATT DU SKA BYTA JOBB? 
(alternativ: karriärväg, högre lön, intressantare uppgifter, högre befattning, större 
inflytande, fast anställning, heltid)  
 
OM NEJ – VARFÖR, OCH VAD VILL DU BYTA TILL? 
 
KAN DU TÄNKA DIG ATT FORTSÄTTA MED NÅGON FORM AV 
STUDIER? 
VARFÖR? NÄR? VAD?  
 
 
HAR DU ERFARENHETER AV ATT FLYTTA ELLER ATT PENDLA I 
SAMBAND MED NUVARANDE/TIDIGARE JOBB ELLER STUDIER? 
(alternativ: skilj ut i frågan som gäller att flytta respektive pendla) 
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HUR SER DU PÅ DINA MÖJLIGHETER ATT FLYTTA ELLER ATT PENDLA 
FÖR ATT FÅ JOBB ELLER BYTA JOBB? 
 
VAD TROR DU ATT DU SKULLE VINNA/FÖRLORA PÅ ATT BÖRJA 
FLYTTA ELLER PENDLA? 
(alternativa konsekvenser: öka lönen, öka chanserna till intressantare jobb, öka de 
sociala kostnaderna, svårt att få arbets- och privatliv att fungera tillsammans, 
utfallet beror på var man flyttar och hur långa pendlingstiderna blir) 
 

OM DU ÄNNU INTE HAR FÅTT JOBB: 
 
 VAD STRÄVAR DU EFTER ATT FÅ FÖR JOBB? 
 VAD GÖR DU FÖR ATT HITTA ETT SÅDANT JOBB? 
 
 
OM UTBILDNINGEN 
 

VARFÖR VALD DU DEN UTBILDNING/ DET UTBILDNINGSPROGRAM DU 
NU SLUTFÖRT? 
(alternativ: utbildningen gick på rätt ort, visst väldigt lite om utbildningen, ens 
lump att det blev den här utbildningen, spännande innehåll, har alltid varit 
intresserad av sociala, tekniska resp ekonomiska frågor, säker på att få jobb efter 
studierna) 
 
TÄNKTE DU NÅGON GÅNG PÅ ATT VÄLJA EN ANNAN UTBILDNING? 
VILKEN? VARFÖR? 
 
HUR SÅG DU PÅ DITT YRKESVAL UTIFRÅN CHANSERNA ATT FÅ ETT 
JOBB EFTER AVSLUTADE STUDIER? 
 
HAR DINA FÖRVÄNTNINGAR INFRIATS ELLER  UTEBLIVIT? 
 
HADE DU KONTAKT MED NÅGON TÄNKBARA ARBETSGIVARE UNDER 
DIN STUDIETID? 
(alternativ: hade redan före studierna sådana kontakt, arbetare redan under 
studierna hos arbetskrivaren, fick kontakt under studietiden, arbetsplatsplacerad 
praktik, saknade helt kontakt med någon arbetsgivare) 
 
HUR TYCKER DU ARBETSGIVARNAS KUNSKAP/ATTITYD TILL DIN 
UTBILDNING ÄR? 
(alternativ: underskattar vad jag kan, saknar uppfattning om utbildningen, god 
kunskap, inte sällan egen erfarenhet av studieprogrammet, stora förväntningar på 
vaga grunder) 
  

 
OM KONTAKTNÄTVERKET 
 
 NÄR BÖRJADE DU AKTIVT SÖKA JOBB? 
 

BERÄTTA HUR DU GICK TILL  VÄGA  
(alternativ: tidningsannonser, via Internet, direkt erbjudande från arbetsgivare, 
sökte själv kontakt med arbetsgivare, kontakt förmedlad genom bekanta, 
arbetsförmedling, kontakt genom examensarbete, kontakt via högskolan) 
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VILKA PERSONER HAR DU FÅTT STÖD FRÅN UNDER TIDEN DU LETAT 
JOBB? (FÖRE ELLER EFTER AVSLUTADE STUDIER)  
(alternativ: stödjande, orienterande, förmedlande) 
Följdfrågor för att täcka av ”piltavlan” olika cirklar: 
 
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN DIN FAMILJ ELLER 
SLÄKTINGAR? 
 
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN VÄNNER,  
STUDIEKAMRATER, GRANNAR ELLER ANDRA SOM DU KÄNNER BRA? 
 
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN NÅGON MYNDIGHET 
ELLER ORGANISATION? 
(alternativ: Arbetsförmedlingen, Högskolan, Försäkringskassan, Fackföreningen, 
annan) 
 
HAR DU HAFT KONTAKT MED ARBETSFÖRMEDLINGEN 
 
OM JA: VAD ÄR DINA ERFARENHETER FRÅN DEN KONTAKTEN? 
BERÄTTA VAD SOM HÄNDE? 
 
OM NEJ: VARFÖR HAR DU INTE VALT ATT KONTAKTA 
ARBETSFÖRMEDLINGEN? 
  
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN HÖGSKOLANS SIDA?  
 
OM JA: HUR OCH FRÅN VEM? 
 
(Alternativ:   
Tre typer av relationer:  

• privata (familjen, släkt, det sociala arvet)  
• egenutvecklade (vänner kollegor, grannar etc.)  
• institutionella (högskolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

fackföreningar, andra) 
Tre typer av innehåll:  

• stödjande – allmän social support;  
• orienterande – visa vägar på arbetsmarknaden;  
• förmedlande – hjälpa till att knyta konkreta kontakter.) 

 
VILKA PERSONLIGA EGENSKAPER ANSER DU VARA 
VIKTIGA/AVGÖRANDE FÖR ATT DU SKA KUNNA HÄVDA DIG PÅ 
ARBETSMARKNADEN? 
(alternativ: rätt ålder, rätt kön, personliga egenskaper (social kompetens, 
förmågan att ”förpacka sig själv”, framhålla sina individuella meriter, bra på att 
”snacka”), annan arbetslivserfarenhet, goda referenser, personliga kontakter på 
företaget, tidigare arbete på företaget, utlandsstudier, bra högskolebetyg, 
högskoleexamen) 
 
VILKA ÄR DINA STARKA SIDOR OCH VILKA ÄR DINA SVAGA SIDOR? 
(alternativ: känner du otrygghet, osäkerhet, att du är utelämnad utan stöd, att du 
får ta hela risken med ditt val av utbildning och jobb, att samhället olika 
institutioner ger litet stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden, att arbetsgivare 
ställer orealistiska krav) 
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HUR HAR DU UPPLEVT TIDEN SOM ARBETSSÖKANDE? 
(alternativ: stressande, otrygg, ”krisig”, spännande, lärorik) 
 

OM LIVSSITUATIONEN 
 

BESKRIV DIN SOCIALA SITUATION? 
(alternativ: familj, barn, boende, resor (bil, allm. kommunikationer) intressen vid 
sidan av arbete,  ålders- och könsbestämda restriktioner i valet av arbete och 
vardagsliv) 
 
HUR SER DU PÅ RELATIONEN MELLAN ARBETE OCH FRITID? 
HUR KAN MAN FÖRENA DESSA? 
VAD ÄR DU  BEREDD ATT GÖRA AVKALL PÅ I DIN VARDAG FÖR ATT 
FÅ ETT BRA JOBB?  
 
 

SLUTFRÅGA 
 
 ÄR DET NÅGON FRÅGA DU SAKNAR? VILKEN? 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!!  
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Bilaga 3 

Sammanställning av urval av intervjupersoner och bortfall inom 
Mobilprojektet ”Högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden”  
 
I undersökningen har används det offentliga registret för registrering av studiepoäng och 
examina vid Mälardalens högskola (LADOK) för att skapa en urvalsram. Vid arbetet att 
upprätta denna ram har högskolans LADOK-ansvarige, Lena Östling, bidragit med sin 
expertkompetens.  Urvalsramen omfattade totalt 233 studenter vid högskolan som avlagt 
examen under perioden från juni till december år 2004 inom någon av de utbildningar som 
anges här nedan. Minimikravet i vårt urval är att den examen man tagit ut minst omfattat 120 
högskolepoäng. Undantag har gjorts för fyra intervjupersoner som inte tagit ut sin examen 
under angivna tidsperiod, utan vid annat tillfälle, men som i övrigt uppfyllt urvalskriterierna. 
Avsteget gjordes för i några enskilda fall underlätta att få tillgång till intervjupersoner efter 
problem med bortfall. 
 
Bortfallet i samband med de 70 intervjuer som ingått i undersökningen har omfattat 23 
personer från ordinarie urvalet. För att kompensera för detta bortfall har varje intervjuare fått 
två extra reservpersoner som man i första hand kontaktat (totalt har 7 intervjupersoner hämtats 
från den listan). När inte dessa har räckt till har en gemensam lista på reservpersoner 
upprättats från vilken namn har kunnat inhämtas vid behov (totalt har 16 intervjupersoner 
hämtats från den listan).  
 
Vid intervjuarnas redovisning av bortfall framkom följande orsaker: 
 
Ville inte delta: 7 
Tidsbrist/flyttat: 5 
Ej svar efter ett flertal uppringningar: 5 
Ej nåbar adress: 7 
 
Inom projektets ram har 15 C-nivåstudenter arbetat med sina uppsatser. Var och en har 
genomfört 5 intervjuer som transkriberats. Inför uppsatsarbetet har man haft tillgång till 
samtliga 70 genomförda intervjuer som urvalsram. Från detta har ett riktade urval gjorts, som 
har bestämts av uppsatsernas olika problembeskrivningar, vilket givit möjlighet till en god 
precision vid val av respondenter. Detta förfarande har inneburit att uppsatsförfattare använt 
även intervjuer som man själv inte genomfört.  
 
Här redovisas det faktiska urvalet fördelat på utbildningar, kön och ålderskategorier. Inom 
parentes anges urvalet före bortfall och inbyten av reservpersoner. Skillnaderna beror delvis 
på att det faktiska urvalet beräknas på 70 intervjuer medan det primära urvalet omfattade 75. 
Skillnaden beror på att en av intervjuarna ännu inte genomfört sina fem intervjuer. Övriga 
skillnader består i att urvalet inom utbildningsgrupperna Social omsorg, Missbruk och Välfärd 
samt IMF ökat något. Något färre män ingår också, men motsvarar nu mer fördelningen i 
urvalsramen. Skillnader i åldersfördelningen är små. 
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 Beteenevet V+E Soc omsorg, 

Missbruk, 
Välfärd 

Datateknik, 
Energiteknik 

Byggteknik, 
Miljöteknik 

Totalt urval 12           (15) 20              (18) 8                (10) 8                (10) 
Kvinnor 11           (12)  16              (15) 2                 (2) 6                 (6) 
Män 1              (3) 4                 (3) 6                 (8) 2                 (4) 
född – 1969 3              (5) 12               (8) 2                 (2) 0                 (0) 
1970-1977 4              (4) 4                 (6) 4                 (4) 4                 (6) 
1978 - 4              (6) 4                 (4) 2                 (4)      4                 (4)      
 
 
 
 Ekonomprogram 

V+E 
IMF Totalt antal Andel av 

urvalet 
Andel i 
urvalsramen  
N=233 

Totalt urval 14                (16) 8            (6) 70           (75)   
Kvinnor 8                   (9) 6            (4) 49           (48) 70% (64 %) 71 % 
Män 6                   (7) 2            (2) 21           (27) 30% (36 %) 29 % 
född – 1969 5                   (5) 1            (0) 23           (20) 33% (27 %) 30% 
1970-1977 2                   (5) 2            (3) 21           (28) 30% (37%) 33 % 
1978 - 7                   (6) 4            (3) 26           (27) 37% (36 %) 37 % 
 
 
Utbildningsbeteckningar: 
 
Beteendevetenskapliga programmet 120-160 p Västerås + Eskilstuna 
Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg 120-160 o 
Missbrukarvårdsprogrammet 120 p 
Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering 120 p 
Datavetenskapliga programmet 80-180 p 
Energiteknik (utbildningen ingår numera i andra program) 
Byggnadsingenjör 120-180 p 
Miljöteknik (utbildningen ingår numera i andra program) 
Ekonomiprogrammet 120-160 p Västerås + Eskilstuna 
Internationella markandsföringsprogrammet – IMF- 120-160 p  
 
 
Sammanställningen har upprättats av Tommy Törnqvist 2006-05-28. 
 
 
 

 

 

 
 


