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Titel  

Vägen till ett arbete – en studie om hur Samhälls- och kulturanalytiker har gått tillväga i arbetssökningsprocessen 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Ett ännu outforskat och mycket intressant område är frågor kring hur unga individer gått tillväga för att skaffa sitt 
första arbete med koppling till värdet av individens sociala kapital. Socialt kapital har idag, vid sidan av individens 
utbildning, en avgörande roll för individens position på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie har varit att 
undersöka hur socialt kapital ackumulerats hos Samhälls- och kulturanalytiker och vidare hur det ackumulerade 
sociala kapitalet har påverkat deras möjligheter att skaffa ett arbete efter avslutad utbildning. Tyngdpunkten har varit 
att studera hur processen gestaltat sig från deras examen tills dess att de har fått sin första anställning som Samhälls- 
och kulturanalytiker. I denna uppsats har vi använt oss av en flerfaldig strategimetod, vilket inneburit att vi 
kombinerat en kvalitativ och kvantitativ metod, totalt har femton intervjuer respektive femton enkäter genomförts. 
De slutsatser som framkommit är att Samhälls- och kulturanalytiker ackumulerat socialt kapital genom att de nyttjat 
och utvecklat sitt sociala nätverk, sökt arbete via de informella och formella sökkanalerna, konstruerat ett bra CV och 
utfört olika typer av uppdragsarbete. En Samhälls- och kulturanalytiker verkar inom en rad olika 
arbetsmarknadssegment, både inom den privata och offentliga sektorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Socialt kapital, socialt nätverk, sökkanaler, Samhälls- och kulturanalytiker, arbetssökningsprocess 
 
 
 
 
 



Förord 
Vi började vårt uppsatsarbete med stor förväntan och förhoppningar om att nå ett 
tillfredställande resultat. Detta eftersom vi båda har ett engagemang och ett intresse för  vårt  
valda område då det i allra högsta grad även inverkar på vår framtida arbetskarriär. Vi har efter 
genomgånget arbete med uppsatsen lyckats uppnå ett tillfredställande resultat tack vare våra 
informanter och vår handledare. Vi vill därför tacka Er informanter som gjort denna studie 
möjlig att genomföra. Era berättelser och ert deltagande har varit oerhört värdefullt för oss! Vi 
vill tillägna vår handledare Alireza Bethoui ett stort tack, både för ditt brinnande intresse och för 
ditt engagemang vilket du även lyckats sprida till oss. Tack också för all den tid och det stöd du 
har gett oss under studiens gång. Tack också till Er som har hjälpt oss med korrekturläsning och 
goda råd i vårt skrivande. Vi vill även tacka vår administratör på SKA som varit behjälplig med 
diverse materialinsamling. Ännu en gång ett stort tack till Er alla!   
 
Norrköping 
Karin Berglund och Negin Zamanzadeh 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE 2 
FRÅGESTÄLLNINGAR 2 
AVGRÄNSNING 3 
DISPOSITION 3 
BAKGRUND 3 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 5 

SOCIALT NÄTVERK 5 
FORMELLA OCH INFORMELLA KANALER 6 
SOCIALT KAPITAL 6 

TIDIGARE FORSKNING 8 

METOD OCH URVAL 10 

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 10 
INTERVJUGENOMFÖRANDE 11 
FORSKNINGSETIK 12 
METODDISKUSSION 12 
URVAL 13 

ANALYS 17 

SOCIALT NÄTVERK 17 
SÖKKANALER 19 
VÄGEN TILL ETT ARBETE 20 
DÖRRÖPPNARE 23 
”ALLTSÅ MYCKET ÄR JU TUR” 24 
HINDER PÅ VÄGEN 26 
SAMHÄLLS- OCH KULTURANALYTIKERS ARBETSMARKNAD 27 
”BLACK BOXEN” BLOTTLÄGGS 29 

SLUTDISKUSSION 32 



APPENDIX A 34 

PRESENTATION AV VÅRA INFORMANTER 34 

APPENDIX B 39 

INTERVJUFRÅGOR 39 

APPENDIX C 40 

ENKÄT 40 

REFERENSER 48 

LITTERATURFÖRTECKNING 48 
ELEKTRONISKA DOKUMENT 48 
MEDIA 48 



 1

INLEDNING 
Ett ännu outforskat och mycket intressant område är frågor kring hur unga individer gått tillväga 
för att skaffa sitt första arbete med koppling till värdet av individens sociala kapital. Det sociala 
kapitalet1 menar vi är värdet av de resurser som ligger inbäddade i en individs sociala nätverk och 
som kan se olika ut för olika individer. Denna aspekt är inom arbetsmarknadsforskningen relativt 
ny och detta är anledningen till att vi velat undersöka området närmare.  

Enligt Bethoui (2006) innebär det meritokratiska perspektivet, som aktualiserades under 
1960-talet, att det först och främst är utbildningen som avgör vilket arbete en individ skaffar sig. 
Ekonomer och sociologer, på 60-talet, underströk effekten av utbildning som en avgörande 
faktor för individens arbetsmarknadsutfall. Utbildningsresultatet uppfattades då huvudsakligen 
som en produkt av individens naturgivna begåvning. Enligt detta perspektiv skulle således 
individer få ett arbete som motsvarar deras utbildning. Sedan diskuterades effekten av individens 
socioekonomiska bakgrund, såsom föräldrarnas utbildning, yrkesstatus och inkomst, för 
utbildningsresultatet och därmed också arbetsmarknadsutfallet.  Under 1970-talets första hälft 
övergavs till viss del de meritokratiska tankarna och gav utrymme för teorier om det sociala 
nätverkets betydelse i arbetssökningsprocessen. En av de mest framträdande teoretikerna inom 
detta område är Mark Granovetter (1995) som menar att det är de sociala nätverk en individ 
verkar inom som är avgörande för hur individen lyckas i sin arbetssökningsprocess. Socialt 
nätverk2 menar vi är de relationer individer har till varandra, såsom familj och vänner. Aktuella 
teorier kretsar idag istället kring värdet av det sociala nätverket och dess betydelse för unga 
individer på arbetsmarknaden. Inom forskningen idag betonas alltså effekten av socialt kapital. 
Socialt kapital består av de samlade resurser (ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital) som 
en individ har möjlighet att mobilisera i sitt sociala nätverk (familjemedlemmar, vänner och 
bekanta). Individer med olika position i samhällets hierarki har tillgång till nätverk med olika 
resurser som i sin tur skapar olika möjligheter för individers framgång på arbetsmarknaden 
(Bourdieu 1986: 248). Bethoui (2006) menar vidare att individer från högre sociala grupper då har 
möjlighet att dra nytta av resursstarka sociala nätverk i konkurrensen om knappa resurser. Kön, 
etnicitet och ålder är andra faktorer som avgör individens tillgång till socialt kapital. Socialt kapital 
har alltså, vid sidan av individens utbildning, en avgörande roll för individens position på 
arbetsmarknaden. För att studera hur arbetssökningsprocessen kan se ut har vi valt att ta reda på 
hur Samhälls- och kulturanalytiker gått tillväga i processen. 

Samhälls- och kulturanalys programmet3 är ett tvärvetenskapligt magisterprogram på 
Linköpings universitet, förlagt på Campus Norrköping. Från och med höstterminen 2007 
kommer utbildningen i linje med Bolognaprocessen att utformas till en femårig mastersexamen 

                                                 
1 En utförligare definition av socialt kapital ges i ”Teoretiska utgångspunkter”. 
2 En utförligare definition av socialt nätverk ges i ”Teoretiska utgångspunkter”. 
3 Bland studenter och lärare används i de flesta fall förkortningen SKA och det är denna förkortning som kommer 
att nyttjas till viss del i uppsatsen. 
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alternativt en treårig kandidatexamen. Efter avslutade studier titulerar sig den utexaminerade 
studenten som Samhälls- och kulturanalytiker.  

En av de stora funderingarna bland främst första års SKA - studenter handlar om vad 
utbildningen kan leda till för olika typer av arbete efter genomgången utbildning.  Vår ambition 
har varit att söka svaret på hur arbetsmarknaden ser ut för en Samhälls- och kulturanalytiker. 
Främst vad de arbetar med efter sin examen och framförallt vill vi ta reda på hur den 
utexaminerade studenten från Samhälls- och kulturanalysprogrammet har gått till väga för att nå 
fram till en anställning. Vi vill också ge den som har funderingar på att söka till utbildningen en 
uppfattning om vad en Samhälls- och kulturanalytiker kan arbeta med efter avslutad utbildning. 

I Samhälls- och kulturanalysprogrammets broschyrfolder (www.isv.liu.se) går följande att 
utläsa:  

Dagens samhälle präglas av en mängd förändringsprocesser på såväl lokal som global nivå. 
Därför behövs människor som kan se helheter och kritiskt analysera skeenden ur många 
perspektiv utifrån en individuell inriktning. 

Vi finner detta citat vara högst relevant för att förstå och bringa klarhet i vad en student från 
Samhälls- och kulturanalysprogrammet verkligen får lära sig under sin utbildning. Det 
tvärvetenskapliga synsättet ger studenten ett verktyg för att lättare kunna se helhetsbilder av de 
komplexa samhällsförändringar som råder idag. Samhälls- och kulturanalytiker utvecklar även en 
förmåga att analysera samhället genom att lära sig tillämpning av flera kritiskt, ifrågasättande och 
vetenskapliga förhållningssätt. En SKA: are kan arbeta både inom den offentliga och den privata 
sektorn. Det är inte ovanligt att denne anställs i projekt av skilda slag. Arbetsuppgifterna kan 
variera mycket alltifrån utvärdering, analysarbete, forskning eller handläggning inom olika 
organisationer och förvaltningar.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialt kapital ackumuleras hos Samhälls- och 
kulturanalytiker och vidare hur det ackumulerade sociala kapitalet påverkar deras möjligheter att 
skaffa ett arbete efter avslutad utbildning. Centralt i vår studie är att undersöka de 
mellanmänskliga processer som ligger bakom att vissa relationer skapar möjligheter till ett arbete 
medan andra inte gör det. Tyngdpunkten kommer att ligga på att studera hur processen gestaltat 
sig från deras examen tills dess att de har fått sin första anställning som Samhälls- och 
kulturanalytiker.  

Frågeställningar 
För att kunna uppnå vårt syfte har vi valt att belysa följande frågeställningar:  
1. Vad har en Samhälls- och kulturanalytiker för socioekonomisk bakgrund?  
2. Vilka typer av sociala nätverk har skapat öppningar på arbetsmarknaden för Samhälls- och 
kulturanalytiker? 
3. Vilka strategier har Samhälls- och kulturanalytiker använt sig av i arbetssökningsprocessen? 
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4. Till vilka delar av arbetsmarknaden söker sig en Samhälls- och kulturanalytiker? 
5. Vad är effekten av individens sociala kapital när det gäller Samhälls- och kulturanalytikers 
inträde på arbetsmarknaden? 
6. Vad sker konkret i de led som ingår i den process vilken Samhälls- och kulturanalytiker går 
igenom för att skaffa sig ett arbete?  

Avgränsning 
Vi har valt att studera Samhälls- och kulturanalytiker utexaminerade mellan åren 2003 och 2006. 
Vårt syfte skulle även kunna appliceras på andra utbildningar inom den akademiska världen, vi 
har dock valt Samhälls- och kulturanalysprogrammet för att denna utbildning dels är specifik för 
Linköpings universitet och dels för att den är tämligen ny. Vår tanke med valet av de relativt sena 
utexamineringsåren var att informanterna lättare skulle minnas sin arbetssökningsprocess. 
Studiens lokala avgränsning var Linköping och Norrköping med omnejd då tidsutrymmet inte 
gav oss chansen att resa längre sträckor. Detta medförde att ett eventuellt bortfall med tanke på 
könsfördelning kunde följa med vår avgränsning. Således skulle också vår avgränsning kunnat 
föra med sig att vi missat Samhälls- och kulturanalytiker som har arbeten vilka inte synliggjorts i 
denna uppsats och detta är vi medvetna om.  

Disposition 
Vi har disponerat vår uppsats enligt följande upplägg, först ger vi läsaren en ”Inledning” där vi 
presenterar syfte och frågeställningar samt ger en kort inblick i det ämne vi har för avsikt att 
redogöra för.  Under ”Teoretiska utgångspunkter” presenterar vi de teorier som är relevanta för 
vår studie sedan följer ett kapitel om ”Tidigare forskning” där studier inom det valda området 
berörs. I ”Metod och urval” redogör vi för vårt metodologiska tillvägagångssätt där ambitionen är 
att ge läsaren en klar bild av vårt empiriska material och även etiska överväganden tas i beaktning. 
Sedan följer en diskussion om de problem som kan uppstå i samband med den valda metoden 
och till sist presenterar vi vårt urval. I ”Analys” gör vi ett digert försök att synliggöra den process 
det innebär att skaffa ett arbete, detta har gjorts genom att vi ingående har analyserat vårt 
insamlade material och samtidigt applicerat de valda teorierna på empirin. Slutligen följer vår 
”Slutdiskussion” där vi presenterar våra slutsatser.  

Bakgrund 
Att skaffa sig ett arbete idag innebär en omfattande och många gånger mödosam process för 
många individer, dock inte för alla. Personer som har ett rikligt socialt nätverk kan i vissa fall 
lättare passera genom arbetssökningsprocessen, då individer har olika möjligheter beroende av 
hur deras sociala nätverk ser ut. Denna process kan enligt Bethoui (2006) starta redan vid 
individens val till gymnasiet, som i sin tur är nära förbunden med individens sociala härkomst, det 
vill säga klasstillhörighet, eller så kan denna process börja på högskolan eller universitetet. Hur 
den enskilda processen gestaltar sig kan således skilja sig åt mellan individer. De gymnasieval en 



 4

individ gör med tanke på programinriktning kan få stor betydelse för var denna positionerar sig 
på arbetsmarknaden senare i livet. I denna process har den mängd av socialt kapital individen 
ackumulerat genom till exempel praktik och elevrådsarbete stor betydelse för denne. Det sociala 
kapitalet kan förvärvas under individens studietid, på högskola och universitet, då denne 
engagerar sig i bland annat föreningsarbete, aktivt deltagande i samhälleliga organisationer eller 
genom praktik och sommarjobb. Till exempel finns möjlighet att delta i idrottsföreningar, 
politiska partier, ideella föreningar och universitetsorganisationer. Värdet av den mängd socialt 
kapital individer i ett samhälle hunnit skaffa sig skiljer sig även åt beroende av vilket socialt 
nätverk man har tillgång till, detta återfinns i nära samband med klass, etnicitet, ålder och kön. 
Med tanke på dessa faktorer har ett stort intresse väckts hos oss att vilja undersöka hur denna 
process kan gestalta sig för utexaminerade Samhälls- och kulturanalytiker.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för teorier om socialt nätverk, formella och informella 
kanaler samt socialt kapital. Tanken är att ge läsaren en inblick i de teoretiska ansatser som 
kommer att tillämpas i vår analys. Teorierna kretsar kring det Bourdieu- inspirerade tankesättet 
där stor vikt läggs på individers mellanmänskliga relationer och grupptillhörighet. Efter en 
genomgång av ett brett teoriurval har vi avgränsat oss till dessa valda teorier då vi funnit dem vara 
relevanta för vår studie. Detta eftersom de ger utrymme för en förståelse av hur de olika delarna i 
en arbetssökningsprocess kan se ut.   

Socialt nätverk  
Eftersom det sociala nätverket befinner sig i samverkan med det sociala kapitalet har vi här för 
avsikt att redogöra för detta fenomen. Då det sociala nätverket har stor betydelse för individens 
tillvägagångssätt i dennes arbetssökningsprocess är det högst relevant att få en uppfattning om 
begreppets innerbörd. 

Caroline Tovatt (2006: 248 – 249) använder sig av flera teoretikers definitioner på vad socialt 
nätverk är. En av dessa är Ellie Vastas, som av Tovatt förklaras vara personliga relationer vilka är 
sammanlänkade med varandra. Dessa utgörs av släkt, vänner, bekanta och eventuellt grupp eller 
grannskap. Här behöver inte en individ nödvändigtvis känna alla för att ingå i nätverket. Tovatt 
gör även en tolkning av Charles Tilly som menar att en individs sociala nätverk korsas genom de 
kategorier och nätverk som finns i dennes närhet, alltså sker denna process nära förbunden med 
individernas mellanmänskliga band, direkt och indirekt. Tovatt (Ibid.) menar att det kan finnas 
flera sociala nätverk vars ändamål kan fylla olika funktioner och dessa behöver inte vara identiska 
med varandra. Ett socialt nätverk som är tänkt att användas för att hitta ett bättre jobb behöver 
alltså inte fylla ett emotionellt syfte. Vidare består en individs sociala nätverk av egna skapade 
resurser och även av föräldrarnas.  Hon poängterar dock konsekvenserna av rekrytering via 
sociala nätverk och menar att detta leder till att upprätthålla de ojämlikhetsmönster som råder på 
arbetsmarknaden i dag, gällande kön, ålder, etnicitet och klass. En annan konsekvens är att det 
kan vara svårt för nyutexaminerade att få tillträde till arbetsmarknaden med avseende på 
oerfarenhet och få kontakter  

Enligt Bethoui (2006) ser inte de sociala nätverken lika ut då vissa personliga kontakter kan 
skapa bättre tillgångar till information och inflytande medan andra inte gör det. I studien framgår 
att utnyttjandet av sociala nätverk för utlandsfödda ger ett sämre utfall då i form av ett sämre 
betalt arbete i jämförelse med den som har en svensk etnisk bakgrund. Kvalitén på de sociala 
nätverken varierar beroende av vilka man känner och har tillgång till i sitt arbetssökande.  Det 
finns med andra ord aktörer vilka agerar som dörröppnare eller dörrstängare för att antingen 
möjliggöra eller hindra en ökad status på arbetsmarknaden.  

Granovetter (1995: 148) skiljer mellan svaga och starka relationsband i individens sociala 
nätverk. De starka banden, det vill säga nära vänner och familj känner en skyldighet gentemot 
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den arbetslöse att få denne i arbete. De svaga banden kan vara exempelvis personer som inte 
träffas regelbundet och kategoriseras som en bekant. Många gånger har de bekanta tillgång till 
andra mer prestigefulla och vidare nätverk som på sikt kan leda till en ökad framgång på 
arbetsmarknaden. De starka banden har därför visat sig vara mindre gynnsamma jämfört med de 
svaga banden som en individ har i sitt nätverk.  Granovetter (Ibid.) menar även att det finns ett 
samband mellan att byta arbete ofta och storleken på en individs sociala nätverk, ju oftare denne 
skiftar arbetsplats desto fler personliga kontakter skapas vilket i sin tur leder till ett större nätverk.  

Ett socialt nätverk kan ses som ”ett fisknät” med tanke på de sammankopplingar som finns 
mellan relationer och grupptillhörighet. Knutarna i nätet kan se olika ut beroende på vilka band 
och positioner en individ befinner sig i. Precis som att ett fisknät kan hålla skilda standarder kan 
även sociala nätverk ha olika kvalité och därmed generera arbete i varierad grad.  

Formella och informella kanaler 
Inom arbetsmarknadsforskning brukar man skilja på två olika tillvägagångssätt både för 
arbetsgivaren när de söker arbetskraft och för de individer som söker arbete. Enligt Tovatt (2006: 
246) är dessa den formella respektive den informella rekryteringskanalen. Till den formella 
kanalen räknas Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) platsbank, annonser i dagstidningar och andra 
jobbsajter på Internet samt organisationers egna hemsidor.  Personliga kontakter, det vill säga de 
personer som ingår i individens sociala nätverk hör till den informella rekryteringskanalen. 
Ansökningar som skickas spontant till företag och organisationer som för tillfället inte utlyser 
någon tjänst brukar även ingå i den informella sökmetoden. Vidare menar Tovatt (Ibid.) att den 
mest förekommande rekryteringsmetoden inom den privata sektorn är den informella medan den 
formella vägen utnyttjas i högre grad inom den offentliga sfären. Aktuell forskning påvisar att 60-
85 % av tjänstetillsättningar sker genom informell rekrytering, främst då via individens 
kontaktnät.  

Socialt kapital 
Pierre Bourdieus (1986: 248) definition av socialt kapital är:  

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 
possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 
acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group… 

Vidare menar Bourdieu (Ibid.) att mängden socialt kapital dels beror på nätverkets storlek och 
dels på kapitalets volym vilka delas in i ekonomiska, kulturella och symboliska kapital.  Relationer 
i nätverket skapas genom individuella eller kollektiva, medvetna eller omedvetna investerade 
strategier i syfte att på sikt kunna generera och återskapa nytt socialt kapital.  

Nan Lin (2001: 55-56) förklarar även han på ett framstående sätt vad socialt kapital innebär 
och enligt honom är det resurser som är inbäddade i individens sociala nätverk. Tillgången till 
och användandet av dessa resurser ger individen förmåner i dennes handlande. En resurs är i sin 
tur varor som anses värdefulla i ett samhälle, det vill säga innehav av ting som gynnar eller 
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bibehåller individens fortlevnad och självbevarelse, exempelvis makt, renommé och välstånd.  
Individer handlar i syfte att antingen bevara eller få värderade resurser och detta är vad teorin om 
socialt kapital fokuserar på. Lin (Ibid.) skiljer på nedärvda samt förvärvade resurser där det 
förstnämnda är resurser en individ föds i, så som kön, ras och i vissa hänseenden även arv och 
föräldrars resurser. Utbildning, arbetslivserfarenhet och andra värdefulla egenskaper en individ 
skaffat sig under dennes liv räknas till de förvärvade resurserna. De resurser, vilka finns att tillgå 
genom direkta eller indirekta band i dennes sociala nätverk, blir till socialt kapital när en individ 
utnyttjar dessa i syfte att få en framtida behållning. Lin (Ibid.) påpekar även att en social struktur 
med rangordnade positioner råder, vars hierarki bestäms av särskilda normativt värderade 
resurser så som klass och auktoritet. Olika positioner ger olika tillgång till och kontroll över 
socialt kapital, ju högre upp en individ befinner sig i strukturen desto större mängd socialt kapital 
finns att erhålla. 

Med andra ord är socialt kapital en samling relationer som individen använder sig av för att få 
tillgång till en planerad avkastning. Mera precist innebär detta tillexempel att en individ använder 
sig av vänner, släkt eller andra kontakter för att få en ny eller förbättrad yrkesposition. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Vi kan konstatera att studier kring ungdomars inträde på arbetsmarknaden med fokus på vilka 
effekter det sociala kapitalet har hos den arbetssökande är ganska sällsynt både internationellt och 
i Sverige. En nygjord studie av Bethoui (2006b) gällande ungdomars inträde på arbetsmarknaden, 
vars föräldrar är utlandsfödda, påvisar att dessa ungdomar har fått en underordnad position på 
arbetsmarknaden. Detta jämfört med ungdomar vars båda föräldrar är födda i Sverige, på grund 
av deras tillgång till mindre socialt kapital. Vidare är chansen att få ett arbete bland ungdomar 
med utländsk bakgrund betydligt mindre jämfört med dem som har svenskfödda föräldrar. I vissa 
fall återfinns även dessa skillnader i ungdomarnas inkomster. Vår ambition är att se om det går att 
hitta några indikationer i vår empiri, som stödjer teorin, om att en mindre tillgång till socialt 
kapital kan leda till en lägre position på arbetsmarknaden.  

Innan vi påbörjade denna studie fann vi det också intressant att undersöka om det skrivits 
eller genomförts andra studier som tangerar vår föreliggande uppsats. År 2003 genomfördes en 
rapport Alumnirapport 2003 (www.isv.liu.se/ska) skriven av Karin Armgren, Sevcan Karabekir, 
Erik Larsson och Thomas Nyrén i kursen ”Att analysera och tolka kvantitativa data, 5p”.  De 
använde sig av en kvantitativ metod i enkätform och denna skickades ut till 122 Samhälls- och 
kulturanalytiker som utexaminerats fram till våren 2003. Huvudresultaten i studien var att de 
flesta som påbörjat programmet var mellan 20 – 30 år, knappt hälften av dessa hade föräldrar 
med akademisk bakgrund. Vidare framkom att de studenter som påbörjat utbildningen tidigare år 
varit mer aktiva inom sektionsverksamheten. I studien framkom också vilka kompetenser 
studenterna själva upplevde att de utvecklade på SKA, dessa var bland annat den analytiska 
förmågan, projektkompetens och förmågan till kritiskt tänkande. Nästan 40 % uppgav i studien 
att de kompletterat sin utbildning från SKA med ytterligare studier. Flertalet kände sig nöjda med 
det arbete som de hade och fick också använda den kompetens som Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet bidragit med.  

För att få en inblick i hur rekryteringsprocessen kan se ut i dagens samhälle tittade vi på 
dokumentären Blåst på karriären, producerad av Dokument Inifrån, (www.svt.se) där bland annat 
sociologen och arbetslivsforskaren Anders Neergaard medverkade. Den handlar om nepotism, 
vilket innebär orättvist gynnande av släktingar vid nyanställningar och detta sker via den 
informella rekryteringskanalen.4 Efter att ha tittat på dokumentären har vi fått upp ögonen för de 
svårigheter som kan följa med rekrytering via släktskap. 
                                                 
4 Dokumentären fokuserade på att synliggöra hur Utrikesdepartementet (UD) samt Förenta Nationernas (FN) 
respektive rekryteringsbeteende har sett ut till kvalificerade tjänster. Det framkom att inom UD har 
rekryteringsprocessen i allra högsta grad inte gått rättvist till. Vid ett flertal tillfällen har barn till UD - anställda haft 
förtur i rekryteringen. En klar motsats till detta är FN: s rekryteringspolicy där en person vars familj arbetar inom FN 
inte har en chans att själv få anställning inom organisationen. Den informella rekryteringsmetoden kan främst 
missgynna studenter som valt en statsvetenskaplig akademisk utbildning och som inte har användbara personliga 
kontakter i sitt nätverk. Dokumentärens huvudsyfte var att uppmärksamma problemet som nepotism medför vid 
rekrytering. 
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Parallellt med vår uppsats pågår i dagsläget en alumnienkät för utexaminerade SKA studenter 
(www.isv.liu.se/ska) vilken även ska kompletteras med intervjuer om utbildningen och 
arbetslivet. Tyngdpunkten i denna studie ligger i dels utbildningsprogrammets utformning och 
kvalité och dels hur alumnernas arbetssituation ser ut idag. 
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METOD OCH URVAL 
Den forskningsmetodik vår studie grundar sig på benämns som flerfaldig strategi. Detta innebär 
enligt Layder (1993: 127–128) att kvantitativa och kvalitativa metoder kan kombineras. 
Mätfunktionen i kvantitativa studier kan användas i syfte att komplettera kärnteman som 
framkommit under en kvalitativ metod. Kvantitativa data innefattar ofta makroprocesser, vilket 
innebär mått som visar en övergripande bild av materialet, som i kombination med kvalitativa 
data genererar elementär teori. Layder (Ibid.) menar också att kvantitativa data möjliggör en 
”dubbelkoll” av undersökningsmaterialet som samlats in med en kvalitativ metod. Med andra ord 
kan mätbara metoder fungera som validitetsverktyg när forskaren granskar sitt material. I denna 
studie har tillämpningen av denna metod utförts genom en enkätundersökning och semi- 
strukturerade intervjuer. En semi- strukturerad intervju följer en förutbestämd mall med frågor, 
dock behöver inte frågorna ställas i ordningsföljd5.  

Vårt tillvägagångssätt när vi analyserat det insamlade intervjumaterialet har varit att finna 
teman med hjälp av våra frågeställningar. De teman, det vill säga mönster som liknar varandra, 
har växt fram utifrån alumnernas upplevelser kring arbetssökningsprocessen. Deras upplevelser 
har i flera fall liknat varandra medan de i andra fall har varit specifika för den enskilda individen. I 
de kommande metodbeskrivningarna har vi valt att kalla de som medverkat i vår studie för 
informanter.  

Enkätundersökningen 
Enkäten har utformats i tre delar, första delen tar upp ”frågor om nuvarande arbete”, andra delen 
handlar om ”sökkanaler” och i den tredje delen ligger fokus på informanternas 
”bakgrundsfrågor”, såsom kön, ålder, etnicitet, inkomst och socioekonomisk bakgrund.  Tanken 
med denna dispositionsordning har varit att upprätthålla informanternas engagemang igenom 
hela enkäten och därför valde vi att lägga bakgrundsfrågorna sist. Dessa upplevs ofta vara mindre 
mödosamma att besvara jämfört med de två första delarna. Enkäten6 innefattar sammanlagt 
trettio frågor av både öppen och sluten karaktär.  Bryman (2002: 157- 162) förklarar att frågor av 
öppen karaktär lämnar utrymme för informanten att svara fritt medan slutna frågor endast 
erbjuder denne färdigformulerade svarsalternativ. Fördelar med öppna frågor är att informanten 
ges möjlighet att svara med egna ord och på så sätt kan svaren bli mer uttömmande. Dock är 
frågor av öppna slag svårare för forskaren att sammanställa. De slutna frågornas fördelar ligger i 
enkelheten, både för informanten att besvara och för forskaren att analysera. Eftersom 
svarsalternativen redan är förtryckta finns det också mindre utrymme för misstolkning, å andra 
sidan kan informanterna känna irritation då svarsalternativen inte alltid passar.  

Enkäten kodades i ett statistikprogram, SPSS, för att vi lättare skulle kunna få en överblick av 
det insamlade materialet. Funktionen med enkäten har dels varit att få en inblick i hur 
                                                 
5 Utförligare beskrivning av vad en semi-strukturerad intervju innebär finns under rubriken ”Intervjugenomförande” 
6 Enkäten finns i sin helhet i Appendix C 
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informanternas sociala nätverk ser ut och dels att få ta del av deras bakgrund. Andra frågor i 
enkäten har gällt konstruktion av Curriculum Vitae (CV) samt också andra faktorer som har haft 
betydelse för informanternas väg in på arbetsmarknaden. I samband med utförandet av de 
enskilda intervjuerna lämnades enkäten till respektive informant. I de flesta fall ombads de att 
fylla i enkäten före samt efter intervjun. I några fall önskade de fylla i enkäten i lugn och ro och 
därmed fick de skicka tillbaka enkäten vid ett senare tillfälle, dock fick vi påminna dem en gång 
om att returnera enkäterna till oss. På grund av tidsbrist valde vi att inte genomföra någon 
pilotstudie vare sig på enkäten eller på intervjufrågorna, dock lät vi en person läsa igenom 
frågorna för att undvika eventuella missförstånd.  Totalt delades femton enkäter ut. 

Intervjugenomförande 
Den intervjumodell som använts i denna studie är semi- strukturerad, detta innebär att vi följt en 
intervjuguide med förutbestämda frågor. Bryman (2002: 301–302) menar att denna form av 
intervju erbjuder forskaren utrymme för flexibilitet eftersom intervjufrågorna inte alltid behöver 
ställas i ordningsföljd. Beroende av informanternas svar finns utrymme för korrigering och 
omformulering av en del frågor under intervjuns gång. Under intervjuerna har vi känt oss fria att 
ställa frågor som inte funnits med i intervjuguiden men som vi ändå funnit relevanta för 
undersökningen. Till stor del har ändå intervjuguiden nyttjats i sin ursprungliga struktur.  

Vi har eftersträvat att i största möjliga mån underlätta för våra informanter genom att låta 
dem bestämma tid och plats för intervjun, detta främst för att personerna i fråga ska känna sig 
bekväma i intervjusituationen. Flertalet intervjuer har genomförts i informanternas hem och i en 
del fall har intervjuerna skett på deras arbetsplatser eller på caféer. Dessa hänsynstaganden lyfter 
Eva Fägerborg (1999: 65 -66) fram då hon menar att en intervjusituation är en social interaktion 
mellan två individer. Om mötet sker i en avslappnad och tillitsfull miljö kan intervjun få en mer 
innehållsrik och djupgående prägel. För att sedan kunna använda materialet i en analys har 
intervjuerna spelats in och transkriberats, med andra ord har det som sagts under intervjuerna 
skrivits ner. Detta har gjorts ordagrant dock har överflödiga utfyllnadsord som exempelvis ehh 
och hmm inte skrivits ner. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att det insamlade materialet 
noggrannare kan granskas och analyseras. Bryman (2002: 310-312) framhåller även att det ses 
som positivt att forskaren vid intervjutillfället sätter informanten i fokus istället för att 
koncentrera sig på att anteckna. 

Anledningen till att vi använt oss av en flerfaldig strategi som metod är vår förhoppning att 
det insamlade materialet ska generera bästa möjliga utfall. De olika undersökningsdesignerna har 
fungerat som komplement till varandra eftersom en enkätstudie ger en mätbar bild av 
informanternas situation och intervjuerna ger oss tillfälle till en djupare inblick av deras situation. 
Steinar Kvale (1997: 39- 47) beskriver intervjusituationen som ett ömsesidigt samspel mellan 
intervjuare och informant, denna situation är också beroende av kontexten. Detta innebär, enligt 
Kvale, att varje intervjutillfälle kan ses som unikt och påverkas av kringliggande faktorer såsom 
informantens känslotillstånd och i vilken situation denne befinner sig i vid den aktuella 
tidpunkten. 
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Det är genom intervjun, där informanterna berättar, om sina upplevelser som kan synliggöra den 
process det innebär att skaffa ett arbete. Vi vill poängtera att studiens fokus ligger på hur 
informanterna berättar och resonerar kring de mellanmänskliga processer som har haft betydelse i 
deras arbetssökande. Med andra ord kommer vi inte att kunna belägga empiriskt hur relationerna 
utvecklas och värderas inom nätverken utan vi kommer bara att kunna referera till 
informanternas tolkningar av hur dessa processer skapas och förändras i interaktion med dem 
själva. Totalt har vi genomfört femton intervjuer, dessa utfördes av var och en av oss med en 
informant närvarande vid samtliga tillfällen.  

Forskningsetik 
Inom forskning är det av stor vikt att lägga ner mycket arbete på de etiska aspekterna. I synnerhet 
när intervjustudier ska utföras eftersom det i allra högsta grad gäller den enskilda individen. Vi 
har utfört vår studie i enlighet med Vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska principer vilka 
består av fyra krav. Informationskravet innefattar att forskaren informerar om undersökningens 
syfte samt att de delges huvuddragen av studiens innehåll. Dessutom ska deltagarna bli medvetna 
om att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att 
de involverade personerna explicit medger sitt samtycke till deltagande. Konfidentialitetskravet 
syftar till att forskaren ska behandla det insamlade materialet på ett sätt som garanterar 
informanternas fullständiga anonymitet, detta för att ingen ska kunna spåra dessa personers 
identitet. Nyttjandekravet hänvisar till att forskaren använder det insamlade materialet i 
forskningssyfte och inte till irrelevanta ändamål. Konkret har vi tillämpat dessa principer i tre 
etapper. För det första var vi noga med att informera om studiens syfte redan vid den första 
telefonkontakten samt att vi delgav dem att intervjun skulle spelas in. För det andra upplyste vi 
dem vid intervjutillfället att deras medverkan var frivillig samt att vi försäkrade oss om deras 
samtycke. Slutligen så har vi genom hela processen behållit deras anonymitet från första 
kontakten, under transkriberingsstadiet till analysarbetet. Det ter oss även självklart att inte 
använda vårt insamlade material för något annat avseende än till denna studies syfte. 

Metoddiskussion 
Under detta stycke ämnar vi diskutera de problem som har uppkommit i samband med de 
metoder vi valt för studien. Genom att vi har använt oss av en kvalitativ studie, baserad på 
intervjuer, har vi till stor del varit beroende av den materialhämtning som skett under studiens 
gång. Både tid och engagemang krävs av informanterna då vi tagit deras lediga tid i anspråk. 
Måhända är det av denna anledning som en del personer vi kontaktade inte ville delta i studien. 
Detta ledde till en del svårigheter för oss att uppnå det tänkta målet med tjugo informanter, 
således fick vi söka efter informanter via hjälpsamma utexaminerade Samhälls- och 
kulturanalytiker som redan accepterat sin medverkan i studien. Troligen hade inte detta problem 
uppstått om vi inte hade valt den lokala avgränsning vi satt för studien. Det var heller inte helt 
problemfritt att komma i kontakt med personer via telefon då några bytt nummer eller inte var 
tillgängliga på uppgivna telefonnummer. Vi stötte även på oförutsedda svårigheter under studiens 
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gång då informanterna ställde in planerade intervjuer på grund av sjukdom och andra orsaker. 
Allt detta medförde att stegen i datainsamlingsprocessen fortlöpte i både medgång och motgång, 
med tanke på den beroendesituation vi befann oss i gentemot de personer som deltog i studien.    

Vid intervjutillfället lämnades enkäten ut, denna gavs till informanten antingen före eller efter 
intervjun. Vi hade för avsikt att testa båda tillvägagångssätten för att se om det kunde påverka hur 
informanterna svarade på intervjufrågorna. De personer som fick fylla i enkäten före intervjun 
upplevde att denna disposition var bra då de fick en inblick i och tid att fundera över de 
kommande intervjufrågorna. De som istället fick fylla i enkäten efter intervjun upplevde inte detta 
som negativt, däremot kan vi konstatera att det viktigaste istället var att enkäten fylldes i vid 
respektive intervjutillfälle. Detta gav informanterna möjlighet att ställa frågor till oss angående 
enkätens frågor samt att vi därmed erhöll enkäten med en gång. En enkäts utformning är enligt 
Bryman (2002: 149-150) av största vikt och bör därför läggas ned mycket tid på, detta just för att 
undvika dispositionsmissar i den mån det är möjligt. Trots att vi försökt att följa dessa råd så 
uppstod ändock några mindre oklarheter i enkätens utformning. Många informanter upplevde att 
fråga två och tio var svåra att besvara. Fråga två ”vilken yrkeskategori tillhör ditt arbete” 
upplevdes vara svårbesvarad på grund av att de själva hade svårt att placera in sitt yrke i en viss 
kategori. Generellt har en del informanter inte svarat eller kunnat precisera sitt svar. På fråga tio, 
varav frågorna elva och tolv var följdfrågor till denna, syftade till att kartlägga informanternas 
nätverk. Frågan löd: ”känner du personligen någon som jobbar inom följande 
yrken/befattningar”. Här hade ett flertal av våra informanter problem med att veta hur de skulle 
kryssa i svarsalternativen. Dessutom var frågan uppdelad på två sidor i enkäten vilket påpekades 
av informanterna och risken med detta var att man enkelt kunde missa följdfrågorna. Vid två 
tillfällen ansåg informanterna att det inte hade tid att fylla i enkäten samt att de gärna ville lägga 
vikt vid eftertänksamma svar. Detta medförde dels att det drog ut på tiden innan enkäterna kom 
tillbaka och dels att analysen av samtliga enkäter blev fördröjd. I det stora hela finner vi ändock 
att vår tidsplan har uppfyllts och efterföljts.  

Vårt val av att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod har av oss upplevts som 
positivt eftersom att vi tycker oss ha nått en bredd och ett djup i vår analys. Detta har konkret 
visat sig då enkätfrågorna ibland skapat hålrum vilka sedan har kunnat fyllas genom de svar vi fått 
under intervjuerna.  

Urval 
Våra informanter är som redan nämnts alumner utexaminerade från Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet vid Campus Norrköping, Linköpings Universitet år 2003 till 2006. Dock 
avviker två av våra informanter från det tänkta urvalet då de båda har påbörjat sin 
magisteruppsats och planerar att lägga fram denna inom en snar framtid. Den 
administrationsansvariga på Samhälls- och kulturanalysprogrammet tillhandahöll en namnlista 
med trettiosju alumner som var registrerade som studenter på termin åtta, vårterminen 2004 och 
vårterminen 2005. Denna lista gav oss vår första kontakt med informanterna, då genom 
telefonkommunikation. Vi kontaktade totalt tjugo stycken från listan varav sju av dem blev 
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bortfall. Av dessa tackade tre stycken nej då de inte ansåg sig ha tid att delta på grund av arbete 
eller pendling till annan ort. Fyra personer ansåg sig inte vara aktuella för studien med hänvisning 
till omskolning och studieuppehåll.  För att kunna uppnå en tillfredsställande mängd empiriskt 
material blev vi tvungna till ett avsteg från listan. Istället kontaktade vi utexaminerade SKA 
studenter som rekommenderats av andra personer som medgivit sitt deltagande i studien. Totalt 
genomfördes femton intervjuer och enkäter, varav nio kvinnor och sex män.7 Enligt statistik från 
åren 2004 till 2006 är knappt en tredjedel män av dem som läst på SKA8.  Vi känner oss nöjda 
med den könsfördelning som framkommit i vår studie då den ligger i proportion till den 
fördelning som fanns under de valda åren. I Figur 1 nedan redovisas alumnernas ålder. 
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Figur 1 - Alumnernas ålder 

 
I Figur 1 går att utläsa att den yngsta alumnen är 24 år och den äldsta är 31år gammal. Deras 
genomsnittsålder ligger på 26,4 år. Vi kan här konstatera att medelåldern för våra alumner är 
relativt låg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 En utförlig informantbeskrivning finns i Appendix A 
8 Statistik hämtad från Administratör på SKA, 2007-03-21 
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I Figur 2 nedan redovisas ett diagram av alumnernas anställningsformer.  
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Figur 2 - Alumnernas anställningsformer 

 
Det som går att urskilja i Figur 2 är att övervägande antal alumner är anställda i projekt eller har 
ett vikariat. Fem av dem har ”fast” anställning, det vill säga de är tillsvidareanställda. De alumner 
som hade en provanställning vid intervjutillfället hade en förhoppning om att denna skulle leda 
till en tillsvidareanställning. I alternativet ”annan” finns en informant som har en 
säsongsanställning som är tidsbestämd. Samtliga alumner utom en har uppgivit i enkäten att de 
arbetar heltid. Den alumn som inte arbetar heltid uppger att denne vill arbeta heltid. I enkäten 
fick alumnerna svara på om deras arbete motsvarar deras kompetens. Sju svarade att deras 
arbetsuppgifter motsvarar deras kompetens, sex av dem tycker att deras arbetsuppgifter något 
underskattar deras kompetens och två alumner anser sig i hög grad inte ha utrymme att nyttja sin 
kompetens i sitt arbete.  
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I Tabell 1 redovisas alumnernas inkomst. 
 

 

 Inkomst i kr. (brutto) Antal Procent 
 Mindre än 10 000  1 6,7
  15001-16000 1 6,7
  18001- 19000 3 20,0
  19001- 20000 3 20,0
  20001- 21000 3 20,0
  22001- 23000 2 13,3
  23001- 24000 1 6,7
  24001- 25000 1 6,7
  Totalt 15 100,0

 

Tabell 1 - Alumnernas inkomst 

 
Det framgår ur Tabell 1 att alumnernas inkomst varierar relativt mycket. 60 % av alumnerna, det 
vill säga nio av dem, befinner sig inom intervallet 18 001 – 21 000kr. Det är två av samtliga som 
tjänar mindre än 18 000kr, respektive fyra av dem som har en inkomst på över 22 000kr. De 
rekryteringskanaler våra alumner använt sig av är både formella och informella. Sex av alumnerna 
har använt sig av annonser och Internet i sitt arbetssökande. Sju av dem har nyttjat informella 
kanaler såsom vänner och bekanta, samt att tre av dessa blev kontaktade av arbetsgivaren och två 
alumner tog själva kontakt med arbetsgivaren. En alumn blev kontaktad av en före detta 
klasskamrats pappa och en alumn har ej angett något svarsalternativ.  

Fjorton av våra informanter har en mor som är född i Sverige respektive en vars mor är född 
i övriga världen9. Tretton av alumnerna har en far som är född i Sverige, en alumns far är född i 
Västvärlden och en är född i övriga världen. På frågan gällande alumnernas socioekonomiska 
bakgrund hade fem av informanterna föräldrar med en grundskoleutbildning på mindre än nio år 
och tolv föräldrar har läst en gymnasialutbildning upp till tre år. Fyra av alumnernas föräldrar har 
högskoleutbildning upp till tre år respektive nio av dem hade en högskoleutbildning på mer än tre 
år. Ur enkätstudien har vi kunnat utläsa att den genomsnittliga yrkesstatusen för alumnernas 
föräldrar är 46,5 poäng. Ganzeboom (1996) har i ett index, mätt och poängsatt olika yrkesstatus, 
där lägsta yrkesstatuspoängen är 12 och högsta är 90, ju högre poäng desto högre status på 
arbetsmarknaden. I vår enkätstudie har det framgått att alumnernas föräldrar har statuspoäng 
63,50 som högst respektive 26 som lägst. Den genomsnittliga yrkesstatusen är som sagt 46,5 
poäng vilket påvisar att alumnerna har föräldrar vars yrkespositioner varken kan värderas högt 
eller lågt, utan har en medelposition i samhällshierarkin.  

                                                 
9 Med övriga världen menar vi länder förutom Sverige och Västvärlden, se fråga 24 och 26 i appendix C. 
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ANALYS 
Vår analys grundar sig på det material som insamlats från de femton intervjuer och enkäter som 
genomförts. Ambitionen och den valda arbetsgången har varit att finna teman som redogör för 
hur Samhälls- och kulturanalytiker har gått till väga i sin arbetsökningsprocess samt vad de har för 
yrkesbefattning idag. I analysen har vi för avsikt att blottlägga den så kallade ”black boxen”. Vi 
har valt att kalla nedanstående figur för just detta namn på grund av att den process som sker i 
”lådan” ligger på en sådan abstrakt nivå, med andra ord är den både svår att upptäcka och 
synliggöra.  

”Black Box”
INPUT OUTPUT 

 
Under Input ryms individens kapital denne har med sig in i processen, exempelvis socialt kapital, 
socioekonomisk bakgrund, ålder, arbetserfarenhet och utbildning. I Output finns individens 
nuvarande yrkesposition. I denna analys gör vi ett gediget försök att med hjälp av det insamlade 
materialet visa hur processen att söka ett arbete kan gestalta sig för en Samhälls- och 
kulturanalytiker. Vi har valt att ge varje informant ett nummer10 för att på så vis kunna särskilja 
dem åt. Detta val har även gjorts för att det annars skulle kunna uppfattas som oordnat att stapla 
en mängd fingerade namn ovanpå varandra.  Vi kommer först att analysera kring den process en 
Samhälls- och kulturanalytiker går igenom vid sitt arbetssökande och sedan redogöra för vilka 
arbetsmarknadssegment de verkar inom. 

Socialt nätverk 
Flera av alumnerna anser sig inte ha fått någon direkt hjälp av sin familj i 
arbetssökningsprocessen utan de har mer fungerat som ett stöd och tipsat om annonser på lediga 
tjänster. Motiveringen till detta har varit att deras föräldrar och andra familjemedlemmar i de 
flesta fall inte arbetar inom samma område som en SKA student tillhör. Alumnerna menar att det 
då kan vara svårt för deras föräldrar, som inte har de ”rätta” kontakterna, att hjälpa dem till ett 
eventuellt arbete. Ur enkätstudien har vi även kunnat se att endast tre av informanterna har 
föräldrar som arbetar inom det arbetsmarknadssegment en Samhälls- och kulturanalytiker tillhör, 

                                                 
10 För att få en utförligare beskrivning om respektive informant se appendix A 
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dessa är som regionchef på studieförbund, socialsekreterare eller som statlig tjänsteman. Detta 
styrker också alumnernas uttalande om att föräldrarna inte alltid kunnat hjälpa dem med de 
kontakter som kan leda till ett relevant yrke. Andra yrken som informanternas föräldrar verkar 
inom är allt från vaktmästare, elektriker, sjuksköterska, till jurist och civilingenjör. Lin (2001) talar 
om detta i form av strukturer i samhället vars positioner bestäms av klasstillhörighet och status. 
Han menar att desto större mängd socialt kapital en individ har desto högre positioner befinner 
sig denne i, vilket också medför ett bredare socialt nätverk. Denna teori styrker i några fall 
alumnernas upplevelser av att inte kunna ta hjälp av sitt närmaste sociala nätverk, det vill säga 
föräldrarnas, då dessa inte befinner sig i de positioner som skulle kunna erbjuda alumnerna en 
väg in på den arbetsmarknad som en Samhälls- och kulturanalytiker verkar inom. Däremot följer 
här ett exempel på hur en av informanterna har använt sig av sitt sociala nätverk i sitt 
arbetssökande: 

#9 Det var gamla hantverkarkontakter och lite min far som fixa det här jobbet. Jag ringde ju 
och styrde upp det själv men jag hade min farsa som referens. Ja jag tror ju att det är från fall 
till fall, vad föräldrarna jobbar med, vad vännerna jobbar med, vad för kretsar man rör sig 
kring. 

I ovanstående citat är det tydligt på vilket sätt man kan använda sig av sitt sociala nätverk för att 
få ett arbete. Enligt Bethoui (2006) är det kvalitén på det sociala nätverket som spelar stor roll för 
vilket arbete en individ kan få.  Personerna i nätverket besitter olika mängder kapital beroende på 
var de befinner sig i samhällshierarkin. I fallet från ovanstående citat har informanten inte haft 
några svårigheter att skaffa sig ett arbete men däremot har det varit svårare för denne att få ett 
arbete inom de segment som en Samhälls- och kulturanalytiker arbetar inom. Således har dennes 
nätverk agerat som dörrstängare istället för att verka som en kanal in på den arbetsmarknad som 
alumnen tillhör. Detta är också ett exempel på vad Granovetter (1995) benämner som starka 
band i ett socialt nätverk vilka är tillexempel föräldrar som kan känna en skyldighet att hjälpa sina 
barn till ett arbete. Vidare menar han att de starka banden i de flesta fall inte genererar ett bättre 
arbete utan att det är de svaga banden, till exempel kollegor, som leder fram till gynnsammare 
yrken. En av alumnerna säger sig däremot ha fått hjälp av en nära släkting, då denne är utbildad 
till socionom och arbetar inom liknande arbetsmarknadssegment som alumnen. I det nämnda 
fallet har de starka banden faktiskt lett fram till en bättre anställning. Dock har detta troligtvis att 
göra med att denne verkar inom samma område som en Samhälls- och kulturanalytiker gör.  

De individer som av alumnerna har uppfattats haft stor betydelse i deras nätverk är före detta 
klasskamrater och redan utexaminerade Samhälls- och kulturanalytiker.  En informant blev 
tillexempel rekommenderad av en gammal klasskamrat på det arbete denne har idag.  I andra fall 
har klasskamraterna gett bra tips om lediga tjänster vilka faktiskt har lett fram till ett arbete samt 
att de har bidragit med kunskapen om hur en Samhälls- och kulturanalytiker kan marknadsföra 
sig. En aspekt är hur man utformar sitt CV för att det ska ge bästa effekt vid arbetssökningen. En 
annan är att man fått hjälp och stöd i arbetssökningsprocessen av dem, då det ibland kan vara 
tufft som arbetssökande. När det gäller alumnernas sociala nätverk och vilka personer som varit 
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betydelsefulla i arbetssökningsprocessen har visat sig vara just före detta klasskamrater eller redan 
utexaminerade Samhälls- och kulturanalytiker. Föräldrar och andra familjemedlemmar har haft en 
mindre framträdande roll i processen att skaffa ett arbete. Ur analysen har det kommit fram att 
alumnerna i många fall själva har skapat sitt sociala nätverk vad gäller personliga kontakter och 
resurser i syfte att skaffa ett arbete inom en Samhälls- och kulturanalytikers område. Återigen vill 
vi framhålla att de flesta inte har kunnat nyttja sina föräldrars sociala nätverk på grund av att de 
befinner sig i andra segment på arbetsmarknaden.   

Sökkanaler 
De flesta av alumnerna har i slutet av sin studietid börjat samla på sig information om hur 
arbetsmarknaden ser ut och även sporadiskt börjat söka arbete. En av informanterna berättar att: 

#3 Jag var väldigt aktiv genom att gå in på olika organisationers hemsidor och så och hade 
innan jag slutade på SKA hade jag gjort en ganska grundlig research på var jag skulle kunna 
finna eventuella annonser på jobb. 

Detta citat visar att informanten i många fall mentalt börjar förbereda sig för inträdet på 
arbetsmarknaden genom att mera driftigt börja söka arbete. Den absolut vanligaste sökvägen för 
alumnerna har varit AMS platsbank. Detta tror vi kan bero på den självklara koppling alumnerna 
har gjort till just arbetsförmedlingen när de ska söka ett arbete. Andra formella sökkanaler har 
varit Internetsajter så som Offentliga jobb samt organisationernas egna hemsidor. Vi får 
uppfattningen att alumnernas första steg in på arbetsmarknaden har varit att använda sig av den 
formella sökvägen.  

Nästa steg i arbetssökningsprocessen har till stor del utgjorts av den informella kanalen där 
bland annat kontakter som skapats tidigare utgör denna sökväg. Till den informella kanalen 
räknas spontana ansökningar och kontakter som skapats via den formella sökvägen samt hjälp av 
andra utexaminerade Samhälls- och kulturanalytiker. Hit hör också familj, vänner och bekanta.  

Den informella rekryteringskanalen är väldigt utbredd på arbetsmarknaden idag och detta har 
även visat sig i de intervjuer som genomförts. Informanternas övervägande uppfattning om 
vilken sökkanal som leder till arbete är genom den informella då de menar att det är kontakter 
som öppnar dörren ut till arbetsmarknaden. En av informanterna uttrycker sig såhär:  

#14 Det är inget snack om det dels att det är knappt en tredjedel av alla jobb som 
utannonseras i någon form som platsannonser eller tidningar och sen är ju alla där så det är ju 
en huggsexa om just de jobben så den stora delen av alla jobb det är ju genom kontakter, 
nätverk eller spontanansökningar. 

Citatet visar på hur informanten själv ser på rekryteringsprocessen och denna inställning har även 
flera alumner haft vilket vi tror har att göra med de erfarenheter de fått av sina arbetssökningar. 
De flesta alumner verkar vara medvetna om att en avsaknad av kontakter kan innebära 
svårigheter att skaffa ett arbete. En informant kallar detta för ”den bistra sanningen” och menar 
att man är tvungen att nätverka då alternativet annars är att konkurrera med två hundra andra 
arbetssökande genom den formella vägen.  
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Ett sätt att söka arbete via den informella sökkanalen förklarar en informant på följande sätt:  

#5 Jag hade ett extra jobb vid sidan av mina studier och det fick jag väl via kontakter för jag 
kände en som var projektansvarig där jag jobbar då som skulle starta ett projekt för 
tjejverksamhet och sen när dom projektledarna som hade det projektet ville hoppa av så hade 
jag den erfarenheten av att jag redan var inne i projektet och kände till det väldigt bra och då 
frågade de om jag ville ta över efter dom så jag tror att det är absolut lättast att få jobb via sina 
kontakter. 

I citatet framgår tydligt hur betydelsefulla personliga kontakter kan vara vid arbetssökande. 
Informanten påtalar också själv hur viktigt det är att kunna använda sig av sitt sociala nätverk och 
denna tjänst blev heller aldrig utlyst.  

Under intervjuerna har flera informanter berättat att de dels har skickat spontana 
arbetsansökningar och dels kontaktat arbetsgivare i de organisationer som de varit intresserade att 
arbeta inom. Dessa tillvägagångssätt har inte lett fram till en faktisk tjänst utan mer fungerat som 
ett sätt att visa sitt intresse, med en förhoppning om att det på sikt kan leda fram till ett arbete. Vi 
har upptäckt att det finns ett återkommande mönster i rekryteringsprocessen för våra alumner, 
vilket är att en ansökan kan skifta från den formella sökvägen till den informella. Detta kan ske 
genom att den sökta tjänsten redan är tillsatt men att den rekryteringsansvariga istället 
rekommenderar den sökande att kontakta en annan personalansvarig inom samma område. På 
detta sätt kan en tjänst fås i skiftet från den formella till den informella sökkanalen. En informant 
beskriver denna övergång på följande sätt:  

#13 Och det jobbet har jag fått genom att jag sökte ett jobb som forskningsassistent på FOU 
men fick inte den, men jag fick ett mail för kanske en månad sen ifrån den chefen och hon 
rekommenderade att jag skulle ta kontakt med denna person för jag hade skrivit i min ansökan 
att jag är jätteintresserad av att jobba i projekt med mera och då tog jag kontakt med den här 
tjejen på Folkhälsoinstitutet och på den vägen så har jag halkat in där. 

Den tjänst som informanten sökte var utlyst på AMS platsbank och gav således alla intresserade 
möjlighet att söka tjänsten. I citatet framgår tydligt hur det kan se ut i en rekryteringsprocess i 
övergången från ett formellt till ett informellt tillvägagångssätt.   

Vägen till ett arbete 
Arbetssökningsprocessen påbörjas redan innan en SKA - student hunnit avsluta sin utbildning. 
De flesta börjar redan under utbildningen att förbereda sig för den situation som följer efter en 
examen. Många av informanterna har parallellt med sina studier gjort medvetna val gällande 
sommarjobb, extra kurser, engagemang i föreningsliv och studentkåren samt utfört olika typer av 
uppdragsprojekt givna av utbildningen. Därmed är det inte sagt att alla våra alumner haft lika 
möjligheter till att exempelvis skaffa ett sommarjobb som efter genomgången utbildning kan ses 
som en viktig merit. Då våra alumner har olika bakgrunder vad gäller klass, kön och ålder har de 
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haft olika möjligheter för ett inträde på arbetsmarknaden. Dock går det att tyda alumnernas 
medvetenhet om deras eventuella brister i nätverket, då de i flera fall aktiverat sig i olika 
föreningar och organisationer. Flera av informanterna har haft sommarjobb inom 
Kriminalvården och detta har för dem varit en betydelsefull merit i arbetssökningsprocessen. En 
informant som idag arbetar som socialsekreterare beskriver det så här: 

#4 Jag fick ett sommarjobb inom Kriminalvården som klienthandläggare och det var ett jobb 
som verkligen var en bra språngbräda. Sen fick jag även förlängt inom Kriminalvården som 
vårdare och det var faktiskt tack vare det som jag fick det här jobbet, som jag har nu och det 
var ganska uppenbart, dom till och med berättade det för mig att jag fick komma till intervjun 
dels på grund av att jag hade gått SKA, för de hade väldigt goda erfarenheter av det och dels 
för att jag hade jobbat inom Kriminalvården, där jag hade jobbat med vuxna människor så det 
var nog en kombination av dessa som gjorde att jag fick det jobbet jag har idag 

Detta visar tydligt på hur informanten kan ackumulera eller rent av ackumulerar socialt kapital 
under utbildningens gång och att detta i sin tur har stor betydelse när denne söker arbete som 
nyutexaminerad.  Flertalet av alumnerna har även arbetat under sommarloven med yrken som 
inte nödvändigtvis kan förknippas med utbildningen utan syftet har främst varit att tjäna pengar, 
men också att skaffa sig annan arbetslivserfarenhet. Vi ser i vår analys att dessa sommarjobb haft 
viss betydelse i ackumulationsprocessen genom att dessa då haft personer att referera till i sina 
ansökningar.   

Många av våra alumner har utökat sin SKA examen med andra akademiska kurser, framförallt 
med pedagogik och juridik. Antingen har de läst andra fristående kurser innan, efter och 
mestadels under utbildningens gång. En av informanterna som idag arbetar som socialsekreterare 
har läst pedagogik och juridik inriktad mot socialt arbete och säger att: 

#3 Ja, jag har också läst pedagogik 20p, för att jag känner personligen att den finns inbakad i 
utbildningen på SKA, men jag kände att jag även ville ha det på papper för att jag tror att det 
kan vara bra att ha det i alla situationer som man kan hamna i ute i arbetslivet, så som sagt 
både juridiken och pedagogiken var helt medvetna val. 

I våra intervjuer framgår det att de flesta alumner medvetet eller omedvetet genom sina val, har 
ackumulerat socialt kapital för att bli mer konkurrenskraftiga när de väl kommer ut på 
arbetsmarknaden som nyutexaminerade.  

#3 Jag hade inte fått den anställningen som jag har idag vilket även chefen har belyst och 
poängterar under anställningsintervjun och när jag blev erbjuden tjänsten, men förutom SKA 
så har jag läst juridik också och det hade också betydelse för att jag skulle kunna få det jobbet 
jag har idag. 

I det här fallet hade informanten utökat sin examen med 20p juridik med inriktning mot socialt 
arbete under sin studietid genom ett medvetet val, då denne redan innan utbildningens slut hade 
en föreställning om att en komplettering skulle kunna ge ökade möjligheter att konkurrera med 
andra på arbetsmarknaden. Bourdieu (2006) menar att den enskilda individen investerar i olika 
strategier, antingen medvetet eller omedvetet, för att de på sikt ska generera större socialt kapital.  
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Knappt hälften av våra alumner har någon gång under utbildningen varit aktiva i olika former av 
studentorganisationer. Exempelvis har alumnerna engagerat sig i Akademikerförbundet SSR, 
studentidrottsföreningen Naffi och sektionen på SKA. Vissa alumner påpekar även att ett 
medlemskap bör komma från ens eget intresse och inte enbart i syfte att förbättra sitt CV. Skälet 
till detta har varit att alumnerna istället har disponerat sin lediga tid på annat som de funnit vara 
mer intressant.  I några fall har ett aktivt medlemskap öppnat dörrar på arbetsmarknaden. En av 
våra informanter berättar: 

#13 Jag höll ju mycket på med den här marknadsföringsbiten i både trean o fyran. På den här 
mässan hade vi en kille från ungdomsstyrelsen som var gäst och jag hade hand om honom lite 
eller vad man ska säga, sen ringde han tre veckor efter mässan och frågade om jag visste någon, 
eller om jag själv var intresserad, av just en sån här arbetsuppgift för han satt i styrgruppen för 
det här projektet och då behövde de verkligen en utvärderare och jag hade en vecka kvar tills 
jag skulle gå ut så jag sa: jag tar det! 

Engagemang i studentorganisationer kan således vara en väg in på arbetsmarknaden likväl som 
deltagande i andra samhälleliga föreningar och organisationer. Bland annat har våra alumner 
medverkat i Röda korset, Byrån mot diskriminering, FN-föreningen och organisationer som 
hjälper utsatta kvinnor. I enkätstudien har det framkommit att mer än hälften av dem varit aktiva. 
De alumner som inte engagerat sig i föreningsliv eller organisationer uppfattar vi som att de 
istället har disponerat sin fritid på annat som intresserat dem mer, till exempel läst extra kurser.   
Organisationerna har i flera fall lett till att alumnerna ackumulerat socialt kapital i form av 
personliga kontakter och en merit i deras CV. Med andra ord kan det tydas att ett arbete inte fås 
på grund av medlemskap utan de verkar istället som viktiga bakomliggande faktorer på vägen till 
ett arbete. Vidare går det också att se att de alumner som deltagit i olika organisationer mer på 
grund av sitt intresse, till skillnad från dem som medverkat för att förbättra sitt CV, också lyckats 
skapa en bra ingång till arbetsmarknaden  

I vissa fall har alumnerna strävat efter att skaffa sig praktisk erfarenhet med koppling till 
utbildningen i form av olika uppdrag, åt bland annat Norrköpings kommun, som SKA har fått i 
uppgift att genomföra. Dessa uppdrag har varit tidsödande vilket har medfört att informanterna 
valt att lägga sina pågående studier åt sidan. I ett fall berättar en av informanterna såhär:  

#3 Den här utvärderingen som jag gjorde det kan man på något sätt säga blev min praktiska 
erfarenhet och det var ju också ett medvetet val som jag gjorde då jag helt enkelt blev erbjuden 
att hoppa på det och X frågade mig eftersom att hon visste att det var det området som jag 
senare ville jobba inom, just med drogpolitik och såna frågor. Så då valde jag det projektet och 
därför fick min D-uppsats vila för att jag så gärna ville göra det här projektet, och det var helt 
klart medvetet eftersom att jag då visste att om jag skaffade mig den kompetensen så skulle det 
vara bra för mig längre fram och det var ett renodlat utredningsjobb.  

I ovanstående citat framgår att informanten medvetet har tänkt strategiskt i de val som denne har 
gjort under sin utbildning, vilket även framkommit vid flera intervjuer. Dessa val kallar Lin (2001) 
för förvärvade resurser som blir till socialt kapital när de utnyttjas i syfte att få ett arbete. Mer 
precist är de förvärvade resurserna utbildning och den arbetslivserfarenhet alumnerna samlat på 
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sig innan och under utbildningens gång.  Vi kan skönja att alumnernas valstrategier i flera fall har 
lönat sig i arbetssökningsprocessen efter avslutad utbildning.  

Dörröppnare 
SKILL studentkompetens är ett av Linköpings universitet helägt företag. Detta företag har visat 
sig vara en bra dörröppnare in på arbetsmarknaden för nyutexaminerade SKA studenter. Detta 
kan liknas vid det Granovetter (1995) menar gällande kvasinätverk, det vill säga att universitet, 
företag och organisationer på arbetsmarknaden samarbetar i syfte att dels ge studenterna 
möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och dels att företagen får den kompetens som 
efterfrågas.  Många av våra informanter har utfört uppdrag åt företag och organisationer som i sin 
tur köpt tjänsten av SKILL.  Att ha genomfört uppdrag hos SKILL har fungerat som ett avstamp 
in på arbetsmarknaden, just för att den arbetssökande i sitt CV då kunnat uppvisa praktiskt de 
kunskaper och färdigheter som en Samhälls- och kulturanalytiker besitter. En av informanterna 
berättar om sin erfarenhet från SKILL: 

#1 Jag fick fortsätta med det jag hade gjort på SKA när jag började på SKILL och jobba, där 
gjorde jag ju mindre uppdrag som var som mindre uppsatser åt andra och därmed fick jag lite 
mer kontakt med yrkeslivet än vad jag hade haft tidigare. 

I ovanstående citat berättar informanten om att SKILL har agerat som en ingång på 
arbetsmarknaden då denne använt SKILL som en merit i sina ansökningar. Det nära samarbetet 
som finns mellan konsult och uppdragsgivare har också lett till att flera av alumnerna har skapat 
kontakter med dessa. En informant fick sitt nuvarande arbete med hjälp av de kontakter denne 
erhöll från SKILL. En annan väg in till arbetsmarknaden har för några av alumnerna varit en CV-
kurs för nyutexaminerade akademiker som anordnades av AMS med hjälp av ett företag vid 
namn Fredreco. Denna kurs var sex veckor lång och syftet var att dels utveckla sitt CV och det 
personliga brevet, öva på fiktiva anställningsintervjuer och att kritiskt granska varandras CV. De 
alumner som gick kursen anser att den var väldigt bra och värdefull eftersom det oftast är svårt 
att utforma ett bra CV och ett personligt brev. Två av informanterna säger vid intervjutillfället, att 
strax innan kursens slut hade de skaffat ett arbete. De menar också att CV kursen var en 
bidragande faktor till att de nådde ända fram i rekryteringsprocessen. Många av våra alumner har 
poängterat att ett bra CV inte nödvändigtvis leder till ett arbete, utan att ett välskrivet CV istället 
leder till en intervju, där man då ges chansen att presentera sig själv mer ingående. Flera av våra 
alumner har tagit hjälp av redan utexaminerade SKA studenter i sina CV-konstruktioner och de 
har även låtit sin partner granska dem. Samtliga alumner lägger stor vikt vid CV-konstruktionen 
och menar att denna är oerhört viktig för att man ska bli utvald i rekryteringen. En av 
informanterna påtalar också att formalia i CV ska vara korrekt men ändå personligt. En av våra 
informanter delger oss sin bild av hur ett CV bör vara utformat: 

#12 En arbetsgivare ska kunna snabbt på 30 s få en bild av den personen för ofta går det till så 
att det går väldigt snabbt, det gäller att relevansen för yrket syns och kommer fram väldigt 
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snabbt, ett CV ska inte vara mycket utan väldigt enkel på det sättet tycker jag meritlistan är 
ganska bra, CV är viktig för att du ska bli intressant för arbetsgivaren  

Vi har kunnat se att de flesta av våra alumner skickat iväg i genomsnitt uppemot åttio 
ansökningar, dessa har varit både spontana ansökningar och utlysta tjänster. På arbetsmarknaden 
idag råder en hård konkurrens och våra alumner berättar att de ofta pendlar mellan att inte få 
någon respons på sina ansökningar till att de ibland blir kallade på intervjuer med täta mellanrum. 
Vi har ändock märkt att när alumnerna blivit kallade till arbetsintervju så har det i de flesta fall lett 
fram till en anställning.  

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att arbetsökningsprocessen börjar redan innan 
alumnerna påbörjat sin utbildning på SKA, då de många gånger haft kortare 
arbetslivserfarenheter i andra arbetsmarknadssegment. Under studiens gång har det visat sig att 
alumnerna ackumulerat socialt kapital genom att engagera sig i olika studentorganisationer, 
föreningsliv och andra samhälleliga organisationer. Deras engagemang har oftast inte konkret lett 
till ett arbete utan istället fungerat som en bra merit i CV eller skapat betydelsefulla personliga 
kontakter. Några alumner har även utfört uppdrag kopplade till utbildningen vilket har varit en 
tillgång i deras arbetsökningsprocess. Dock har medlemskapet och engagemanget i några fall lett 
till en faktisk tjänst. De strategier våra alumner använt sig av i sökandet efter ett arbete har varit 
att hålla sig ajour med jobbsajter och organisationernas hemsidor, skicka spontana ansökningar, 
kontakta potentiella arbetsgivare via telefon och mail. De har även sett över sina sociala nätverk 
för att kunna dra nytta av dem i sitt arbetssökande. Samtliga alumner har använt sig av både 
formella och informella sökkanaler, ofta har de börjat söka via formella vägar och med tiden har 
de mer och mer övergått till att använda sig av den informella kanalen. I det stora hela har 
ungefär hälften av alumnerna fått sina nuvarande anställningar genom respektive sökkanaler. 
Denna uppdelning visar å ena sidan att de informella kanalerna spelar en stor roll i 
arbetssökningsprocessen men å andra sidan att de formella kanalerna fortfarande är viktiga, då 
dessa ofta kan vara första steget till en personlig kontakt eller anställning.  

”Alltså mycket är ju tur” 
En del informanter har under intervjuerna när de pratat om sina anställningar de fått kallat det för 
tur. De har då menat att det är rena slumpspelet som varit anledningen till att just de fått den 
aktuella tjänsten. Vid närmare eftertanke i analysen har vi märkt att det inte beror på tur utan 
istället har att göra med alumnerna själva och deras möjligheter. Vid en noggrannare 
undersökning av deras nätverk och den volym av socialt kapital de besitter kan vi urskilja att de 
anställts på grund av sin kompetens, andra färdigheter och sitt sociala nätverk. En av 
informanterna berättar hur denne fick sitt nuvarande arbete: 

#5 Men sen var jag ju inte klar med uppsatsen, så jag hade inte tänkt att jag skulle söka jobb än 
eftersom jag hade hört att det var svårt att få jobb, och eftersom att jag inte var klar så trodde 
jag inte att jag skulle få jobb, så det kändes ganska långt bort så trillade jobbet in i mitt knä 
istället så det blev liksom helt tvärtom. 
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Den här informanten initierar att det var turen som gjorde att denne fick arbetet. Vi kan se att 
turen egentligen inte spelar särskilt stor roll här utan att det är alumnens ackumulerade sociala 
kapital och dennes nätverk som har varit den bidragande faktorn. Denne har exempelvis läst sin 
utbildning på sin uppväxtort vilket skulle kunna ge denne fördelar vid arbetssökande i hemstaden. 
En kanske större aspekt har varit att denne haft anknytning till liknande projekt, som denne 
arbetar i idag, under sin utbildning i form av ett extraarbete.  En annan informant talar om hur 
denne fick sitt arbete på detta sätt: 

#13 Det där alltså det är ju tur, mycket är tur tyvärr, jag är lite förvånad över hur det går till, 
alltså att man halkar in på saker eller för min del har det vart det i alla fall och det trodde jag 
nog inte att det skulle vara så i realiteten.  

Det här citatet visar återigen på den uppfattning denne respektive några av våra alumner har när 
det gäller att skaffa sig ett arbete. Alumnen ansåg sig ha rätt så mycket tur när denne fick 
anställningen dock anar vi att detta berodde på dennes aktiva deltagande i olika 
studentorganisationer. Kanske kan denna ”turkänsla” förknippas med den ihärdighet som måste 
finnas på arbetsmarknaden idag? Det är inte alla gånger så lätt att hålla modet och 
självförtroendet uppe i den process man går igenom för att få en tjänst. En av informanterna har 
berättat följande: 

#2 Jag har jobbat mycket inom hemtjänsten innan och under utbildningen så jag har sökt olika 
vårdjobb och sen har jag sökt andra jobb som inte är lika realistiskt att jag skulle kunna få som 
projektledare, kultursamordnare, samhällsvetare och omvärldsanalytiker. 

I citatet framgår det tydligt att denne informant inte känner sig säker i sin roll som Samhälls- och 
kulturanalytiker, då denne inte tror sig kunna få de arbeten som här exemplifieras. I enkätstudien 
har det framgått att våra alumner faktiskt har just dessa typer av arbeten och därför finner vi det 
märkligt att denne informant uttalar sig på detta sätt. Alumnens socioekonomiska bakgrund 
tolkar vi som undre medelklass då dennes föräldrar arbetar som undersköterska samt är 
regionchef på ett studieförbund. Framförallt borde alumnen ha tillgång till ett brett socialt 
nätverk med tanke på föräldrarnas yrken som hjälpt denne att skaffa ett arbete inom det område 
alumnen är utbildad i, vilket denne i dagsläget inte har. Detta skulle kunna bero på att alumnen av 
en eller flera orsaker, som exempelvis skilsmässa eller ingen kontakt med den ene föräldern, inte 
har tillgång till båda föräldrarnas nätverk. Vi kan applicera Bethouis (2006) teori, på ovanstående 
informant, om att mindre tillgång till socialt kapital leder till lägre yrkespositioner på 
arbetsmarknaden.  Möjligtvis kan ingen kontakt med föräldern kontra en individ vars ena förälder 
är utlandsfödd och då kan ha tillgång till mindre socialt kapital jämföras med varandra. Således 
har vi tolkat denna jämförelse vara rimlig, vare sig individer har föräldrar som är utlandsfödda 
eller inte, leder tillgång till mindre socialt kapital i sin tur till mindre kvalificerade arbeten.  

Våra alumner har ändå skickat relativt många ansökningar vilket har medfört en känsla av 
uppgivenhet och när de erhåller en anställning kan det då av dem upplevas som tur. Vi är dock 
fortfarande av den åsikten att alumnerna inte fått sina arbeten på grund av tur utan att de istället 
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fått sina tjänster tack vare bakomliggande faktorerna vilka bland annat är socialt kapital och 
socialt nätverk.  

Hinder på vägen 
I flera intervjuer har det framkommit att informanterna upplevt att det kan vara problematiskt att 
söka arbete som nyutexaminerad, särskilt med hänvisning till kort arbetslivserfarenhet. Detta 
uppfattas som en klar nackdel hos våra alumner, såhär berättar en informant om detta: 

#11 Erfarenhet skulle jag vilja säga var den främsta orsaken, på intervjuerna har det varit 
erfarenhet som brustit, det ena jobbet fick en 62 årig kvinna som hade jobbat för kommunen i 
40 år och det var hennes tidigare arbetsgivare, dom andra jobben gick också till personer som 
var betydligt äldre och hade betydligt mer arbetslivserfarenhet, ja så jag kände att det var det 
största problemet att man inte hade praktiskt erfarenhet.  

En avsaknad av praktisk arbetslivserfarenhet har av flera alumner upplevts som det största 
problemet vid arbetssökandet.   Denna företeelse har uppmärksammats av Tovatt (2006) då hon 
menar att nyutexaminerade många gånger på grund av liten arbetslivserfarenhet har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. För att komma till bukt med detta problem har en av våra 
informanter använt sig av detta tillvägagångssätt: 

#6 Jag tror att det mer handlar om att vara aktiv, aktiv, aktiv hela tiden och ringa till ställen, 
bjuda ut på lunch och försöka att säga att man är beredd att ta ett litet uppdrag bara för att 
skaffa sig kontakter som sagt jag tror ju att man blir bortsållad innan dom ens har hunnit titta 
på ens ansökan när man är nyutexaminerad på många yrken tyvärr. 

Även ålder har lyfts fram som ett hinder för våra alumner i arbetssökningsprocessen. De menar 
att deras unga ålder ibland hejdat dem från ett inträde på arbetsmarknaden. Här ser vi en självklar 
koppling mellan alumnernas unga ålder och deras arbetslivserfarenhet. Det ter sig ganska normalt 
att alumnerna inte hunnit skaffa arbetslivserfarenhet när de fortfarande är tämligen unga. Inom 
flera av de yrkessegment som en Samhälls- och kulturanalytiker verkar inom kan det ändå i flera 
fall vara en stor fördel med relevant arbetslivserfarenhet.  

En informant har upplevt ett annat problem i arbetssökningsprocessen. Här handlar det 
istället mer om vilken etnisk bakgrund denne har. Informanten berättar under intervjun att en 
bidragande faktor till varför denne var arbetslös i sex månader, trots ihärdigt arbetssökande, 
kunde bero på det utländska efternamnet. I följande citat säger informanten såhär: 

#15 Alltså utifrån det jag känner och har hört en del av vad andra säger, så spelar det stor roll, 
stor och stor, men det spelar roll vad man heter och vilka sociala kontakter man har, så som 
majoriteten ser på ansökan vad gäller vissa grupper, och det vill säga när det är utländska namn 
granskar man väldigt noga och tittar hur man skrivit dom, och när det är ett svenskt namn då 
öppnar man pappren och aha man kollar på kompetensen direkt.  

Wuokke Knocke och Fredrik Hertzberg (2000: 207) menar att etnisk diskriminering förekommer 
på den svenska arbetsmarknaden och unga personer med invandrarbakgrund har i och med detta 
svårare att komma in på arbetsmarknaden jämfört med dem som har svensk etnisk bakgrund. 
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Detta på grund av att de redan i den tidiga urvalsprocessen sorteras bort och ges då inte samma 
möjlighet att visa upp sina kompetenser och meriter vid arbetssökandet. Citatet ovan visar att 
denne informant har erfarit den idag förekommande diskrimineringen av personer med annan 
etnisk härkomst. Under intervjun påpekade informanten att dennes arbetsplats uttalat sökte 
personer med annan etnisk bakgrund, vilket har bidragit till att informanten också många gånger 
funderat på om det var efternamnet som avgjorde att denne fick tjänsten. I just detta fall tror vi 
att efternamnet spelade roll. Ett annorlunda efternamn kan i vissa fall på arbetsmarknaden vara 
fördelaktigt, till exempel då arbetsgivarna i annonserna explicit skriver att det söker personer men 
annan etnisk bakgrund. Dock menar vi ändå att det idag kan vara svårare för personer med icke-
svensk etnisk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden dels på grund av det annorlunda 
efternamnet och begränsad tillgång till socialt kapital.  

Våra alumner står alla inför skilda slag av svårigheter, gällande arbetslivserfarenhet, ålder och 
den etniska härkomsten men de påpekar även att det ligger i den arbetssökandes intresse att vara 
drivkraftig och kreativ för sitt inträde på arbetsmarknaden.  

Samhälls- och kulturanalytikers arbetsmarknad 
Med tanke på Samhälls- och kulturanalysprogrammets breda omfång ges även alumnerna stora 
valmöjligheter på arbetsmarknaden. Eftersom utbildningen är tvärvetenskaplig får alumnerna en 
bred kunskap och flera perspektiv på hur ett samhälle fungerar. Detta gör att en Samhälls- och 
kulturanalytiker kan verka inom flera områden. Under utbildningens gång hade de flesta en 
uppfattning om att man främst som Samhälls- och kulturanalytiker kunde söka arbete inom den 
offentliga sektorn. Detta har visat sig då många alumner till en början har vände sig till statligt 
finansierade organisationer med sina ansökningar. Populära organisationer som de har sökt sig till 
är bland annat Integrationsverket, Migrationsverket, Kriminalvården, Sociala förvaltningen och 
Länsstyrelsen. De tjänster som har lockat mest är olika typer av utredningstjänster, 
handläggartjänster samt analysarbete av skilda slag.  Flera av SKA alumnerna arbetar i dag inom 
olika typer av projekt. I dessa är det i flera fall nyskapade med nya idéer gällande bland annat 
mångfald och ungdomsfrågor. Nedan kommer vi att visa hur några alumner själva berättar om 
sina arbeten. En av informanterna säger såhär: 

#12 Nu jobbar jag som utredningssekreterare, jag jobbar med det administrativa så jag sysslar 
ganska mycket med utredningar och analyser. Det vi gör är att lägga fram underlag för 
politikerna att ta ställning till, vi tar inte sådana beslut. Man kan väl säga att jag jobbar mycket 
med min chef med att ta fram underlag som politikerna sen ska fatta beslut om. Sen håller jag 
även på med sommarjobb för ungdomar, det har jag hållit på med några år med några fler, som 
jag är fortfarande lite samordnare för kan man säga, det är gymnasieungdomar då, det har jag 
jobbat mycket med men nu är det andra som också håller på med det. 

Vidare berättar en annan informant följande om sitt yrke: 

#7 Jag arbetar som ungdomssekreterare heter det, och det innebär att jag jobbar med 
ungdomsfrågor och ungdomsinflytande och med något som kallas för ungdomsfullmäktige, 
som finns i en rad olika kommuner så som sagt jag jobbar med ungdomsinflytande. 
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Ovanstående citat beskriver vilka områden en Samhälls- och kulturanalytiker bland annat kan 
arbeta inom. Dock är inte en SKA: ares arbetsområden begränsade till enbart den offentliga 
sektorn utan det visar sig att även privata företag är i behov av analytiker och utredare. Dagens 
arbetsmarknad präglas allt mer av ett samarbete mellan privata och offentliga sektorn där stora 
myndigheter lämnar olika typer av uppdrag till privata företag som i sin tur utför dessa. Även här 
kan yrkesutövningen för en Samhälls- och kulturanalytiker innefatta analys och utredningsarbete 
såsom omvärldsanalyser och marknadsundersökningar. En av våra informanter berättar att: 

#11 Jag jobbar på ett företag som gör marknadsanalyser och statistiska analyser så jag är 
anställd som djupintervjuare så det är ofta personalfrågor och hur personalen trivs o sådana 
grejer. 

Det finns fler alumner i vår studie som arbetar inom den privata sektorn. En informant arbetar 
inom turismbranschen med att skapa färdiga produktpaket för upplevelse och äventyrs 
arrangemang. Informanten säger också att den utbildningsmässiga kompetensen inte fullt ut 
motsvarar yrket då detta innebär mera praktiska färdigheter. Dock har arbetet krävt en del 
kvalifikationer såsom projektplanering och ledning, dessa färdigheter menar informanten att 
denne lärt sig under sin utbildning. En informant är idag doktorand vid Linköpingsuniversitet 
och forskar inom etnicitet och politik. Detta tyder på att en Samhälls- och kulturanalytiker även 
är attraktiv inom forskningsområdet med tanke på utbildningens inriktning mot analys och 
tvärvetenskapligt tänkande. På frågan om den nuvarande doktorandtjänsten motsvarar 
utbildningskompetensen från SKA, svarar informanten såhär: 

#1 Det är tvärvetenskapligt och därför är det inriktat på dom metoder som vi använde oss av 
på SKA så det tycker jag i allra högsta grad. 

Vi har upptäckt att på frågan om informanterna tycker att deras arbete motsvarar deras utbildning 
och kompetens finner vi en dubbeltydighet i informanternas svar. I intervjustudien är majoriteten 
överens om att det nuvarande arbetet motsvarar deras utbildning och kompetens. Till stor del 
tycker de att de får använda sig av de inlärda kunskaper de fått på SKA i sin yrkesprofession.  I 
enkätundersökningen framgår att ungefär hälften av informanterna ansåg att deras 
arbetsuppgifter något underskattar deras utbildning och kompetens. Det är här som det går att 
skönja en tvetydighet i svaren. Å ena sidan tycker de flesta informanter att de får använda sin 
kompetens i yrket, å andra sidan ger inte alltid yrkesuppgifterna dem utrymme för att praktisera 
den kompetens de besitter. Möjligtvis skulle detta kunna bero på att informanterna ännu är 
relativt nya på arbetsmarknaden inom det område de för närvarande verkar i och därför inte har 
hunnit införskaffa tillräckligt med arbetslivserfarenhet. I de yrken där en Samhälls- och 
kulturanalytiker får chansen att ge utlopp för hela sin utbildningskompetens fordras kanske 
många gånger en flerårig erfarenhet på arbetsmarknaden. Såhär förklarar en informant om sina 
erfarenheter gällande detta: 

#12 Ja nu tycker jag det, innan jag började som utredningssekreterare här så har jag jobbat med 
lite andra saker inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och jag tyckte att det var 
jättekul, men det jag gör nu passar min utbildning mycket, mycket bättre, på många sätt känner 
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jag att det här är rent på pricken överensstämmande med utbildningen och vad jag tycker var 
intressant också. 

Denna alumn var en av de äldsta som medverkat i vår studie och har jämfört med de andra 
alumnerna hunnit arbeta längre tid efter sin examen och anser sig nu kunna använda sin 
utbildning och kompetens i högre grad än tidigare. Alumnen har vid ett flertal tillfällen efter sin 
examen bytt arbetsuppgifter och arbetsplats vilket har medfört att denne har skaffat sig ett 
bredare nätverk. Detta tillvägagångssätt ger enligt Granovetter (1995) individen på sikt tillgång till 
ett större socialt nätverk då skifte av arbetsplats alstrar fler personliga kontakter. Informanten i 
citatet ovan säger också explicit vid intervjutillfället att denne inte fått någon hjälp av sina starka 
band i arbetssökandet utan har byggt upp sitt kontaktnät på egen hand.  

Det som har framkommit under intervjuerna är att Samhälls- och kulturanalytiker både 
arbetar inom privata och offentliga sektorn. Ur enkätstudien framgår att det är 40 % som arbetar 
inom den privata respektive 60 % inom den offentliga sektorn. Således är det en förhållandevis 
jämn fördelning i vardera sektorn. De segment de främst verkar inom är utredningsarbete inom 
områden som arbetsmarknad, utbildning och ungdomsverksamheter. De yrkesbefattningar en 
Samhälls- och kulturanalytiker arbetar inom är både på en individnära nivå och på ett mer 
övergripande administrativt plan. Det vill säga projektledartjänster där arbetet går ut på att 
samordna och driva projekt framåt samt inom yrken där det dagliga arbetet istället handlar om ett 
möte mellan klienten och yrkesutövaren som exempelvis arbetskonsulent.   

”Black boxen” blottläggs  
Här ämnar vi ge en kort beskrivning av vad som framkommit i analysen genom att fylla ”black 
box” figuren med innehåll.  
 

Sökkanaler
Socialt Nätverk 

CV konstruktion 
Uppdragsarbete 

Utbildning 
Erfarenheter 

Socioekonomisk 
bakgrund 

Arbete 

Ålder 
Etnicitet 

 
 
Den Input som Samhälls- och kulturanalytiker har med sig in i arbetssökningsprocessen är den 
utbildning de erhållit från programmet. Erfarenheter som har haft betydelse när de sökt arbete är 
sommarjobb, extra kurser, aktivt engagemang i föreningar och organisationer, samlad 
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arbetslivserfarenhet både innan och parallellt med studierna. Alumnerna kommer från familjer 
med olika socioekonomiska bakgrunder både då det gäller klasstillhörighet och status i samhället. 
Det är en tämligen jämn fördelning mellan alumnerna då hälften har medelklassbakgrund och den 
andra hälften kommer från arbetarklassbakgrund. Samhälls- och kulturanalytikerna i vår studie 
har en medelålder på 26,4 år vilket också av alumnerna har upplevts som ett hinder i 
arbetssökningsprocessen. Detta eftersom det råder en konkurrens om de kvalificerade arbetena 
och inte sällan väljs då individer med relevant arbetserfarenhet i första hand. I studien är samtliga 
utom en av alumnerna av svensk etnisk bakgrund. Denne har i sin arbetssökningsprocess fått en 
känsla av att dennes efternamn varit en bidragande faktor till bortsållning i rekryteringsprocessen.  

I den arbetssökningsprocess som ryms i ”black box” har framkommit att Samhälls- och 
kulturanalytiker använt sig av olika sökkanaler. Det första steget i processen har varit att nyttja sig 
av den formella vägen, det vill säga att alumnerna sökt utlysta tjänster genom annonser i tidningar 
och på nätet. Sedan har de skickat ut spontana ansökningar och kontaktat potentiella arbetsgivare 
som de skulle vilja arbeta för. Senare i processen har de formella kanalerna övergått till att bli 
informella då alumnerna i detta skeende skapat personliga kontakter som i sin tur genererat ett 
arbete. I några fall har Samhälls- och kulturanalytikerna själva blivit uppringda av arbetsgivare 
som de tidigare haft som kontakter i sitt sociala nätverk. De viktigaste kontakterna i alumnernas 
sociala nätverk har varit före detta klasskamrater och andra utexaminerade Samhälls- och 
kulturanalytiker. Anledningen till att dessa verkat som en oerhört viktig del i 
arbetssökningsprocessen beror på att just de har lett fram till ett arbete. Alumnernas 
familjemedlemmar har inte haft särskilt stor inverkan i deras arbetssökande då deras sociala 
nätverk inte kunnat nyttjas till så stor del. Vi har inte kunnat skönja några skillnader i hur 
alumnerna bygger sitt sociala nätverk i förhållande till vilken socioekonomisk bakgrund de tillhör, 
det vill säga att deras klasstillhörighet inte spelar någon avgörande roll i kontaktskapandet på 
arbetsmarknaden. I de flesta fall har alumnerna på egen hand fått skapa det sociala nätverk vilket 
har som syfte att generera arbete. En del av processen är att konstruera ett konkurrenskraftigt CV 
för att detta ska leda till en intervju. Alumnerna påpekar att CV konstruktionen ska vara 
funktionell, enkel och vara utmärkande. Flera av alumnerna har deltagit i en kurs för att förfina 
sina CV och menar att detta har varit en bidragande faktor som underlättat för dem i 
arbetssökningsprocessen. Många Samhälls- och kulturanalytiker har under processen utfört 
uppdrag åt kommuner, landsting och andra organisationer genom SKILL. Detta har alumnerna 
gjort dels i syfte att skaffa sig praktisk erfarenhet och för att knyta kontakter på arbetsmarknaden. 
I flera fall har de fungerat som högt värderade meriter samt i vissa fall lett till ett faktiskt arbete.    

Processen utmynnar i Output, det vill säga att en Samhälls- och kulturanalytiker fått ett arbete 
inom relevant yrkessegment. De yrkesbefattningar våra alumner har är bland annat 
arbetskonsulent, socialsekreterare, kvalificerad utredare, projektledare, djupintervjuare, analytiker, 
doktorand, utbildningsansvarig och ungdomssekreterare. Arbetsuppgifterna kan bland annat vara 
att medverka i åtgärdsprogram för att få arbetslösa ungdomar i arbete, arbeta med 
ungdomsfrågor och ungdomsinflytande, arrangera utbildningar, utföra analysarbete om till 
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exempel arbetsmarknaden och producera underlag åt kommuner. Således har en Samhälls- och 
kulturanalytiker ett brett spektra av valmöjligheter på arbetsmarknaden.  
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SLUTDISKUSSION 
I följande avsnitt har vi för avsikt att redogöra för de slutsatser som framkommit ur analysen. 
Denna visar att arbetssökningsprocessen många gånger är en utdragen process för många 
alumner som redan påbörjas innan deras val av universitetsutbildning. Alumnernas väg fram till 
ett arbete är ofta inte enkelspårig, utan den har kantats av både medgångar och motgångar. Det 
förstnämnda har medfört personligt kontaktskapande och utökning av alumnernas sociala 
nätverk. I motgångarna har alumnerna trots den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden varit 
ihärdiga med att söka arbete. Detta menar vi beror på deras initiativtagande och kreativitet. 
Alumnernas engagemang i föreningsliv och organisationer under utbildningen har bidragit till 
större socialt kapital men vi finner inga signifikanta mönster eftersom samtliga alumner i det stora 
hela har ett arbete. Vi ser heller inte några skillnader i att till exempel ett aktivt deltagande skulle 
generera en bättre status på arbetsmarknaden, då de som inte varit aktiva istället har engagerat sig 
i annat som varit meriterande när de sökt arbete exempelvis läst extra kurser. Då samtliga av 
alumnerna har medverkat i någon eller några former av aktiviteter vid sidan av utbildningen 
påvisar detta att de har ett intresse för att engagera sig. Vi tror också att samtliga har varit 
medvetna om att detta skulle kunna användas som en tillgång i arbetssökningsprocessen. 
Alumnernas intresse och medvetenhet tror vi har uppkommit genom en påverkan från 
föräldrarna under uppväxten. Denna kan ha yttrats i form av att till exempel föräldrarna gett dem 
råd och uppmuntran till att engagera sig eftersom de vet att detta framöver kan värderas som en 
merit för deras barn.  

Vi har efter avlutat analysarbete skaffat oss en förståelse för att det ligger mycket i den 
arbetssökandes intresse att hålla sig ajour och aktiv på arbetsmarknaden för att nå fram till en 
anställning. I dagens samhälle har inte alla samma möjlighet gällande det sociala nätverk som 
individer har tillgång till och vår lärdom, efter utförd studie, säger oss att ett arbete inte ”fås” 
hursomhelst. Några alumner menar att de fått ett arbete på grund av tur. Vi vill dock poängtera 
att vi inte tror att det är tur som är den avgörande faktorn för den arbetssökande Samhälls- och 
kulturanalytikern, utan istället menar vi att det är kontakter och alumnernas kompetens som är 
det avgörande.  

Vi har kommit fram till att personliga kontakter lönar sig då de på sikt i flera fall har genererat 
ett bättre arbete. Det har framkommit i analysen att majoriteten av alumnerna har anställts via 
annonser vilket faktiskt har reviderat vår uppfattning om att den informella sökkanalen skulle 
vara mer betydelsefull. Istället har vi förstått att den formella sökkanalen fortfarande spelar roll 
eftersom denna kanal har verkat som en öppning för färdigutbildade Samhälls- och 
kulturanalytiker, kanske främst för dem som saknat relevanta personliga kontakter på 
arbetsmarknaden. Faktum är dock att över 60 % av tjänstetillsättningarna sker via den informella 
kanalen och fördelarna med dessa är att det kan vara tidsbesparande för många företag och 
organisationer, samt att arbetsgivarna tror sig anställa rätt person efter rekommendationer. En 
risk med detta rekryteringsbeteende tror vi är att arbetsgivarna kan gå miste om mycket 
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kompetent personal. En annan nackdel är att de informella rekryteringsmetoderna kan verka som 
hinder för en del individer som vill komma in på arbetsmarknaden.  

Analysresultatet påvisar att i de fall som alumnerna kallats på intervju, så har det i det flesta 
fall också lett till en anställning. Detta skulle kunna tydas som att en Samhälls- och 
kulturanalytiker har de egenskaper en arbetsgivare söker, då i synnerhet med tanke på den 
tvärvetenskapliga analytiska förmågan. Vi menar också att detta är positivt för själva utbildningen. 

 Vår uppfattning i detta slutskede är att det är de kontakter som alumnerna själva skapat som 
leder till ett arbete och inte den typ av nätverk de tidigare haft såsom familj och släktingar. Vidare 
kanske inte en nyutexaminerad Samhälls- och kulturanalytiker kan förvänta sig en fast anställning 
direkt, utan det är vanligare att vägen till drömjobbet går genom vikariat och projektanställningar. 
Vi ser att det finns ett eminent nätverk bland Samhälls- och kulturanalytiker där alla befinner sig i 
olika positioner och hjälper varandra i den pågående arbetssökningsprocessen.  

Avslutningsvis vill vi framhålla att det har varit mycket intressant att utföra denna studie då vi 
har fått nya kunskaper i hur arbetssökningsprocessen kan se ut.  Vi har fått upp ögonen för hur 
det verkliga livet kan te sig ute på arbetsmarknaden samt fått en inblick i hur man kan gå tillväga i 
sitt arbetssökande. Vi hoppas att denna läsning har bidragit med de svar som en ny och 
fundersam SKA - student kan ha gällande de segment som en Samhälls- och kulturanalytiker 
verkar inom. Slutligen vill vi framföra att det finns en spännande, bred och utvecklande 
arbetsmarknad för en Samhälls- och kulturanalytiker vilket vi själva med stor förväntan ser fram 
emot att möta.      
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Appendix A 

Presentation av våra Informanter 
Informant 1  
Informanten tog sin examen i juni 2005 och arbetade under sommaren inom Kriminalvården och 
berättar att det var först efter sommaren som denne började söka arbete på riktigt. Under en tid 
arbetade informanten åt SKILL med att utföra mindre uppdrag åt företag och organisationer, 
dessa har varit meriterande för informanten i dennes arbetssökningsprocess. Informanten säger 
sig ha sökt i princip alla jobb som var möjliga för denne att söka i större delen av landet som 
utredare, projektledare och som handläggare inom statlig förvaltning. I huvudsak användes 
Internet, både på AMS och via organisationernas egna sidor. Informanten blev kallad på fyra 
intervjuer innan intervjun för den doktorandtjänst som denne har idag sedan drygt ett halvår 
tillbaka, tjänsten utlystes på AMS. Arbetet informanten utför motsvarar den kompetens denne 
fick under utbildningen och säger sig trivas med sina arbetsuppgifter.  
 
Informant 2  
Informanten tog sin examen i juni 2006 och arbetade under sommaren inom hemtjänsten. Efter 
sommaren började denne söka arbete mera aktivt. De arbeten som informanten har sökt är inom 
en mängd områden, bland annat som projektledare, kultursamordnare, samhällsvetare och 
omvärldsanalytiker samt olika vårdjobb. De sökkanaler som använts är främst Internet, AMS och 
Offentliga jobb men även organisationernas egna hemsidor. Denne har även fått tips på lediga 
tjänster av andra Samhälls- och kulturanalytiker. Informanten har under en kortare period arbetat 
åt SKILL med att utföra uppdrag åt företag och organisationer. Informanten har blivit kallad till 
tre intervjuer inklusive den intervju som ledde fram till dennes nuvarande arbete på en fritidsgård, 
denna tjänst hade utlysts på AMS. Informanten trivs bra med sitt arbete, men tycker inte att det 
motsvarar den utbildning och kompetens som denne fick på SKA.  
 
Informant 3 
Informanten tog sin examen efter sommaren 2006 och arbetade under sommaren som 
butiksbiträde på en bensinstation. Innan examen hade informanten börjat söka arbete, men 
började på allvar efter sommaren. Informanten har sökt tjänster som omvärldsanalytiker, 
drogsamordnare och hotbildsanalytiker i huvudsak har denne använt sig av organisationernas 
egna hemsidor och AMS. Parallellt med skrivandet av D - uppsatsen utförde informanten ett 
uppdrag åt Norrköpings Kommun som idag är dennes arbetsgivare. Efter examen gick 
informanten en kurs i CV konstruktion given av ett företag som hette Fredreco. Informanten 
säger sig själv ha fått sitt nuvarande arbete på meriter från SKA och att denne kompletterat sin 
utbildning med kurser i juridik och pedagogik. Informanten arbetar idag som socialsekreterare 
och menar att det arbete som denne utför i allra högsta grad motsvarar den utbildning och 
kompetens som denne fick på SKA.  
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Informant 4 

Informanten tog sin examen under 2006 och arbetade under sommaren som klienthandläggare på 
en kriminalvårdsanstalt vilket i sin tur ledde till ett vikariat som vårdare. De tjänster som 
informanten sökt, har varit som omvärldsanalytiker, analytiker inom social förvaltning och arbete 
inom Kriminalvården. De sökkanaler som använts är organisationernas egna hemsidor, AMS och 
Offentliga jobb.  Informanten har kompletterat sin utbildning på SKA med filosofi, engelska och 
psykologi. Även denna informant har gått kursen anordnad av Fredreco för att lära sig skriva ett 
bra CV. Informanten har inte varit på några intervjuer för andra jobb som denne sökt, förutom 
klienthandläggarjobbet och det arbete denne har idag. Informanten säger sig ha fått sitt 
nuvarande arbete mycket på grund av sina erfarenheter från sommarjobbet som 
klienthandläggare samt att dennes arbetsgivare säger sig ha haft goda erfarenheter av Samhälls- 
och kulturanalytiker. Det arbete informanten utför idag, som socialsekreterare, tycker denne 
motsvarar utbildningskompetensen till viss del, men att den analytiska färdigheten ibland får stå 
tillbaka.  
 
Informant 5 
Informanten har ännu inte avslutat sin magisteruppsats och är därför inte utexaminerad från 
SKA. Denne arbetar idag med ett projekt som syftar till att få unga arbetslösa tjejer i arbete. 
Informanten har snart arbetat med projektet i ett år och blev erbjuden jobbet genom de 
kontakter som denne fått på grund av att denne arbetat med ett liknande projekt under sista året 
på utbildningen. Informanten berättar att denne sökt några tjänster den senaste tiden, främst via 
AMS och Offentliga jobb, och det har varit inom ungdomsarbete för unga med särskilda behov, 
som socialsekreterare och biståndshandläggare. Det arbetet informanten utför passar dennes 
kompetens från SKA och säger att det är ett stimulerande och utvecklande arbete som utförs. 
 

Informant 6 
Informanten tog sin examen från SKA sommaren 2004 och började på sitt nuvarande arbete i 
december samma år. Idag arbetar informanten på ett större studieförbund i södra och mellersta 
Sverige. Informanten har en ”fast” anställning, där tjänsten är uppdelad i tre delar, den ena 50 % 
är som projektledare, den andra som utbildningsansvarig och den tredje delen är att uppdatera 
förbundets hemsida. Informanten berättar att denne fick anställningen genom kontakter som 
denne inte var medveten om fanns. Informanten började söka arbete via AMS, Offentliga jobb 
och organisationernas egna hemsidor. Informanten berättar att denne sökt lediga tjänster i hela 
landet. Innan informanten tillträdde tjänsten som projektanställd blev denne kallad till en intervju 
för en tjänst inom Kriminalvården. Informanten tycker att dennes arbetsuppgifter i allra högsta 
grad motsvarar den kompetens som denne fick på SKA. 
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Informant 7 
Informanten tog sin examen till sommaren 2005 men började inte söka jobb på allvar förrän 
ungefär ett år efter sin examen, detta på grund av att denne under det året gick ett år på 
folkhögskola. Sommaren 2006 sökte informanten aktivt arbete och till hösten gick denne en kurs 
i CV konstruktion genom Fredreco. När kursen var slut hade informanten fått en tjänst som 
Ungdomssekreterare vilken är en ”fast” anställning. Informanten har sökt tjänster på 
Integrationsverket, som socialsekreterare och lite olika analytikerjobb. De tjänster som 
informanten sökte var utannonserade på AMS och Offentliga jobb, och det var även där som 
denne hittade annonsen till den tjänst informanten har idag. Utöver den intervju denne kallades 
till för den tjänst denne har idag, kallades informanten också till ytterligare en intervju. 
Informanten engagerade sig under sin utbildningstid i Röda Korset vilket denne också använde 
som en merit i sina ansökningar. Informanten menar att denne får använda sin utbildning och 
kompetens i det arbete denne utför som Ungdomssekreterare.  
 

Informant 8 
Informanten tog sin examen från SKA i november 2005 och började söka arbete i samband med 
detta. Informanten berättar att denne till en början sökte tjänster på FN: s ungdomsavdelning, 
analytiker- och handläggningstjänster inom statlig förvaltning och inom Kriminalvården. 
Informanten har även denne gått en kurs i CV konstruktion genom Fredreco vilket denne tyckte 
var bra. Informanten har blivit kallad till tre intervjuer, utöver den som ledde till dennes 
nuvarande arbete på SKILL. Informanten har för avsikt att använda dessa praktiska meriter i 
syfte att på sikt skapa nya kontakter på arbetsmarknaden. 
 

Informant 9 
Informanten har inte skrivit sin magisteruppsats ännu och håller idag på med att färdigställa den. 
Denne arbetar inom industri. Informanten började söka arbete inom det arbetsmarknadssegment 
en Samhälls- och kulturanalytiker tillhör under sommaren och hösten 2004 och vände sig då först 
och främst till Arbetsförmedlingen. Denne kontaktade via telefon potentiella arbetsgivare och 
skickade även ut cirka 10 ansökningar i månaden, i cirka tre månader, både till utlysta tjänster och 
i form av spontana ansökningar. Dessa skickades bland annat till Migrationsverket, 
Regeringskansliet och till olika departement. Eftersom informanten tidigare arbetat inom 
hantverkarbranschen hade denne hunnit skaffa sig personliga kontakter inom detta segment och i 
september 2004 fick denne det arbete denne har idag. Informanten fick således detta arbete 
genom en personlig kontakt via den informella sökvägen. Planerna är att lägga fram 
magisteruppsatsen inom en snar framtid och därefter byta till ett arbete där informanten får 
använda sin akademiska utbildningskompetens.  
 

Informant 10 
Informanten tog sin examen juni 2004 och har parallellt med studierna arbetat inom 
turismbranschen. Det var en före detta klasskamrat som genom formell väg fick arbete där och 
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som i sin tur rekommenderat informanten för chefen. Informanten bestämde sig för att ta ett 
sabbatsår från utbildningen och läste istället en kurs med media som inriktning och arbetade även 
som lärare ett tag. Annonser i tidningar och Internet har varit de vanligaste verktygen för denne i 
arbetssökningsprocessen efter examen. Idag arbetar informanten inom turismsektorn och har 
nyligen fått en ny tidsbegränsad säsongsanställning som enhetsledare. Det företag informanten 
arbetade i under sin utbildning har haft nära samarbete med det företag denne verkar inom idag. 
Det är alltså med hjälp av det sociala nätverket som informanten lyckats skapa, av det förra 
arbetet, som lett denne till det nuvarande arbetet. Informanten tycker att denne i sitt arbete får 
använda sig lite av den kompetens denne fått från SKA, särskilt den kunskap som krävs för att 
hålla i och arbeta med projekt. 
 
Informant 11 
Informanten gick ut SKA sommaren 2006 och var under sin studietid aktiv inom olika 
studentorganisationer. I mars 2006 började denne söka arbete genom att skicka ut 
spontanansökningar och CV till utlysta tjänster. Informanten ringde också upp sina kontakter och 
upplyste dem om att denne snart skulle ta examen och att denne var intresserad av ett arbete hos 
dem.  När informanten gick ut i juni hade denne inte skaffat ett arbete ännu, vilket gjorde att 
denne stannade kvar på det arbete denne haft parallellt med studierna under sommaren och 
arbetade då heltid. Informanten skrev även två uppdrag åt Linköpings kommun genom SKILL 
under arbetsökningsprocessen. Ungefär hundra ansökningar skickades tills informanten i januari 
2007 fick en tjänst på ett mellanstort privat företag som djupintervjuare. Det arbete informanten 
har idag är en helt ny tjänst vilket denne fick genom att först söka en annan tjänst på samma 
företag, som denne egentligen var överkvalificerad för. Arbetsgivaren kontaktade informanten 
och talade om att tjänsten redan var tillsatt men att de i alla fall ville träffa informanten på en 
intervju, detta ledde till den tjänst denne har idag. Informanten får där använda sina kunskaper 
denne uppburit på SKA, då genomförande av intervjuer ofta används som analytisk metod på 
SKA.  
 
Informant 12 
Informanten tog sin examen 2003 och arbetade på Kriminalvården under sin studietid. Denne 
ville komplettera sin SKA examen och valde därför att inte särskilt aktivt söka arbete, istället 
ägnade denne hösten 2003 till att läsa fristående kurser på Linköpings universitet. I början av 
2004 började informanten söka arbete främst då genom den formella kanalen som till exempel 
AMS och annonser i tidningar. I mars samma år fick denne tips av en student som också läst på 
Linköpings universitet att ta kontakt med SKILL. Informanten fick två uppdrag att utföra och 
skapade genom dessa uppdrag personliga kontakter på Norrköpings kommun. Denna kontakt 
rekommenderade informanten vidare till ett annat kontor inom kommunen där denne arbetade i 
cirka ett år. Idag har informanten en fast anställning och arbetar under arbetsmarknad och 
vuxenutbildningsnämnden. Informanten tycker att denne i hög grad får använda sin 
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utbildningskompetens och att dennes yrke även motsvarar den utbildning och kompetens denne 
besitter.  
 
Informant 13 
Informanten tog sin examen från SKA våren 2006 och arbetade parallellt under hela 
utbildningen, denne var även aktiv inom olika studentorganisationer, vilka upplevdes av 
informanten som roliga och intressanta. Direkt efter sin examen fick informanten en sju 
månaders projektanställning som utvärderare i Stockholm. Denna anställning fick denne genom 
att bli uppringd av en personlig kontakt som denne hade skapat genom en arbetsmarknadsmässa 
som denne varit med om att arrangera på Samhälls- och kulturanalysprogrammet under sin 
studietid. I oktober 2006 började informanten mera aktivt söka arbete eftersom dennes 
anställning var tidsbegränsad. Informanten har mest sökt den formella vägen genom AMS, 
tidningar och Internetsajter.  Vid intervjutillfället hade denne varit på en anställningsintervju som 
strategisk analytiker och informanten var även kallad på ytterligare två intervjuer. Informanten 
hade då skickat ut ett trettiotal ansökningar och sa sig även ha känslan av att det var tack vare 
dennes medskickade uppsatser som gjort att denne fått tillfälle att gå på dessa 
anställningsintervjuer.  
 
Informant 14 
Informanten var klar med sin utbildning till sommaren 2005 och arbetade under sin utbildning 
med både ett serviceyrke och på ett varulager. Informanten var även verksam i en 
studentidrottsförening och utövade sport på fritiden. Denne har fått personliga kontakter genom 
sporten och nyttjade även dessa i sin arbetsökningsprocess. Mest söktes arbeten genom annonser 
och AMS, att själv kontakta arbetsgivare och skicka spontanansökningar användes i mindre 
omfattning. Informanten lyckades ordna en praktikplats på ett stort privat företag. Där fick 
denne utföra ett uppdrag gällande personalrekrytering och fick även väldigt bra respons på 
rapporten. Utöver utbildningen på Samhälls- och kulturprogrammet var det denna praktik och en 
rekommendation från en vän som var avgörande i varför just denne fick den fasta anställning 
denne har idag som arbetskonsulent.  
 
Informant 15 
Informanten tog sin examen till sommaren 2004 och har varit aktiv både i studentorganisationer 
och andra ideella föreningar. Denne har även läst kurser utöver utbildningen för att profilera sig 
mer. Informanten har sökt arbeten genom AMS, hemsidor och i några fall även kontaktat 
arbetsgivare via telefon. Efter några månader började informanten istället att skicka 
spontanansökningar till olika kommuner och blev i december kallad på sin första intervju som 
arbetskonsulent. Idag har denne en tillsvidare anställning där.  
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Appendix B 

Intervjufrågor  
1. Vad arbetar du med? (Precisera arbete, hel/deltid samt fast/projekt/vikariat) 

2. Tycker du att ditt arbete motsvarar din utbildning och kompetens? På vilket sätt gör den det 

eller gör den inte det? 

3. Hur har du steg för steg gått tillväga i ditt jobbsökande som nyutexaminerad fram tills idag, 

berätta gärna i kronologisk ordning?  

4. Vilka jobb har du sökt, inom vilka segment? 

5. Har du kompletterat din examen från SKA med annan utbildning? Om ja, varför? 

6. Har du utökat din examen från SKA med praktik eller annat för att bredda din kompetens 

ytterligare? Om ja, berätta om vad du har kompletterat med och vilken betydelse dessa har haft.  

7. Var du under din studietid med i några organisationer (politiska eller samhälleliga t ex Rädda 

barn eller religiösa) eller föreningar (idrottsföreningar eller fackliga organisationer inom 

universitetet)? Om ja, berätta om och hur har de hjälpt i ditt jobbsökande? (rekommendationer, 

som merit i CV) 

8. Gick du på någon ”jobbsökar dag” och hur tycker du i så fall de hjälp? 

9. Hur viktigt är det med ett bra CV, personligt brev, vilka referenser, fick du hjälp, av vem?  

10. De intervjuer som du gick på, vart fick du reda på dem och hur sökte du dem?  

11. Hur många ansökningar skrev du? Hur många gånger blev du kallad till intervjuer (vilka var 

dem och hur hade du sökt dessa) Varför tror Du att det blev inget jobb av dem där intervjuer? 

12. Har du fått hjälp av föräldrar, bekanta, släkt och vänner i ditt jobbsökande? Och på vilket 

sätt? 

13. Vilka av dessa har haft störst betydelse (eller lett till något jobb) i ditt jobbsökande? 

14. Hur fick du reda på att den anställning du har idag var ledig? (eller dina tidigare anställningar, 

berätta gärna så utförligt som möjligt hur det gick till) 

15. Har du under processen när du sökt arbete någon gång/er upplevt att du blivit diskriminerad 

på något sätt? 

16. Är det något annat i ditt jobbsökande som du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix C 

Enkät 
 
 
 

Till dig som tidigare har studerat Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet 
 
Som ett C-uppsats projekt kommer vi att genomföra en undersökning som handlar om ditt 
nuvarande arbete och din status på arbetsmarknaden. Undersökningen syftar till att skapa 
kunskap för framtida samhälls- och kulturanalytiker på arbetsmarkanden. Det är angeläget att 
Du deltar i vår undersökning eftersom dina svar inte kan ersättas med någon annans. Allt 
deltagande är dock frivilligt. 
 
Endast vi två som skriver uppsatsen kommer att hantera de uppgifter som vi får av Dig och 
därmed garanteras Du fullständig anonymitet i undersökningen i enlighet med god 
forskningssed.  Uppgifter som presenteras i vår uppsats kommer att vara avidentifierade, 
vilket innebär att dina svar inte går att spåra i uppsatsen.  
 
Norrköping januari 2007 
 
Negin Zamanzadeh Karin Berglund 
Linköpings Universitet Linköpings Universitet 
Samhälls- och kultur analys, studerande År 3 Samhälls- och kultur analys, studerande År3 
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Frågor om nuvarande arbete 
 

1. Vad arbetar du med?  

  

 
 
 

 
2. Vilken yrkeskategori tillhör ditt arbete?  

  

 
 

   

 
Det är viktigt för oss att Du ger ett preciserat svar för att vi ska kunna omvandla svaren till en 
internationell arbetsprestigepoängs modell (t ex jag är arbetsförmedlare och inte jag jobbar 
inom landstinget, eller jag är en social arbetare och inte en tjänsteman på kommunen) 
 

3. Hur många timmar jobbar du vanligtvis per vecka? 
  

 

1  35 timmar eller mer Gå till fråga 5  
2  20-34 timmar 
3  1-19 timmar 

 
 
 

4. OM DU arbetar mindre än 35 timmar/vecka.  
 Skulle du vilja utöka din arbetstid? 
   

1  Ja 
2  Nej 

 
 

5. Vilken typ av anställning har du? 
   

1  Fast/tillsvidareanställning 
2  Provanställning 
3  Projektanställning eller Vikariat 
4  AMS åtgärder såsom Plus-jobb eller liknande 
5  Annan 

 
 
 

6. Hör Din arbetsplats till den privata sektorn eller offentlig sektor? 
   

1  Privat 
2  Offentlig 
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7. Hur många anställda finns det på din arbetsplats? 
 Med arbetsplats avses den byggnad eller institution som du arbetar i 
   

1  1-4 
2  5-9 
3  10-19 
4  20-49 
5  50-99 
6  100-499 
7  500 eller fler 
8  Vet ej 

 
8. Anser du att dina arbetsuppgifter i ditt nuvarande arbete motsvarar din utbildning 

och kompetens?     
   

1  Nej, jag har arbetsuppgifter som i hög grad underskattar min kompetens 
2  Nej, jag har arbetsuppgifter som något underskattar min kompetens 
3  Ja, jag har arbetsuppgifter som passar min kompetens    
4  Nej, jag har arbetsuppgifter som något överskattar min kompetens 
5  Nej, jag har arbetsuppgifter som i hög grad överskattar min kompetens 

 
9. Hur stor är din inkomst brutto per månad på din nuvarande anställning?   

  
   

1  Mindre än 10 000 kronor 
2  10 001 – 11 000 kronor 
3  11 001 – 12 000 kronor 
4  12 001 – 13 000 kronor 
5  13 001 – 14 000 kronor 
6  14 001 – 15 000 kronor 
7  15 001 – 16 000 kronor 
8  16 001 – 17 000 kronor 
9  17 001 – 18 000 kronor 

10  18 001 – 19 000 kronor 
11  19 001 – 20 000 kronor 
12  20 001 – 21 000 kronor 
13  21 001 – 22 000 kronor 
14  22 001 – 23 000 kronor 
15  23 001 – 24 000 kronor 
16  24 001 – 25 000 kronor 
17  25 001 – 26 000 kronor 
18  26 001 – 27 000 kronor 
19  27 001 – 28 000 kronor 
20  28 001 – 29 000 kronor 
21  Mer än 29 001 kronor 
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Sökkanaler 

 
 
Nedan följer tre frågor som fokuserar på hur ditt sociala nätverk ser ut. Vi ber dig att för varje 
uppräknat yrke/befattning på fråga 12 besvara om du känner någon som jobbar med detta. 
OM du svarar JA på något av yrkena/befattningarna i fråga 12, så fyll då också i fråga 13 
och 14. 
   
     

  10. Känner du 
personligen någon 
som jobbar inom 
följande 
yrken/befattningar? 

OM JA på fr. 10 
11. Kände du 
honom/henne när 
du sökte ditt 
nuvarande arbete 

OM JA på fr. 11.   
12. Vilken relation har  
hon/han till dig? 

     
  

Ja       Nej Ja    Nej Släkting Nära 
vän Bekant 

a VD på ett företag 1  2  1  2  1  2  3  

b Undersköterska 1  2  1  2  1  2  3  

c Grundskolelärare 1  2  1  2  1  2  3  

d Personalchef 1  2  1  2  1  2  3  

e Barnskötare 1  2  1  2  1  2  3  

f Sjuksköterska 1  2  1  2  1  2  3  

g Gymnasielärare 1  2  1  2  1  2  3  

h Kommunaltjänste-
man 

1  2  1  2  1  2  3  

i Lokalvårdare 1  2  1  2  1  2  3  

j Arbetsledare/förman 1  2  1  2  1  2  3  

k Kontorist/sekre-
terare 

1  2  1  2  1  2  3  

l Industriarbetare 1  2  1  2  1  2  3  

m Civilingenjör 1  2  1  2  1  2  3  

n Läkare 1  2  1  2  1  2  3  

o Kommunpolitiker 1  2  1  2  1  2  3  
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p Datakonsult 1  2  1  2  1  2  3  

q Journalist 1  2  1  2  1  2  3  

r Bibliotekarie 1  2  1  2  1  2  3  

s Affärsbiträde 1  2  1  2  1  2  3  

t Jurist 1  2  1  2  1  2  3  

u Socialarbetare 1  2  1  2  1  2  3  

v Civilekonom 1  2  1  2  1  2  3  

x Polis 1  2  1  2  1  2  3  

y Servitör/servitris 1  2  1  2  1  2  3  

z Professor 1  2  1  2  1  2  3  

å Kassörska 1  2  1  2  1  2  3  

 
Om inte några av ovanstående alternativ passar, var god svara här: 
 
 
13. Hur fick du först reda på att ditt nuvarande jobb var ledigt?   

Markera endast ett alternativ        
   

1  Annons i dags eller facktidning, Platsjournalen     
2  Internet                                                                    
3  Via arbetsförmedlingens personal 
4  Via ett personaluthyrningsföretag Gå till fråga 15 
5  Tips från släktingar, vänner och bekanta 
6  Arbetsgivaren kontaktade mig 
   

7  Jag kontaktade arbetsgivaren                                                    Gå till fråga 14 
8  På annat sätt Gå till fråga 15 

 
14. OM DU själv kontaktade arbetsgivaren.  

Vad var skälet till att du tog kontakt med just denne? 
 Markera endast ett alternativ        

1  Jag arbetade där sen tidigare      
2  Jag hade bekanta som arbetade där 
3  Jag kände chefen där 
4  Jag fick rådet via arbetsförmedlingen 
5  Jag fick idén när vi hade arbetsmarknadsdagar på universitetet 
6  Annat  
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15. Av vem fick Du hjälp med att skriva Din meritförteckning? 

   

1  Mina föräldrar 
2  En släkting 
3  Mina vänner 
4  Arbetsförmedlingen 
5  Annat (i så fall vem?) 

 
 
 
16. Vilka hade Du som Dina referenser i meritförteckningen?  

   

1  
Jag har en anställning i det företag där jag jobbat nu som projektanställd. Min chef var 
min referens i den här interna anställningen  

2  Jag har tidigare jobbat som (sommar)vikarie och dåvarande chefen blev min referens 
3  Mina lärare på SKA 
4  Min närmaste överordnade i de organisationer som jag hade jobbat för tidigare 
5  Annat (berätta) 

 
 
 
17. Hur relevanta var Dina studier för att kunna söka ditt nuvarande jobb? 

   

1  I mycket hög grad 
2  I hög grad            
3  I viss grad 
4  I liten grad 
5  Inte alls 

 

 
 
18. Hur relevanta var Dina tidigare arbetslivserfarenheter för att kunna söka ditt 

nuvarande jobb? 
   

1  I mycket hög grad 
2  I hög grad            
3  I viss grad 
4  I liten grad 
5  Inte alls 

 
 
 
19. Vilka var närvarande på Din anställningsintervju? (flera alternativ) 

   

1  Ett konsult företag som utgjorde tester                
2  Personalavdelningens representanter 
3  Min nuvarande chef 
4  Några andra (berätta) 
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Bakgrundsfrågor 

 
20. Kön:  

1  man 
2  kvinna 

  
21. Födelseår:  

  19… 
 
 
22.  Vad jobbar Din partner med? (eventuellt tidigare partner) 

  

Specificera, inte t ex tjänsteman utan då socialarbetare eller datakonsult 
 
Han/hon jobbar som … 

 
 
23. Vad jobbar Din mor med?  (eventuell senaste sysselsättning) 

 Specificera, inte t ex inom vård utan t ex läkare eller sjuksköterska eller undersköterska 

 Hon jobbar som…. 

 

 
 
24. I vilket land är Din mor född? 

1  Sverige 
2  Västvärlden 
3  Övriga världen, i så fall vilket land? 

 
 
25. Vad jobbar Din far med?  (eventuell senaste sysselsättning) 

 Specificera, inte t ex i kommunen utan t ex som en handledare, en chef eller en sekreterare 

 Han jobbar som…. 

 

 
 
26. I vilket land är Din far född? 

1  Sverige 
2  Västvärlden 
3  Övriga världen, i så fall vilket land? 

 
 

 
27. 

 
Har du varit aktiv medlem i någon studentorganisation under din studietid? 

   

1  Ja,i så fall vad? 
2  Nej 
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28. Är du (har du varit) aktiv medlem i ett politiskt parti, ungdomsorganisation eller 

liknande?    
   

1  Ja, (är eller har varit?) 
2  Nej, (är eller har varit) 

 
 

  
29. Är du (har du varit) aktiv medlem i någon intresseorganisation?(t.ex. Amnesty, Hem 

och skola, Röda Korset) 
   

1  Ja, (är eller har varit?) 
2  Nej, (är eller har varit?) 

 
 
 

 
30. 

 
Är du (har du varit) aktiv medlem i något religiöst samfund? 

   

1  Ja, (är eller har varit?) 
2  Nej, (är eller har varit?) 

 
 

Tack för din medverkan! 
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