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Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie var att studera varför snedrekrytering till högskolan existerar och som 

ger upphov till homogena universitets - och högskoleutbildningar i Sverige. Siffror från 

officiell statistik visar på att det råder en över - och underrepresentation bland personer med 

svensk respektive utländsk bakgrund på olika utbildningar men också inom olika 

yrkeskårer. För att undersöka detta vidare har vi valt att studera yrkesgrupperna journalister 

och tandläkare som är två yrkesgrupper som utmärker sig extra i denna över - och 

underrepresentation utifrån etnisk bakgrund. Vi ville studera hur dessa individer resonerar 

kring sina valda yrken för att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som är till grund för 

deras karriärval och om detta kan förklara snedrekryteringens maskineri. Vi ville även ta 

reda på vad som utmärker de två olika yrkesbanorna i relation till vad som ligger till grund 

för det intervjupersonerna betraktar som framgångsfaktorer. De forskningsfrågor vi utgått 

ifrån är; Hur resonerar intervjupersonerna från de två valda yrkesgrupperna om sina 

studie- och yrkesval? samt Vilka framgångsfaktorer lyfts upp som särskilt betydelsefulla 

för respektive yrkeskår? I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod och totalt har sju personer intervjuats, däribland yrkesverksamma 

tandläkare och journaliststudenter. Enligt resultatet har den etniska och socioekonomiska 

bakgrunden stor betydelse för individernas förhållningssätt till sina utbildningsval men 

också vilka resurser de betonar som särskilt viktiga för att klara sig i respektive bransch. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  

“Vad ska du bli när du blir stor?” är en fråga som de allra flesta någon gång fått. Spelar det 

någon roll vad man vill bli, när samhället kanske redan bestämt vilka som ska bli vad? “Jag 

ska visst bli journalist!”, “Nej jag ska bli tandläkare!” kan barn slänga ur sig, utan att veta 

innebörden av de två helt skilda yrkesgrupperna och deras funktion i vårt demokratiska 

samhälle. Ändå fortsätter vuxna att ställa frågan, och barnen fortsätter att besvara den 

eftersom de ganska snabbt upptäcker att de med sina svar kan imponera på vuxenvärlden. 

 

Studie - och yrkesval är något som barnet behöver ta ställning till ända in i vuxen ålder och 

trots individuella preferenser kan strukturella faktorer spela en viktig roll. Enligt Statistiska 

centralbyråns rapport (2016) Hög utbildning går i arv visar siffrorna på ett märkbart 

samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnens framtida utbildningsväg. Hela 76 

procent av de som har en högskole- eller universitetsexamen har en eller två föräldrar som 

också har en examen från högskola eller universitet. Resterande 24 procent utgör de som 

läst på högskolan utan att vare sig den ena eller den andra föräldern har en 

högskoleutbildning. Vilka dessa individer är och vad de kan tänkas läsa på sina lärosäten 

kan sålunda vara intressant att studera ur perspektivet studie - och yrkesvägledning. 

 

Universitet- och högskolerådet (UHR) (2016) har på uppdrag av regeringen redovisat en 

kartläggning över hur landets olika lärosäten arbetar med att bredda sin rekrytering och 

studiedeltagande. Den visade att universiteten och högskolorna behöver vidta åtgärder för 

att minska den pågående snedrekryteringen som inte sällan bottnar i en selektion utifrån 

exempelvis könstillhörighet, etnisk och social bakgrund, religionstillhörighet och stads - 

eller landsbygdsort. Vi ställer oss frågande till om det spelar det någon roll vad individen 

vill bli om strukturer i samhället redan bestämt vilka som ska bli vad?  

 

Järpid Linde publicerade i Högskoleverkets rapport (2007) siffror från Statistiska 

centralbyrån (SCB) för perioden 2001-2005 som visar att tio procent av de som söker till 

journalistutbildningen på högskolan har utländsk bakgrund och att endast fem procent av 

den gruppen antas till utbildningen. Med utländsk bakgrund avses utrikesfödda alternativt 

att de är födda i Sverige och har två utlandsfödda föräldrar (SCB, 2016). 

 

Förutom den ojämna fördelningen i sökfrekvensen, finns det också en demokratisk 

dimension i denna som är viktigt att lyfta fram. I hela Sveriges utgör personer med utländsk 

bakgrund 28 procent av befolkningen. Frågan som då kan ställas är huruvida den grupp på 

fem procent som antas till journalistutbildningen ska kunna representera den 

befolkningsgruppen på 28 procent i medierapporteringen? 

 

Samtidigt som journalistyrket idag möter hård konkurrens och endast 20 procent av 

arbetsgivarna upplever att det är brist på nyutexaminerade journalister enligt SCB:s 

arbetskraftsbarometer (2018) så fortsätter det att vara en attraktiv utbildning för många. 

Detta kan jämföras med tandläkaryrket som idag är ett bristyrke och där 60 procent av 

arbetsgivarna uppger brist på nyutexaminerade enligt samma källa. Statistiken visar att 69 

procent av tandläkarstudenterna läsåren 2016/2017 hade utländsk bakgrund.  

 

Tandläkarprogrammet och journalistprogrammet är emellertid knappast unika med att de 

utmärker sig extra i statistiken när det kommer till studenternas etniska och sociala 

bakgrund. Andra universitetsutbildningars studentsammansättning tyder också på att det 

finns en rådande snedrekrytering. Inom konstutbildningar har 87 procent av studenterna 
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svensk bakgrund, följt av apotekarutbildningen där 74 procent av studenterna har utländsk 

bakgrund och slutligen består 100 procent av jägmästarutbildningen av studenter med 

svensk bakgrund läsåren 2016/2017 enligt SCB (2018). Genom att basera vår studie på ett 

urval av vad vi bedömer som homogena universitetsutbildningar hoppas vi kunna få en 

större förståelse för snedrekryteringens maskineri. Därför blir tandläkarprogrammet och 

journalistprogrammet intressanta i det urvalet eftersom en analys av dessa program kan 

belysa om det finns ett samband mellan snedrekryteringen till vissa utbildningar och 

skapandet av homogena yrkeskårer i samhället.  

 

Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig att den större gruppen studenter med utländsk 

bakgrund hittas i en bristyrkesutbildning som tandläkarprogrammet samtidigt som studenter 

med svensk bakgrund är överrepresenterade i den populära journalistutbildningen som leder 

in en bransch som bedöms möta allt hårdare konkurrens de närmaste 5 åren? Vi skulle vilja 

undersöka den frågan vidare genom att låta den bli utgångspunkt för denna studie. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som går eller har gått på 

tandläkarprogrammet och på journalistutbildningen tänker kring sitt karriärval och hur de 

resonerar kring betydelsen av sin socioekonomiska och etniska bakgrund för det valet.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

1.  Hur resonerar intervjupersonerna från de två valda yrkesgrupperna om sina studie- 

och yrkesval? 

2.  Vilka framgångsfaktorer upplever intervjupersonerna som särskilt betydelsefulla för 

respektive yrkesgrupp? 
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1.3 Bakgrund  

1.3.1 Snedrekryteringen till högskolan 

I detta avsnitt redogörs vad som menas med snedrekrytering till högskolan och hur det kan 

ta sig i uttryck rent statistiskt. 

 

Universitets - och högskolerådet (UHR) med Sjöstrand m.fl. publicerade 2016 

kartläggningen Kan excellens nås med homogena studentgrupper? på uppdrag av 

regeringen med syftet att beskriva hur Sveriges universitet arbetar med att bredda sin 

rekrytering och studiedeltagande. I redovisningen definieras snedrekrytering till högskolan 

som en process som börjar väldigt tidigt och som visar sig i konkreta former t.ex. genom 

personens senare studie - och yrkesval. Senare lyfter några av de deltagande lärosätena i 

redovisningen att snedrekryteringen sker långt innan ansökningstillfället och att faktorerna 

är bortom deras påverkan. Processen börjar tidigt under de första skolåren och stärks 

därefter under hela utbildningstiden. 

 

I kartläggning lyfte lärosätena fram de positiva effekterna av mångfald och att det bör kunna 

uppnås om rekryteringen breddas. Eftersom mångfald inte sällan medför i att studenterna 

får nya perspektiv och erfarenheter under sin studiegång så ökar också kvalitén på 

utbildningen. Vidare framkommer i kartläggningen att lärosätena understryker mångfaldens 

betydelse för lärarnas verklighetsförankring och perspektiv samtidigt som studenterna blir 

bättre förberedda på att möta arbetslivets mångfald (UHR, 2016). 

 

1.3.2 Snedrekryteringen utifrån social och etnisk bakgrund 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) publicerade en årsrapport (2015) som tydligt visar 

sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och deras barns framtida högskolestudier 

där chansen är dubbelt så stor att barn till högskoleutbildade föräldrar också läser en 

högskoleutbildning. Övergången till högskolan för de som har en förälder med en minst 

treårig högskoleutbildning är 70 procent och 40 procent för de vars föräldrar har en treårig 

gymnasieutbildning.  

Samtidigt som den sociala snedrekryteringen till högskolan inte förändrats de senaste tio 

åren enligt UKÄ:s årsrapport (2015) så har snedrekryteringen utifrån utländsk bakgrund 

förändrats i positiv bemärkelse med en minskning för läsåren 2016/2017. Tio år innan 

mätningen var andelen med utländsk bakgrund som läste på högskolan 18 procent (SCB, 

2016).  Enligt SCB (2016) och UKÄ (2015) läser nästan lika stor andel på högskolan både 

bland personer med svensk bakgrund (43 procent) som med utländsk bakgrund (40 procent) 

vilket de angivna källorna till stor del kopplar med den ökade invandringen och 

globaliseringen. 

Den sociala snedrekryteringen påverkar enligt UKÄ (2015) såväl inträdet till högskolan som 

valet av högskoleutbildning. Flera redovisningar från olika lärosäten i landet pekar på att 

personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund väljer i mycket stor 

utsträckning olika utbildningar trots att de i samma utsträckning läser på högskolan. Detta 

har sin tur gett upphov till homogena lärosäten som inte gynnar det demokratiska samhället. 
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1.3.3 En snedrekryterad journalistkår 

Det som kan ligga bakom de ovan presenterade siffrorna förklaras till viss del av 

bokprojektet Den Svenska Journalistkåren med Asp och Odén m.fl. (2007) där flera forskare 

och doktorander vid Göteborgs Universitet medverkat. Forskningsresultatet är baserade på 

svenska journalisters deltagande i fem frågeundersökningar. 

Djerf-Pierre (2007), en av kapitelförfattarna till bokprojektet, anser att ett symptom på ett 

demokratiskt problem är om ett särskilt yrke eller samhällsposition utgörs till största delen 

av en homogen social grupp som antingen är baserad på kön, klass eller etnicitet. 

Enligt författaren är journalistik ett speciellt yrke och trots att de som är yrkesverksamma 

inom det betraktar sig som en egen yrkeskår så har professionen vare sig särskilda krav eller 

begränsningar i jämförelse med t.ex. läkare och advokater (Djerf-Pierre, 2007). Eftersom 

yttrande - och tryckfriheten är en grundlagsskyddad rättighet så är det svårare att utesluta 

vissa grupper från medias offentlighet och göra det exklusivt för en sluten yrkeskår med 

legitimation, därav avsaknaden av ett formellt krav på en skyddad journalisttitel. Att synas 

i media ger således möjlighet till samhällsutveckling och därför gynnas demokratin av att 

flera samhällsgrupper gör sig synliga i både press, radio och TV för att ge dem både makt 

och inflytande. Detta till trots pekar flera siffror från tidigare nämnda utredningar och 

redovisningar att yrkeskåren är homogen och Djerf-Pierre (2007) anser att det är ännu ett 

skäl att se efter den sociala snedrekryteringen till journalistkåren. Samtidigt visar 

undersökningen med Asp och Odén m.fl. (2007) att så många som nio av tio journalister 

tycker att det är mycket viktigt eller delvis viktigt att sammansättningen i journalistkåren är 

en avspegling av befolkningens sammansättning. 

 

Undersökningen visar att det är vanligare att en journalist har bakgrund i antingen 

medelklassen, akademikerhem eller högre tjänstemannafamilj än i ett arbetarklasshem där 

siffran är en knapp tredjedel Djerf-Pierre (2007). Om detta skulle jämföras med 

befolkningssammansättningen i helhet med barn och pensionärer inkluderat hade 

homogeniteten blivit ännu tydligare eftersom den större gruppen pensionärer har en 

arbetarklassbakgrund. Detta kan i undersökningen tolkas som att journalistik är ett yrke 

reserverat för medelklassens och akademikernas barn (Djerf-Pierre, 2007). 

 

1.4 Tidigare forskning 

 
1.4.1 Förhållningssätt till utbildning 

 

Nilsson Lindström (1998) har i sin studie följt en grupp tonårsflickors övergångar från 

grundskola till gymnasium och senare arbetsliv för att kunna belysa olika sätt att betrakta 

utbildning på. Bland de 15 flickor hon intervjuade fann Nilsson Lindström (1998) 4 

förgrundsgestalter av förhållningssätt till skolan som hon sedan använde för att tolka 

resterande intervjupersonernas förhållningssätt med. Nilsson Lindström (1998) 

sammanfattar resultatet av studien med att flickorna antingen kunde betrakta utbildning som 

ett mål, medel eller tidsfördriv beroende på deras socioekonomiska bakgrund. Om flickorna 

kom från akademikerhem innebar studierna en självklarhet och något som de betraktade 

som ett nöje, medan flickor som inte kom från akademikerhem främst kunde visa ett 

strukturellt överskridande förhållningssätt till studierna. 

 

Det utmanande subjektet 

Den första förgrundsgestalten i studien ser utbildning som ett medel för att överskrida sin 

socioekonomiska bakgrund och platsa in bland de andra kamraterna. En vilja att motbevisa 
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stereotypa föreställningar som kopplas både till kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund 

leder till ett hårt och mekaniskt arbete för att klassas som ambitiös och tillräcklig i 

förhållande till majoriteten i klassen. Den förgrundsgestalten i studien uppgav att studierna 

inte var en personlig angelägenhet, utan hela familjens projekt, där den uppåtgående sociala 

rörligheten var viktig. Nilsson Lindström (1998) kommer fram till att den formen av 

studieinställning förknippas med ett strukturellt överskridande vilket innebär att individen 

på flera plan måste överbevisa sig själv gentemot andra.  

 

Förväntansfulla subjektet 

Den andra förgrundsgestalten i Nilsson Lindström (1998) visar en självuppfyllande 

studieinställning som betraktar skolan som ett medel för att tillfredsställa sina egna intressen 

och mål. Med det förhållningssättet visar individen ett gott självförtroende inför studierna 

och ser studietiden som ett rent nöje. Förgrundsgestalten, som i studien representerar detta 

förhållningssätt ser inte en nödvändighet i om studierna leder till ett jobb, det är snarare de 

personliga intressena som går först. I studien berättar förgrundsgestalten att journalistik 

skulle kunna vara en väg att ta, och att t.ex. bli författare. 

 

Självhävdande subjektet 

Den tredje förgrundsgestalten i Nilsson Lindström (1998), betraktar skolan som ett 

tidsfördriv och en mötesplats för sociala interaktioner. Med den inställningen vågar 

individen utan rädsla att öppet kritisera både undervisningen och lärarnas pedagogik. Med 

det förhållningssättet ser individen skolan som tidsödslande och hade hellre velat investera 

den tiden på arbetslivserfarenhet. 

 

Ambivalenta subjektet 

Slutligen definieras det ambivalenta subjektet som den fjärde förgrundsgestalten som finner 

stor osäkerhet i sina egna intressen kopplat till utbildningsvalet och ser helst utbildningen 

som någon annans projekt (Nilsson Lindström, 1998). 

1.4.2 Multiplikatoreffekten 

Crul, Schneider, Keskiner & Lelie (2017) publicerade en jämförelsestudie som baseras på 

intervjuer med personer med utländsk bakgrund som lyckats med sina karriärer i Sverige, 

Tyskland, Frankrike och Nederländerna.  Syftet var att ta reda på hur dessa personer 

lyckades på arbetsmarknaden och vilka drivkrafter som ligger bakom deras förmåga att 

övervinna hinder. Multiplikatoreffekten är ett centralt begrepp i studien och som syftar till 

att förklara hur ett visst kapital kan ackumulera andra former av tillgångar. Begreppet 

kapital kan likställas som resurs/tillgång och kommer att mer ingående beskrivas i arbetets 

teoretiska del. Crul m.fl. (2017) visar i sin studie hur t.ex. utbildningskapital kan ha en 

ackumulerande effekt genom att den kan resultera i starkare ekonomi och större nätverk för 

individen. Multiplikatoreffekten av ett utbildningskapital blir således stark. Författarna 

använder begreppet för att mäta utbildningens effekt på uppåtgående social rörlighet för 

personer från arbetarklasshem.  
 

Högre utbildning ansågs av respondenter i Crul m.fl. (2017) som ett prestigehöjande medel 

för både en själv och familjen, vilket också framkom i Nilsson Lindströms (1998) studie. 

Att lyckas höja sin egen och familjens status i samhället beskrivs därmed som en drivkraft 

till att välja en prestigefylld utbildning som leder till en säker karriär. 
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Vidare framkommer att respondenterna i studien byggt upp motståndskraft och använder 

det som en specifik egenskap för att övervinna strukturella hinder med (Crul m.fl., 2017). 

Motståndskraften har gemensamt för alla intervjupersoner byggts upp från tidiga skolår till 

följd av rasism och diskriminering från majoritetsbefolkningen i respektive 

undersökningsland. Utbildning blir enligt Crul m.fl. (2017) och Nilsson Lindström (1998) 

således ett verktyg för att bevisa för omvärlden att man har vad som krävs för att uppnå 

höga samhällspositioner.  

 

Crul m.fl. (2017) uppmärksammade även att barn till invandrare i större uträckning vill 

studera extra år i skolan genom yrkesutbildning (minst tre år) eller högre utbildning på 

universitetet än majoritetsbefolkningens barn. Den jämförelsen gjordes i Nederländerna 

mellan barn med turkisk/marockansk bakgrund och nederländsk bakgrund (Crul m.fl., 

2017). I samma studie rapporterade respondenterna även att de är villiga att göra en extra 

praktik eller vidareutbilda sig inom jobbet för att lyckas nå jämlika positioner som deras 

kamrater med ursprung i något av undersökningsländerna. Extra ansträngningar och 

nätverkande blir därmed en nödvändighet (Crul m.fl., 2017). Liknande resultat fanns 

tidigare även i Berggrens (2013) studie där respondenterna med utländsk bakgrund i studien 

uppgav att en högskoleutbildning som leder till ett specifikt yrke alternativt 

forskarutbildning är viktigare jämfört med personer som var födda i Sverige. Forskaren 

resonerar i att en möjlig förklaring till detta är rädslan för diskriminering på 

arbetsmarknaden och därmed betraktas en yrkesutbildning eller en forskarutbildning som 

ett säkrare kort (Berggren, 2013). 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Careership 

Teorin Careership av Hodkinsons & Sparkes (1997) kommer att användas för att analysera 

empirin i denna studie. Teorins främsta syfte är att sammanfläta samhällsstrukturer med 

individuellt aktörskap och därmed lämplig för de valda forskningsfrågorna. Careership har 

sin grund i sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus, fält och kapital som syftar till att 

förklara individers karriärval ur ett sociologiskt perspektiv. 

  

I studien kommer analysen att utgå från Hodkinsons & Sparkes (1997) och Isling Poromaa 

(2016) tolkningar av Careership-teorin, som senare också bygger på tre centrala 

dimensioner som anges som grund för förståelse av människors karriärval. Dimensionerna 

är: (1) pragmatiskt-rationellt beslutsfattande, (2) interaktioner mellan olika aktörer inom ett 

fält baserat på ojämlika tillgångar (3) oförutsägbara brytpunkter i karriärförloppet. I 

nedanstående stycken redogörs främst vad begreppen kapital och habitus är för att sedan 

mer ingående förklara teorins dimensioner. 

 

1.5.2 Habitus  

Habitus utgör individens inlärda tankemönster och därmed preferenser vilket formas både 

socialt och kulturellt under uppväxten. Individens tänkande, agerande, världsuppfattning 

och fysik påverkar vad individen gör för karriärval. Habitus är enligt Bourdieu en seglivad 

del av individen men inte helt omöjligt att förändra. Vid exponering av nya situationer som 

utmanar individens tankemönster så kan habitus så småningom omformas (Hodkinsons & 

Sparkes, 1997).  
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1.5.3 Kapitalformer 

Bourdieu beskriver begreppet kapital som olika former av tillgångar och som beroende på 

vart individen föds kan skilja sig i storlek och form. Människor föds förutom i en fysisk 

bemärkelse också socialt, ekonomiskt och geografiskt menar Bourdieu. De kapital som är 

väsentliga för studiens analys är symboliskt-, ekonomiskt-, socialt-, kulturellt - och 

utbildningskapital vilka kommer att beskrivas nedan (Hodkinsons & Sparkes, 1997).  

 

 

Materiella tillgångar i form av t.ex. pengar, fastigheter, mark m.m. utgör det som kallas för 

ekonomiskt kapital (Hodkinson & Sparkes, 1997). Till det hör även kännedom om 

spelreglerna i ekonomin. Enligt Isling Poromaa (2016) beskriver Bourdieu socialt kapital 

som de nätverk och sociala relationer som individen besitter. Ett starkt socialt kapital 

innebär exempelvis tillgång till ett nätverk som också besitter starka kapitalformer som kan 

verka till individens fördel, alltså ha en ackumulerande effekt. Vidare beskrivs begreppet 

utbildningskapital som något som tar sig i uttryck i betyg, examensbevis eller val av 

skola/lärosäte. Kulturellt kapital kan t.ex. innebära kännedom inom konst, litteratur och 

musik men även utbildning kan höra till det begreppet. Symboliskt kapital mäts genom det 

kollektiva erkännandet av ett visst kapital och dess värde.  Att t.ex. ha god kännedom i konst 

och litteratur (kulturellt kapital) kan ha ett högt värde i en viss social grupp medan 

kännedom i ekonomins spelregler (ekonomiskt kapital) kan vara viktigare i en annan social 

grupp. Därmed kan olika kapitalformer ha olika symboliska värden beroende på socialt 

sammanhang och grupp (Isling Poromaa, 2016). 

 

1.5.4 Handlingshorisont  

I teorins första dimension förklarar Hodkinsons & Sparkes (1997) individers pragmatiskt-

rationella beslut som skiljer sig från det många tidigare trott är tekniskt rationella. Med 

pragmatiskt-rationella beslut avses de karriärval som ligger i linje med individens habitus 

och kapitaltillgångar. De pragmatiskt-rationella besluten är därmed inte oberoende av 

individens känslor och uppfattningar vilket påverkar det som för individens anses vara 

valbart, olämpligt eller omöjligt. Individens habitus, kapital samt de möjliggörande och 

begränsande strukturerna i samhället utgör det som kallas för handlingshorisont och är ett 

centralt begrepp i teorin. Individen fattar sina karriärbeslut inom handlingshorisonten som 

inte nödvändigtvis behöver spegla samhällets utbud i utbildning och arbete. Det som 

individen redan har filtrerat bort, utgör det subjektiva utbudet i handlingshorisonten som 

inte ska bortses från kategorierna kön, klass och etnicitet (Hodkinsons & Sparkes, 1997). 

Begreppen som beskriver den första dimensionen återkommer senare i arbetet och används 

i större delen av analysen. 

 

1.5.5 Fält 

Den andra dimensionen som handlar om interaktioner inom ett fält baserat på ojämlika 

tillgångar, som beskrivs som ett socialt rum med egna värderingar, regler och koder, 

påverkar individens karriärbeslut. I fälten finns olika aktörer, på både institutionell och 

individuell nivå som besitter olika mycket kapital och strävar efter ett gemensamt mål menar 

Bourdieu  (Hodkinson & Sparkes, 1997). Fältbegreppet bedöms i denna studie vara ett 

nödvändigt analysverktyg vid jämförelsen av de olika respondenternas syn på 

framgångsfaktorer för att lyckas i sina respektive branscher. 
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1.5.6 Brytpunkter i karriärförloppet 

I teorins tredje dimension intresserar sig Hodkinson & Sparkes (1997) för olika 

brytpunkter/övergångar i individens karriärförlopp där individen tvingas omvärdera sina val 

och ta ställning till rutinerna mellan dessa brytpunkter. Den tredje dimensionen kommer 

inte att användas i denna studie för att analysera data men kan vara betydelsefullt att nämna 

för helhetens skull. 

 

Sammanfattningsvis ingår begreppet handlingshorisont i teorins första dimension, 

begreppet fält och kapital ingår i teorins andra dimension och brytpunkter som inte kommer 

att användas som analysredskap i denna studie ingår i den tredje och sista dimensionen. 

2 Metod 

I detta avsnitt presenteras valet av metod till studien och dess material. Tillvägagångssättet, 

valet av intervjupersoner, samt hur de etiska riktlinjerna har följts beskrivs nedan. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 

För att besvara forskningsfrågorna så har kvalitativa intervjuer valts som forskningsstrategi. 

Syftet är att få en djupare förståelse för intervjupersonernas perspektiv och erfarenheter 

vilket också passade de valda frågeställningarna. En kvalitativ forskningsintervju innebär 

att forskaren genom intervjuer samlar data för att sedan analysera dem (Trost, 2010). 

Författaren rekommenderar att frågorna som ställs ska vara av öppen och enkel karaktär då 

det ger komplexa och innehållsrika svar från intervjupersonerna. Med detta i beaktande 

kunde intervjufrågorna konstrueras och sammanställas i en intervjumall som också var 

anpassade efter de valda forskningsfrågorna.  

Respondenterna befann sig på olika håll i landet och därför ansågs det av praktiska skäl vara 

enklare att genomföra telefonintervjuer, med hänsyn till både tidsram och ekonomiska 

medel. Telefonsamtalen spelades in och transkriberades för att mer utförligt analysera 

innehållet och för att försäkra att betydelsefulla svar inte gick förlorade. En medvetenhet i 

att betydelsefulla kroppsuttryck och sinnesstämningar kunde gå förlorade till följd av att 

mötet inte skedde i fysisk form fanns (Denscombe, 2018). Dock kunde detta övervägas då 

det ansågs verka till objektivitetens fördel när intervjun sker på distans genom telefonsamtal 

och intervjupersonerna därför inte ser intervjuarens ålder, etnicitet eller kön. Den så kallade 

intervjuareffekten försvagas (Denscombe, 2018). 

 

2.1.2 Fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer som metod har fördelarna att den ger forskaren insikter, kräver enkel 

utrustning i form av digital ljudinspelare, dator och internetuppkoppling, ger utrymme för 

flexibilitet för att justera undersökningens inriktning samt ger en hög svarsfrekvens bland 

annat (Denscombe, 2018). Nackdelar med kvalitativa intervjuer kan vara intervjuareffekten 

där intervjupersonens svar kan påverkas av intervjuaren identitet, är tidskrävande och 

tekniska problem kan leda till att intervjumaterial går förlorad (Denscombe, 2018). 

 

Steinar Kvale beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) att genom en 

kvalitativ forskningsintervju avser forskaren förstå världen från intervjupersonernas 

perspektiv. Utifrån berättelser och erfarenheter kan kvalitativa intervjuer skildra människors 

världsbild och uppfattningar för att sedan få en vetenskaplig förklaring (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär vilket innebär att 

frågorna och de valda ämnena på förhand är bestämda men att ett visst utrymme finns för 
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ämnenas ordningsföljd och för att intervjupersonen ska få utveckla sina svar och 

resonemang obehindrat (Denscombe, 2018). 

2.2 Urval 

För att genomföra de kvalitativa intervjuerna intervjuades totalt sju personer. De som 

intervjuades var fyra journaliststudenter som befann sig på olika skeenden av utbildningen, 

samt tre yrkesverksamma tandläkare som nyligen tagit examen och är yrkesverksamma på 

olika håll i landet. Journaliststudenterna befann sig på olika lärosäten, bland annat 

Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Södertörns Högskola och Luleå Universitet. 

Studien har tillämpat ett s.k. riktat urval, d.v.s. respondenterna  har valts för att besvara 

frågeställningarna utifrån kriterierna att de ansågs besitta erfarenheter som kunde lämpa sig 

som information till forskningsområdet och därför handplockades de (Denscombe, 2018). I 

vår eftersökning av respondenter annonserades de kriterier av intervjupersoner som vi 

efterfrågade, t.ex. svensk/utländsk bakgrund, akademikerhem/icke akademikerhem o.s.v. 

för att kunna få en så stor representation som möjligt i gruppen. Det var i den tidiga fasen 

av studien svårt att få tag på intervjupersoner, men efter att ha nått ut till flera genom bland 

annat inlägg på Facebook och på diverse forum gick det till slut att få tag på personer som 

ville ställa upp på en intervju. Bekanta inom respektive yrkesgrupper kunde även nå ut till 

gamla klasskamrater och kollegor vilket också underlättade urvalet (se vidare Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 87).  

 

2.3 Intervjupersonerna  

 

2.3.1 Tandläkarna 

 

Tandläkarna som intervjuades kallas i detta arbete för Sarah, Carina, Aylin och är alla 

nyutexaminerade och verksamma som tandläkare idag på spridda orter över landet. 

Intervjupersonernas ålder, etniska bakgrund och familjens utbildningsbakgrund presenteras 

kort nedan för att ge en inblick i variationen i deras bakgrunder och om det skulle kunna ha 

betydelse för hur de resonerat under de valda frågeställningarna. 

 

• Sarah, 25 är född i Sverige med två Libyska föräldrar och är den sistfödda av en 

syskonskara på fem. Sarahs far är utbildad civilingenjör i hemlandet och arbetar 

idag som sjukhusfysiker, modern var undersköterska i hemlandet och är idag 

hemmafru. Tre av Sarahs syskon är läkare och en är lärare.  

 

• Carina, 26 är född i Sverige med två svenskfödda föräldrar. Båda Carinas föräldrar 

är civilingenjörer. 

 

• Aylin, 24 är född i Sverige med två föräldrar födda i Bosnien. Aylins föräldrar har 

båda gymnasial utbildning varav en inom jordbruk. Idag arbetar föräldrarna på 

fabrik och inom lokalvård. Aylin är den äldsta av en syskonskara på tre, där både 

syskonen studerar till bland annat revisor och civilingenjör. 

 

2.3.2 Journalisterna 

Journaliststudenterna som intervjuades kallas för Noor, Johan, Jennifer och Alisa i denna 

studie och befinner sig på olika faser av journalistutbildningen, på olika håll i landet. Här 

nedan presenteras deras ålder, etniska bakgrund samt familjens utbildningsbakgrund. 
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• Noor, 24 är född i Irak och uppvuxen i Sverige på olika orter. Noors föräldrar har 

båda irakisk bakgrund och hon är det mellersta barnet i en syskonskara på tre. Den 

yngsta går på högstadiet och den äldsta är arbetslös. Modern har en 

grundskoleutbildning och arbetar idag som kallskänka, fadern har minst en 

gymnasial utbildning och arbetar idag som svetsare och guldsmed. 

 

• Johan, 24 född i Sverige med en amerikansk mor och svenskfödd far. Modern är 

utbildad sjuksköterska och har eget företag inom företagshälsovård och fadern har 

en gymnasial ingenjörsutbildning. Johan har tre yngre syskon där en arbetar inom 

mobiltelefoni, som butiksbiträde på Statoil och den sista har läst till studiomusiker. 

 

• Jennifer, 27 är född i Sverige med två svenskfödda föräldrar. Båda föräldrarna har 

gymnasial utbildning och modern arbetar idag som undersköterska och fadern som 

lagerarbetare. Jennifer har en lillebror som idag arbetar som bilbärgare. 

 

• Alisa, 21 är född i Sverige med två kurd-turkiska föräldrar. Fadern är utbildad 

sjuksköterska men är idag egenföretagare och modern är idag hemmafru. Alisa har 

två yngre syskon varav en går på ett yrkesgymnasium och den andra fortfarande på 

högstadiet. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Till en början var tanken att göra enkäter för att sedan dela ut dessa till individer från 

respektive yrkeskår. Det gjordes då en pilotstudie där frågor planerades utifrån 

forskningsområdet. Pilotstudien skickades senare till klasskamraterna på programmet för 

att mäta reliabilitetens och validitetens styrka på enkäten som metod (Denscombe, 2018). 

Reliabiliteten avser att mäta metodens tillförlitlighet och för att denna ska vara så hög som 

möjligt ska resultatet inte påverkas av tillfälligheter vilket hade varit högt för enkäten som 

metod. Validitet däremot, avser att mäta graden av giltighet i metoden och det som ska 

mätas, vilket senare bedömdes som väldigt låg. Studiens intresse för hur individer resonerar 

kring sina karriärval korrelerade inte med den kvantitativa forskningsmetoden. Det 

upptäcktes att generella åsikter inte var vad som räckte för att få en djupdykning i området, 

därav var kvantitativ forskning olämplig för studien. Svarsfrekvensen var dessutom väldigt 

låg och för att undvika snedvridning av resultatet valdes den kvantitativa metoden bort. 

Pilotstudien utfördes med syftet att säkerställa den tänkta datainsamlingsmetodens relevans 

och kvalité och för att förebygga oönskade överraskningar när datainsamlingen väl börjar 

(Denscombe, 2018). 

 

En intervjuguide skapades utifrån forskningsfrågorna som sedan utgicks ifrån under 

intervjuerna. Som tidigare nämnt genomfördes samtliga intervjuer genom telefon. 

Intervjuerna spelades in och var ungefär 45 minuter. Under intervjuns gång var det en som 

intervjuade samtidigt som den andra antecknade och spelade in svaren. När intervjuerna 

genomfördes och var klara, transkriberades och analyserades samtalen för att sedan koppla 

med empiri. Intervjusvaren färgmarkerades digitalt och tematiserades efter de 

forskningsfrågor som de ansågs besvara för att underlätta bearbetningen av data. 

 



 

13 

 

2.5 Etisk övervägande 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Denscombe, 2018) har uppfyllts genom att (1) förklara för respondenterna syftet med 

studien och undersökningsmetoder, (2) att deras deltagande är helt frivilligt och kan 

avbrytas närsomhelst utan risker att ställas till svars/få andra konsekvenser, (3) att all 

information som inhämtas om personerna förvaras tryggt och säkert under hela processen 

utan risk för obehörigas tillträde till personuppgifterna samt (4) att informationen som 

samlas in endast används i forskningsändamål.  

 

De etiska kraven har noga följts upp och samtliga riktlinjer har legat till grund för hur 

empirin insamlats under arbetets gång. Det förklarades noga för respondenterna innan 

intervjuerna vad syftet med studien är, om deras absoluta frivillighet i deltagandet och att 

de närsomhelst skulle kunna avbryta deltagandet. Det tydliggjordes också att informationen 

endast går till forskning, och att samtliga intervjupersoner förblir anonyma genom att deras 

riktiga namn fingeras. Namnen som anges under arbetets gång är därav påhittade. 

3 Resultat och analys 

3.1 Tandläkarnas och journalisternas karriärbeslut 

 

Detta avsnitt handlar om tandläkarnas och journaliststudenternas karriärbeslut och vad de 

anser är har legat bakom dessa beslut. Begreppet handlingshorisont, som rymmer såväl 

habitus som klass och etnicitet används som analysverktyg och hör till Careership-teorins 

första dimension pragmatiskt-rationella beslut. Det som presenteras nedan hör således till 

den första forskningsfrågan: Hur resonerar intervjupersonerna från de två valda 

yrkesgrupperna om sina studie- och yrkesval? 

 

3.1.2 Tandläkarnas handlingshorisont 

Samtliga intervjupersoner svarade att universitetsstudier alltid varit självklart för dem under 

uppväxten och att uppmuntran från familj och närstående kombinerat med god 

skolprestation har spelat en viktig roll. Det som utmärker intervjupersonernas berättelse om 

deras karriärbeslut är att det förekom en inre drivkraft hos dem och ett uttalat intresse för 

tandläkaryrket som på olika sätt introducerats för de under uppväxten, bland annat genom 

ett mentorsprogram som en del av ett initiativ som skolan samarbetat med, genom tips från 

närstående och en granne som hade det yrket och kunde inspirera. Aylin menar till exempel 

följande: 

  

Mina föräldrar. Kanske inte vad jag ska bli, men definitivt att jag ska ha en 

universitetsutbildning. Pappa var mer att jag ska bli läkare, medan mamma ville att 

jag bara skulle bli något. Viktigast var att jag skulle bli något. Fanns bara universitet 

som alternativ. De är stolta och glada över mig, kunde inte bli nöjdare. De vill nu att 

syskonen också ska bli något  (Aylin, 24). 

  

Aylins föräldrar betonar att det är “viktigt att bli något” med universitetsutbildning som 

medel för lyckas med det målet. Intervjupersonerna har dock olika förhållningssätt till 

utbildning vilket kan kopplas till deras habitus, eller inlärda tankemönster (Hodkinsons & 

Sparkes, 1997), där etnicitet också spelar en viktig roll, i form av vad som kan tänkas vara 

möjligt eller inte för dem att genomföra. Dessa två aspekter påverkar i slutändan vad 
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intervjupersonerna anser är valbart. Hur individerna resonerar kring sin etnicitet är oftast 

omedvetet men framkommer tydligt i deras förhållningssätt till utbildning. Sarah berättar 

till exempel hur utbildning är ett verktyg för att ha ett tryggt liv där risken för att avvisas på 

arbetsmarknaden är så minimal som möjligt. 

 

Det är ett sätt att vara fri. Hade inte känt mig fri utan utbildning. Ingen kan avvisa 

mig från en arbetsplats på grund av ingen utbildning, med en utbildning i handen är 

säker (Sarah, 25). 

  

Det förhållningssättet till studier kan förstås i termer av vad Nilsson Lindström (1998) kallar 

för strukturell överskridande där personen utmanar omgivningen genom att använda 

utbildning för att överbevisa sig själv gentemot andra, och i det här fallet som person med 

annan etnisk bakgrund än majoritetssamhällets. Carina å andra sidan betonade det egna 

intresset och vikten av att fördjupa sig i något som man är intresserad av och därmed är det 

vad utbildning betyder för henne, ett tydligt förväntansfullt förhållningssätt (Nilsson 

Lindström, 1998). Hennes habitus (Hodkinsons & Sparkes, 1997) som formats av både 

familjen och senare även i skolan, med många likasinnade och med liknande förutsättningar 

har resulterat i att utbildningen får en annan betydelse, något som inte nödvändigtvis 

behöver erövras utan snarare något som hon naturligt skolats in i och som bör utgå från 

hennes egna intressen. Carina förklarar hur man förkroppsligar detta habitus: 

  

Min bakgrund har på sätt och vis ändå gjort att jag har pluggat vidare. Gick till 

exempel på en finare skola med max 5 personer med utländsk bakgrund. Föräldrarna 

till barnen på skolan hade det bättre ställt. Det har alltid varit en självklarhet att man 

ska plugga vidare (Carina, 26). 

  

Både Sarah och Aylin har tidigt socialiserats in i att utbildning är ett slags erövrande och 

nästintill livsviktigt, oundviklig del av vuxenlivet. Att se utbildning som sin livlina bekräftas 

även av Crul m.fl. (2017) vars respondenter uppgav liknande resonemang om utbildningens 

garantivärde. Deras habitus, som formats under uppväxten, har inte givit dem möjligheten 

att välja bort högre utbildning och de lyfter upp familjens höga förväntningar på dem som 

betydelsefulla. Utbildning för både Sarah och Aylin som båda har föräldrar med 

migrationsbakgrund och som fått kämpa sig fram i det svenska samhället, har blivit ett 

självklart erövrande, medan för Carina snarare en naturlig självklarhet då hennes 

föräldrar inte uttryckt hårda krav på att hon ska gå en högre utbildning. Utbildning ger ett 

uttryck för att vara hela familjens projekt för både Sarah och Aylin och inte en individuell 

angelägenhet (Nilsson Lindström 1998; Crul m.fl. 2017). Uttryck som återkommande 

gånger uppkommer vid intervjun är familjens stolthet, prestige och friheten att känna sig 

självständig vilket stärker ovanstående resonemang. Lindström (1998) kallar 

förhållningssättet till utbildning det utmanande subjektet, som strävar efter att överskrida 

samhällsstrukturer och motbevisa stereotypa föreställningar från samhället. 

  

Vidare kan detta förstärka den strävan som enligt careership-teorin sammanflätar 

samhällsstrukturer med aktörskap vilket citatet nedan kan belysa: 

  

Ja. Ja. Jag tror att det påverkar starkt. Med min slöja hade jag aldrig kunnat vara 

jurist exempelvis, eller psykolog. Tror att det är svårare för mig att klättra inom vissa 

yrken då det finns fördomar och rasism. Att vara svensk och ha alla förutsättningar, 

kommer man ha det lättare att ta sig in i ett yrke, då de inte kan vara kränkta eller 

bortvalda på grund av sin bakgrund. Med en annan bakgrund än svensk så har man 

inte alla förutsättningar som svenskar har. Inom vården blir man bättre bemött då 
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jag har bättre kunskap än vad patienten har. Medan som psykolog så kan klienten 

ifrågasätta mig (Sarah, 25). 

  

Att aktivt eller omedvetet välja bort vissa utbildningar utifrån sin habitus framkommer 

tydligt i citatet ovan. Rädslan för att bli diskriminerad på grund av sin slöja eller sitt 

ursprung leder till strategin att yrken där individens kunskap och neutralitet riskerar att 

ifrågasättas omedelbart väljs bort. Att karriärvalet är pragmatiskt-rationellt (Hodkinson & 

Sparkes 1997) blir i detta fall påtagligt eftersom individen inte är helt oberoende av sina 

känslor, tankar och världsuppfattning vid karriärbeslutet. Detta kan ställas mot personer som 

inte löper liknande risker för diskriminering, t.ex. svenska icke-muslimer som i detta fall 

har större valmöjligheter i arbetslivet och samhället överhuvudtaget, och kan ha ett 

förväntansfullt förhållningssätt till utbildning där de egna intressena tas tillvara (Nilsson 

Lindström, 1998).  

 

Snedrekryteringens maskineri blir med hjälp av respondenternas svar alltmer synligt då det 

tydligt handlar om förhållningssättet till utbildning som bottnar i rådande 

samhällsstrukturer. Studie - och yrkesval sker utifrån det individen vet kan gynna eller 

missgynna livskvalitén och i förlängningen kan detta leda till val av homogena utbildningar 

med studenter som har liknande livserfarenheter och resonemang. Den överrepresenterade 

gruppen på 69 procent SCB (2018) i tandläkarprogrammet som också har utländsk bakgrund 

skulle kunna förklara denna homogenitet om de deltagande individerna också kan beskrivas 

som att de delar ett främst utmanande förhållningssätt till utbildning (Nilsson Lindström, 

1998). 

  

3.1.3 Journalisternas handlingshorisont 

 
Journaliststudenterna med sin olika familjebakgrund, både socioekonomiskt och etniskt 

hade ett tidigt intresse för journalistik vilket kunde föra deras berättelser samman. 

Vetskapen om att branschen är osäker och att konkurrensen är väldigt hög lät sig 

respondenterna inte påverkas av. Ekonomisk trygghet och trygga anställningsvillkor var inte 

det primära, snarare var det journalistikens symboliska värde, möjligheten att vara kreativ 

och friheten det som lockade allra mest. För vissa var journalistiken ett uttryck för deras 

vilja att kunna förändra samhället och bryta normer vilket framkommer längre ner i 

avsnittet. Studenternas skilda bakgrunder gav upphov till olika förhållningssätt till just 

journalistyrket och utbildning i allmänhet. Alisa och Johan menar till exempel följande: 

  

Lönen är uteslutande keff, speciellt med frilansandet. Får man fast så kanske man 

förväntas stanna kvar även om det inte känns bra. Arbetsvillkoren inte de bästa men 

det har inte hindrat mig, har varit realistisk hela vägen. Det som avgjort har varit 

min dröm (Alisa, 21). 

  

Frihet. Göra det jag tycker om. Pengar inte viktigt. Vill ej bli styrd av företagets 

intressen, sanningen som bestämmer. Kunskap för mig är det viktigaste och inte vad 

det leder till. Det har ett egenvärde i sig tänker jag (Johan, 24). 

  

Johans förhållningssätt till utbildning är tydligt vad Nilsson Lindström (1998) kallar för 

förväntansfullt, då hans strävan efter att tillgodose sina egna intressen i utbildningsvalet är 

det primära. Johans utbildningsval behöver nödvändigtvis inte ha en ackumulerande effekt 

(Crul m. fl. 2017) eftersom han är tydlig med att ekonomisk trygghet eller säkra 

arbetsförhållanden inte är så eftersträvansvärda. Kunskapen som han får genom 

utbildningen har ett eget värde i sig som inte går att går att konkurrera med. 
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Journalisterna uppger att det finns nyckelpersoner, t.ex. lärare och släktingar som stöttat de 

in i journalistyrket och uppmuntrat deras talang för skrivandet. De närståendes syn på deras 

karriärval är stöttande för samtliga respondenter, dock berättar en av respondenterna om 

hennes familjs oro för att hon på grund av sin bakgrund kommer att möta diskriminering på 

arbetsmarknaden och därför borde valt ett säkrare yrke. Alisa, Johan och Jennifer menar 

följande om familjen: 

  

De är stolta över mig, men de är ju oroliga. Låt oss face:a det, högerextremismen 

växer och jag är slöjbärande. En slöjbärande kvinna råkade synas i tv-rutan på 

nyhetssändningen och det blev ståhej kring det bland högerextrema  (Alisa, 21). 

  

Tycker att det passar mig. Mamma ville hellre att jag skulle bli advokat eller 

mäklare, då det är ett högstatus yrke. Den generationen har gjort en klassresa, that’s 

why. Men tycker att det ändå passar mig (Johan, 24) 

  

De är positiva och glada för min skull. De ser att jag hittat rätt, även om de också 

vet att det är en tuff bransch (Jennifer, 27). 

  

En viss typ av realism och rädsla hos de närstående för de risker det kan innebära att vara 

journalist verkar inte ha påverkat respondenterna till att fatta pragmatiskt-rationella 

karriärbeslut (Hodkinsons & Sparkes, 1997). De egna intressena och viljan att påverka 

samhället har gått före vilket också tyder på ett tydligt förväntansfullt förhållningssätt med 

självförverkligandet i fokus men även ett utmanande förhållningssätt med viljan att 

överskrida strukturer och gå mot strömmen (Nilsson Lindström, 1998): 

  

Alltså när jag var yngre så trodde jag att utbildning var mitt enda sätt för att klara 

mig. Men idag i och med digitaliseringen behöver man inte ens ha utbildning för att 

vara verksam journalist, så vad är meningen tänker jag ibland. Men svart på vitt: jag 

är rasifierad, utländsk bakgrund, är beslöjad. Så vi måste vara realistiska, Elin på 

tjugiotvå kommer kunna ta sig in i yrket med kanske bara kontakter. Vi har olika 

förutsättningar. För mig är utbildning då en garanti, som ett bevis för att jag också 

kan så ingen kan ifrågasätta det.  Kunskap är makt. Rent akademiskt är det också 

bra att gå en högskoleutbildning (Alisa, 21). 

  

Alisa resonerar vidare i att utbildningskapital (Hodkinsons & Sparkes, 1997) har ett tydligt 

värde då hon på grund av sin religionstillhörighet löper större risk att diskrimineras i 

journalistbranschen jämfört med någon som har svensk bakgrund och som inte 

nödvändigtvis har akademiska meriter. Därmed blir hennes förhållningssätt till 

journalistutbildningen tydligt utmanande (Nilsson Lindström, 1998). En akademisk 

utbildning innebär därmed ett starkt symboliskt kapital (Isling Poromaa, 2016) och fungerar 

som en garanti för att minska risken för diskriminering (Crul m.fl., 2017). Alisas 

resonemang går i linje med studien i Crul m.fl. (2017) vars respondenter också uttryckte en 

beredskap att vilja göra en extra satsning inom skolväsendet för att förbättra sina framtida 

jobbmöjligheter. 

  

Att se sin etniska bakgrund som en styrka och ett medel för att stärka sin grupps 

representation i journalistkåren, är för både Noor och Alisa starkt motiverande för att 

fortsätta in i den yrkesbanan oavsett vad det kan tänkas kosta dem. Att ta ett eget ansvar för 

att motverka snedrekryteringen till journalistkåren anser de är viktigare än de egna 

intressena och därmed kan det betraktas som ett slags uppoffrande. Båda deras resonemang 

tyder på att de har ett utmanande förhållningssätt till utbildning (Nilsson Lindström, 1998) 
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och att de inte låtit samhällsstrukturerna påverka deras handlingshorisont genom bortval av 

yrkesbana: 

  

Min etniska bakgrund har på något sätt ändå påverkat då det inte finns så många 

med samma etnicitet som jag så… då har ju det gjort att jag velat göra det här mer 

(Noor, 24). 

  

Folk förväntar sig att jag ska bli socionom till exempel. Jag valde att följa mitt kall, 

och det är journalistiken. På så sätt är jag också normbrytande. Det finns ett behov 

av representation i journalistiken, det behövs fler rasifierade. Din blotta existens blir 

banbrytande och därför behövs jag. Jag känner ett ansvar för att ställa dörren på glänt 

för nästa rasifierad som också vill välja samma yrkesbana (Alisa, 21). 

  

Intressant är dock Johan i det här sammanhanget. Som svensk-amerikan skiljer sig hans 

erfarenhet lite från Noor och Alisa. Han menar att: 

  

Jag är vit och aldrig tänkt på att jag är svensk, och därför har jag inte reflekterat över 

min etniska bakgrund. Är inte så styrd av min etniska bakgrund. Men man blir 

liksom blind när man har förutsättningar. Reflekterat när man mött utbytesstudenter 

att vi tar utbildningar för givet, jämfört med de andra som vill ha högstatusyrken. - 

Johan, 24 

  

Jennifer, den fjärde respondenten, uppger likt Johan, att etnicitet inte har någon betydelse i 

utbildningsvalet. Däremot har den socioekonomiska bakgrunden haft större betydelse då 

hon haft sina föräldrars sociala bakgrund som ett ofördelaktigt strukturellt villkor att 

övervinna. 

  

Att främst göra något som intresserar en, är dock det viktigaste vid utbildningsvalet, vilket 

framkom i Jennys berättelse, eftersom hon redan har en examen från en annan utbildning, 

som hon i efterhand insåg inte var tillräckligt intressant. Det förväntansfulla men också 

ambivalenta förhållningssättet som Nilsson Lindström (1998) formulerar i relation till 

utbildning, är påtagligt i hennes karriärval. Jennifer förklarar: 

  

Dessutom har jag redan examen från ett annat program som jag inte riktigt trivdes 

med så då ville jag istället gå på något som jag var intresserad av. Läste 

upplevelseproduktion innan, som var rolig men jag hade inte riktigt tänkt på vad jag 

egentligen ville… Jag har liksom alltid tänkt att utbildning är ganska viktigt, då 

mamma har jobbat inom vården där jag aldrig velat jobba… Då har jag hellre velat 

skaffa mig en utbildning och jobba med något jag tycker om. - Jennifer, 27 

  

Sammanfattningsvis framkommer ett tydligt mönster bland svaren från respondenterna från 

båda yrkesgrupper i deras förhållningssätt till utbildning, vilket skulle kan kopplas till deras 

habitus liksom deras etniska och sociala bakgrund, något som i sin tur har format deras 

studie- och yrkesval. Respondenterna med annan bakgrund än svensk visar antingen både 

ett utmanande förhållningssätt och ett självförverkligande (Nilsson Lindström, 1998) medan 

respondenterna med svensk bakgrund endast uppger ett förväntansfullt/ambivalent 

förhållningssätt till studie och yrkesval. Detta tyder på att individernas inlärda 

tankemönster, som formats både socialt och kulturellt, senare också bestämmer deras 

förhållningssätt till utbildning. Samhällsstrukturer förkroppsligas därmed i form av ett 

habitus som tydligt talar om för individerna vad som förväntas och inte förväntas av dem 

vilket införlivas medvetet och omedvetet i deras karriärval (Hodkinsons & Sparkes, 1997). 
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3.2 Framgångsfaktorer för att lyckas inom respektive 

yrkesgrupp  

I detta avsnitt redovisas respondenternas tankar inför deras yrkesval och vilka 

framgångsfaktorer (som i studien kopplar till Bourdieus begrepp kapital och dess olika 

former) som de lyfter upp som betydelsefulla både vid inträdet till deras olika branscher 

men också under deras fortsatta karriärer. Begreppen som används som analysverktyg hör 

till Careership-teorins andra dimension som handlar om interaktioner inom ett fält baserat 

på ojämlika resurser. Det resultat som presenteras här nedan hör till den andra 

forskningsfrågan: Vilka framgångsfaktorer lyfts upp som särskilt betydelsefulla för 

respektive yrkesgrupp? 

 

3.2.1 Två yrkeskårer - två olika spelregler 

De två olika branscher som respondenterna representerar skulle kunna likställas med två 

olika fält som enligt Bourdieu  kunde likställas med en marknad, ett socialt rum med unika 

uppsättningar av regler och koder som respondenterna hade ett medvetet förhållningssätt 

till (Hodkinson & Sparkes, 1997). Ett intressant mönster kunde identifieras bland 

respondenterna från de två olika yrkesgrupperna och det är vilka kapital de värdesätter och 

som kan vara betydelsefulla i respektive bransch. Nedan presenteras en förlängning av 

Sarahs resonemang som förtjänar ytterligare en analys: 

 

Inom vården blir man bättre bemött då jag har bättre kunskap än vad klienten har. 

Medan som psykolog så kan klienten ifrågasätta. Man ser fler med utländsk 

bakgrund lyckas inom vården och det kan smitta av sig på andra. På en 

handelsutbildning eller juristutbildning skulle jag ha det svårare att klättra upp i och 

med den bakgrund som jag har, jämfört med vad en svensk skulle ha (Sarah, 25). 

 

Sarahs resonemang tyder på att hon valt ett fält där utbildningskapital värderas högt framför 

andra former av kapital. Att utbildningskapital räcker gott och väl kan ha att göra med att 

det råder tandläkarbrist idag enligt de tidigare presenterade sifforna från SCB (2016). Ett 

sådant fält anses då som ett säkrare fält, för att minimera diskrimineringsrisken. Att det är 

svårare att klättra upp inom handels eller inom juridiken tyder på en rädsla att behöva ha 

andra former av kapital än det hittills förvärvade utbildningskapitalet, t.ex. socialt eller 

kulturellt kapital då risken att bli diskriminerad utifrån sin etnicitet och religionstillhörighet 

upplevs som större. Det medicinska fältet erbjuder henne automatiskt en överlägsen position 

i och med att hon är den kunskapsbärande och patienten är beroende av hennes 

vårdkompetens. Detta kan således betraktas som en del av det medicinska fältets 

värderingar, regler och koder enligt Bourdieu  (Hodkinskon & Sparkes, 1997) som Sarah 

medvetet har bildat en uppfattning om i hennes karriärbeslut. Att se sina syskon lyckas inom 

den yrkesbanan men också andra med utländsk bakgrund stärker sålunda hennes 

karriärbeslut. Alisa, i citatet nedan verkar värdesätta flera kapital utöver utbildningskapitalet 

som hon nämnde i tidigare stycken: 

 

När jag var yngre har jag alltid velat spela ärligt. Idag tänker jag att man måste ta 

vara på kontakterna. Man jobbar på sin karriär redan nu under utbildningen, genom 

att jobba nätverkande även om det går mot mina värderingar och personlighet. Jag 

har ett offentligt yrkesval men vill inte vara offentlig. Man måste tyvärr 

marknadsföra mig själv för att lyckas i den här branschen och man räknas inte som 

klar bara för att man har akademiska meriter (Alisa, 21). 
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Alisa anser att en journalisttitel representerar ett högt symboliskt kapital enligt Bourdieu 

(Isling Poromaa, 2016) då hon likt många andra som valt den yrkesbanan inte värderat 

ekonomisk trygghet eller trygga anställningsvillkor utan snarare makten att förändra och att 

skildra verkligheten via journalistikens verktyg. Hon är medveten om att de strukturer som 

finns i samhället, inte ger henne samma möjligheter att lyckas inom yrket utan akademiska 

meriter, därmed blir utbildningskapital för henne också viktigt. Journalistiken, som också 

är ett fält som skiljer sig från det medicinska i både koder och regler men också i 

interaktionerna mellan aktörerna inom fältet är också en vetskap som Alisa blivit medveten 

om. Citatet nedan, som i tidigare avsnitt presenterats får här ytterligare en analys: 

 

Men svart på vitt: jag är rasifierad, utländsk bakgrund, är beslöjad. Så vi måste vara 

realistiska, Elin 22 kommer kunna ta sig in i yrket med kanske bara kontakter. Vi 

har olika förutsättningar. För mig är utbildning då en garanti, som ett bevis för att 

jag också kan så ingen kan ifrågasätta det (Alisa, 21). 

 

Eftersom journalistfältet inte har särskilda krav på att professionen ska utövas av 

journalister med särskild/legitim utbildning jämfört med andra yrken, som t.ex. läkare 

Djerf-Pierre (2007) så kan det tolkas som att utbildningskapital inte är nödvändigt, om det 

inte finns andra förutsättningar som kan verka till individens fördel, t.ex. svensk bakgrund 

och ett starkt socialt kapital. Alisa visar med sitt resonemang att hon är införstådd i fältets 

spelregler och hur aktörer som t.ex. olika mediehus (institutionell nivå), journalister 

(gruppnivå) och övriga medborgare (individuell nivå) strävar efter ett gemensamt mål, god 

journalistik, baserat på ojämlika tillgångar/kapital (Hodkinson & Sparkes, 1997). Hon 

resonerar i om att ett inträde med enbart socialt kapital kan ifrågasättas och därför behöver 

hon komplettera det med ett starkt utbildningskapital för att vara konkurrenskraftig i fältet, 

med de ojämlika tillgångar som aktörerna interagerar med. Både Noor och Johan arbetar för 

närvarande inom media och får journalistiska uppdrag vid sidan av studierna. De uppger 

likt Alisa att det är fördelaktigt att redan ha en fot i branschen parallellt med studierna då 

det kan underlätta för framtida anställningar. Att man får ta karriären som den kommer och 

börja någonstans med några få uppdrag för att arbeta sig uppåt är något som samtliga av 

journaliststudenterna är inställda på vilket ännu en gång indikerar på att de är medvetna om 

fältets spelregler: 

 

Man får ta det man får från början tänker jag för att sedan jobba sig uppåt. Med egen 

vilja och drivkraft så tror jag att man kan lyckas (Jennifer, 27). 

 

Noor förklarar även varför utbildningskapital för henne är ett erövrande och bekräftar 

därmed dess starka symboliska värde: 

 

Finns anledningar till varför det är så homogena grupper i många utbildningar. Det 

är många i klassen som har familj och släkt som är journalister. På så sätt har yrket 

gått i arv på olika sätt. Det är nog många inom yrket som tar det för givet, med de 

sociala kontakter de har. Om man inte föds med de viktiga kontakterna måste man 

själv skaffa de på ett eller annat sätt, eller utbilda sig (Noor, 24). 

 

För de flesta av respondenterna, både tandläkarna och journalisterna innebar deras 

yrkestitlar starka symboliska kapital. För journalisterna kunde det symboliska värdet 

erövras på bekostnad av ekonomisk trygghet och goda anställningsvillkor. Tandläkarna å 

andra sidan uppgav att förutom tillfredsställelse i det symboliska värdet av att vara 

tandläkare också åtnjuta ekonomisk trygghet och goda jobbmöjligheter. Aylin och Sarah 

berättar hur deras bakgrund kan ha påverkat deras inställning till utbildning och strävandet 

efter trygghet: 
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Mina föräldrar kom från krig i Bosnien, 1992. När de flydde hit ville de göra allt för 

att barnen ska få en bra framtid. Skaffa er en utbildning sa dem. De ville att vi kan 

bli något. Mitt yrke är väldigt prestigefyllt i Bosnien och därmed påtryckningarna 

ibland. Vi har dessutom inte varit rika, vi är fyra barn, man har inte fått allt, och 

tänkt att man vill ha som andra barnen. Man såg hur mycket de kämpade, och därför 

så har man insett att man ska ha det bra (Aylin, 24). 

 

Man har sett hur ens pappa har kämpat. Man har sett hur andra där vi bott haft det 

och därför vill man ut och vara en del av samhället (Sarah, 25). 

 

Att välja ett fält som individen också vet garanterar en trygg anställning, starkt ekonomiskt 

kapital och ett examensbevis som värderas högt blir för dessa respondenter något att föredra 

framför allt annat med tanke på deras familjebakgrund. Både Sarah och Aylin har sina 

föräldrars migrationsbakgrund och deras tuffa ekonomiska resa i samhället som exempel på 

hur det kan gå, därmed blir det deras drivkraft för att välja det medicinska fältet. Att slippa 

konkurrera redan i början av karriären och förhandla mellan olika aktörer (Hodkinson & 

Sparkes, 1997) gör övergången till arbetslivet smidigare och framtiden tryggare. 

 

Sarahs uttryck i ovanstående citat, att vilja vara en del av samhället tyder ännu en gång på 

medvetenheten om det medicinska fältets spelregler, där individen har en större chans att 

vara en erkänd del av något jämfört med andra fält där individen inte erkänns lika enkelt i 

trots utbildningskapital. 

 

Påtryckningarna till att behöva utbilda sig till något prestigefyllt och ha en titel med ett 

starkt symboliskt värde är hos Carina, den tredje tandläkaren, frånvarande: 

 

Mina klasskamrater med utländsk bakgrund hade mer press från föräldrarna på att 

bli något stort, även om de själva inte ville det. Mina föräldrar sa gör det du vill... 

De i klassen pluggade till tandläkare även om de inte ville gå på programmet. De 

tror att det är det bästa för barnen, de föräldrarna med utländsk bakgrund (Carina, 

26). 

 

Carinas föräldrar är medvetna om att hon inte löper stor risk att diskrimineras på 

arbetsmarknaden utifrån sin etniska bakgrund vilket skulle tolkas som en naturlig förklaring 

till varför påtryckningarna i hemmet inte var lika närvarande under hennes uppväxt. Hon 

jämför sig själv med klasskamraterna som hade en större press hemifrån på att välja ett 

specifikt fält, där deras kunskap värderas och där de inte blir diskriminerade på samma sätt. 

 

Sammanfattningsvis var både tandläkarna och journalisterna medvetna om de spelregler 

som väntade i respektive fält, där olika former av kapital värderas på olika sätt. Den 

kännedomen har de successivt byggt upp i mötet med de strukturer som råder i samhället 

och som ger de möjligheter och/- eller begränsningar att välja eller välja bort. Vilka kapital 

som erkänns ett värde, ett symboliskt kapital kan skilja sig åt mellan fälten och vilka kapital 

individen strävar efter att bygga upp skiljer sig beroende på deras habitus, drivkraft och 

livshistoria.  
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Vi kunde urskilja ett samband mellan individernas habitus och deras förhållningssätt till 

utbildning. Deras livshistoria, familjebakgrund och samhällsstrukturer har starkt påverkat  

kunde vi dra slutsatsen att respondenterna som har annan bakgrund än svensk framförallt 

hade ett utmanande förhållningssätt till karriärvalet medan det förväntansfulla 

förhållningssättet var sekundärt. Det gemensamma för denna grupp var ett djupt intresse för 

sina yrkesbanor trots att de värderade olika former av kapital väldigt olika. För tandläkarna 

med utländsk bakgrund innebar deras starka utbildningskapital något som framför allt kunde 

resultera i starkt ekonomiskt kapital och trygga anställningsvillkor vilket skiljde sig från 

journalisterna med utländsk bakgrund som värderade det symboliska värdet (starkt 

symboliskt kapital) av att vara journalist och såg framförallt det sociala kapitalet som 

genererande av andra kapitalformer. Därmed betraktade journaliststudenterna och 

tandläkarna multiplikatoreffekten hos kapitalformer olika. Det sociala kapitalet, i form av 

kontakter och nätverk kunde öppna upp dörrar till anställningar och viktiga uppdrag som i 

sig kunde resultera i ekonomiskt kapital och därmed ökad trygghet. Trots att de hade samma 

förhållningssätt till utbildning var deras strävan väldigt olika. Det skulle kunna tolkas som 

att tandläkarna ser på sina karriärer som något som är personligt och individuellt medan 

journalisterna ser på sina karriärer som ett slags uppoffrande, som behövs för att motarbeta 

snedrekryteringen och bredda medierepresentationen. Vidare kan vi tolka detta i termer av 

att de tar ansvaret för att motarbeta snedrekryteringen till journalistprogrammet i sina egna 

händer. 

 

Det förhållningssätt som de svenska respondenterna gemensamt hade, från båda 

yrkesgrupper var ett förväntansfullt förhållningssätt där utbildningen framförallt ska vara 

självförverkligande. Ingen av de svenska respondenterna resonerade  om de kunde stöta på 

strukturell diskriminering eller inte lyckas överhuvudtaget i arbetslivet. Således kunde vi 

dra en slutsats om att det utmanande förhållningssättet lättare kan identifieras bland personer 

som på flera plan behöver överbevisa sig själva inför majoritetssamhället, t.ex. hos vår 

studies respondenter  Noor och Alisa, Sarah och Aylin. 

 

Vi tolkade respondenternas starka medvetenhet om de olika fältens spelregler som att den 

både låg till grund för deras strategier inför att välja utbildning men också för deras 

resonemang kring hur de ska klara sig på respektive fält. Det medicinska fältet värderar 

exempelvis utbildningskapital i första hand vilket kan tolkas som ett säkrare kort att  satsa 

på för individer som riskerar att diskrimineras utifrån sin etnicitet eller trosuppfattning. Det 

journalistiska fältet däremot, med sina bristande formella krav ger uttryck för att vara ett 

kort som inte är lika säkert att spela för individer som riskerar att diskrimineras. 

Respondenterna som valde att gå mot strömmen och överskrida strukturer, t.ex. Noor och 

Alisa strävade efter att både utveckla ett starkt utbildningskapital men också ett socialt 

kapital för att öka sina chanser att lyckas inom journalistfältet. Detta tror vi skulle kunna 

vara en vanlig strategi hos denna grupp respondenter trots att de vet att det inte finns 

formella krav för att erhålla en journalisttitel inom deras bransch. Vår slutsats av detta är att 

individerna har de diskriminerande samhällsstrukturerna i åtanke och därför tvingas 

använda denna typ av strategi. 

 

Med hänvisning till tidigare siffror från både SCB, Högskoleverket och Universitets - och 

högskolerådet som visat på en tydlig snedrekrytering till högskolan både när det kommer 

till social bakgrund men också etnisk bakgrund så ligger det i vårt intresse att diskutera detta 

vidare. Vissa utbildningar på landets olika lärosäten bedöms vara homogena vilket kan 
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innebära ett demokratiskt problem och därför finns det en vilja att bredda rekryteringen till 

högskolan men också de utbildningar som sticker ut särskilt mycket i statistiken. Det gäller 

till exempel tandläkarprogrammet och journalistprogrammet vars studentsammansättning 

ger indikation på en rådande snedrekrytering utifrån etnisk bakgrund. Exempel för detta 

som redovisats tidigare var tandläkarprogrammet där 69 procent av studenterna hade 

utländsk bakgrund och journalistutbildningen som bara lockade tio procent med utländsk 

bakgrund och där endast fem procent av dem slutligen antogs. 

 

I UHR:s kartläggning om hur de olika lärosätena arbetar för att bredda sin rekrytering 

framkom det att det råder brister i många av lärosätena. Vi ställer oss frågande till hur det 

förväntas att enskilda studie- och yrkesvägledare ska ha den primära rollen att erbjuda en 

objektiv vägledning bortom individens kön, klass eller etnicitet när inte ens lärosätena själva 

tar del i det ansvaret? Det är oundvikligt att tänka att studie - och yrkesvägledarens roll 

därför i många fall brister när det kommer till att tillvarata individens intressen, och därmed 

upprätthåller snedrekryteringen. Det behöver ske en förändring på samhällsnivå för att vi 

ska kunna se annorlunda siffror och vi anser att mycket av makten ligger i lärosätenas 

händer men också hos media. Vilka journalister som t.ex. syns mest i TV-rutan, vilka som 

får spela de goda eller de onda i filmer påverkar i slutändan vad individer anser som valbart 

och icke valbart. En stärkt representation på alla plan i samhället anser vi kan påverka 

individer till att våga se sig själva i olika yrkesroller som de tidigare inte representerats i. 

Habitus är svårföränderligt men som med utmaningar går att förändra, utmaningar som de 

i samhälleliga maktpositioner måste ansvara för. 

 

Det talas mer om att motverka en könssegregerad arbetsmarknad, där man vill få in fler 

manliga förskollärare till förskolan, fler manliga sjuksköterskor och fler kvinnliga 

hantverkare. Det talas dock inte i lika stor utsträckning om att motverka den etniskt 

segregerade arbetsmarknaden, främst inom yrkeskårer som utgör grundpelarna i vår 

demokrati. Inom poliskåren som också utgör en yrkesgrupp i tydlig maktposition, har denna 

satsning gjorts, och då är frågan varför inte samma satsning gjorts inom journalistkåren som 

idag har en likvärdig maktposition som poliskåren i vår demokrati? Lärosäten och forskning 

i allmänhet vittnar om att demokratier mår bra av etnisk mångfald och representation. 

Samhället har inte råd att gå miste om talangfulla individer som skulle kunna utveckla och 

stärka morgondagens demokrati. Yrkeskårer bör inte reserveras till särskilda 

samhällsgrupper vare sig det rör sig om könstillhörighet, trosuppfattning, socioekonomisk 

eller etnisk bakgrund. Det är en angelägenhet för oss, studie - och yrkesvägledare att arbeta 

med att förändra individers förhållningssätt till studier som också går hand i hand med 

snedrekryteringen. Det ligger inte i vårt intresse att den överrepresenterade gruppen på de 

olika utbildningarna ska sluta välja dessa utbildningar, istället ligger vårt intresse i att den 

underrepresenterade gruppen i lika stor utsträckning vågar söka sig dit. Det ligger heller inte 

i vårt intresse att skildra respondenternas karriärval som felaktiga eller reproducerande av 

stereotypa föreställningar om vissa grupper. Vi har snarare ett intresse för att få djupare 

förståelse till vad som kan ligga bakom snedrekryteringen. 

 

Sammanfattningsvis kom vi i vår studie fram till att samtliga respondenter tidigt fostrats in 

i att vara medvetna om sina samhällspositioner och vilka möjligheter och begränsningar det 

kan medföra. Studien bekräftade även betydelsen av begreppet habitus och hur det kan vara 

svårföränderligt. Att fostras in i en viss samhällsposition, av både familjen, skolan och 

samhället i stort bidrar således med bränsle till den nuvarande snedrekryteringen som 

resulterar i bestående, homogena utbildningar och slutligen yrkeskårer. Att ta hänsyn till 

sina egna och innersta intressen och därmed investera i en universitetsutbildning för att 

tillgodose detta anser vi är ett privilegium som inte är tillgängligt för alla. Vi återkommer 

till det faktum att samhället kan gå miste om eldsjälar, som brinner för ett ämne men som 
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inte har privilegiet att satsa på det på grund av de samhällsstrukturer som diskriminerar, 

sållar bort och osynliggör. Att välja en yrkesbana, som garanterat leder till ett betalt jobb, 

där du räknas som “färdig” den dagen du har examensbeviset i handen blir således ett 

säkrare kort för många att spela. 

 

Avslutningsvis skulle vi vilja påpeka att vi sällan tror att föräldrar inte strävar efter sina 

barns bästa även om de fostrar dem till att ha ett visst förhållningssätt till utbildning. 

Föräldrar är både medvetet och omedvetet påverkade av de strukturer som omger deras barn 

och det är inte för att enbart roa sig som de vill socialisera in dem till att inta ett särskilt 

förhållningssätt till utbildning, vare sig det går i linje med barnens intressen eller inte. Skulle 

vi ha analyserat detta ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv hade vi kanske använt oss av 

begreppet överlevnad - ett begrepp som inte behöver förklaras med svåra ekvationer. 

Slutligen ligger det i vårat yttersta intresse som studie - och yrkesvägledare, att synliggöra 

vilka typer av strukturer som leder till denna socialisation för att kunna ge alla individer vi 

möter samma tilltro till att lyckas, oavsett vilken bakgrund de har och vilken yrkesbana de 

är intresserade av att välja. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Det som låg bakom valet av metod var intresset för vad i de olika utbildningarna som lockar 

vissa samhällsgrupper men inte andra? Genom att göra kvalitativa intervjuer med personer 

som läser/har läst de olika programmen som också anses homogena enligt statistiken ville 

vi bilda oss en uppfattning om varför snedrekrytering kan finnas utifrån individernas 

perspektiv. Hur individer, med skilda bakgrunder, både socioekonomiskt och etniskt har 

resonerat kring sina karriärbeslut blev därmed ett självklart tillvägagångssätt i vår valda 

metod.  

 

De informanter som blev intressanta för vår studie blev då både de som “passade in” i mallen 

för den överrepresenterade gruppen i varje utbildning men också de som på något sätt “gick 

emot” mallen. Antalet intervjupersoner från respektive utbildning blev av tidsskäl inte jämnt 

fördelade i och med att tre tandläkare intervjuades men fyra journaliststudenter. Vi kan ställa 

oss frågande till om det hade varit betydelsefullt om vi hade ytterligare en tandläkare med 

svensk bakgrund som inte nödvändigtvis kommer från ett akademikerhem för att nyansera 

analysen ytterligare. Vidare vill vi lyfta fram och resonera kring varför vi ansåg att det kunde 

vara bra att intervjua personer med utländsk bakgrund från journalistprogrammet. Det var 

främst för att peka på möjligheterna att använda deras erfarenheter och drivkrafter i arbetet 

mot snedrekryteringen i vår framtida profession som studie - och yrkesvägledare. Deras 

beskrivningar av vad som kan ha drivit dessa personer till att välja den yrkesbanan, trots 

den knappa representationen, konkurrensen och de otrygga anställningsvillkoren, är för oss 

men också för vår yrkeskår viktiga att ta lärdom av. Tyngdpunkten i arbetet med studien 

hamnade således på journaliststudenterna och journalistkåren, vilket också var vårt främsta 

intresse i början av arbetets gång. Analysen av tandläkarna fick därmed en kontrasterande 

funktion i arbetet då forskning om den gruppen inte var lika lättillgänglig. Vi är även 

medvetna om att tandläkarutbildningens homogenitet med en överrepresentation av 

studenter med utländsk bakgrund borde fått en likvärdig analys som journalistutbildningen. 

På vilket sätt det kan gynna eller missgynna demokratin fick inte lika stort utrymme i varken 

bakgrund eller analys i studien. Vi förhåller oss kritiska till detta faktum och är medvetna 

om att det kan ha påverkat resultatet negativt. 
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4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi skulle vilja se mer forskning inom området snedrekrytering och inte enbart dystra siffror 

från rapporter och officiella utredningar år efter år. Den grupp som skulle vara intressant att 

studera vidare är den grupp som väljer att gå mot strömmen och som vågar satsa på sina 

intressen trots en stark medvetenhet om samhällsstrukturer som kan vara ofördelaktiga. Vad 

dessa personer har för förutsättningar och vilket stöd som har varit betydelsefullt för de både 

under uppväxten och under skoltiden kan vara bra att känna till för att fortsätta arbetet med 

att motverka snedrekrytering. Etniskt segregerade yrkeskårer bör ses över, i lika stor 

utsträckning som de könssegregerade yrkeskårerna och i synnerhet de yrkeskårer som spelar 

en viktig funktion i vår demokrati. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Del 1 

1. Ålder: 

Boendeort: 

Nuvarande sysselsättning:  

Familjens utbildningsbakgrund:  

Uppväxtort:  

Etnicitet:  

 

2. Hur skulle du beskriva din skoltid före universitetet?  

 

3. Vad betyder utbildning för dig? Är det någonting som ändrats med åren? 

 

4. Varför valde du det programmet? Vad låg bakom? 

 

5. Vad tycker du var det viktigaste vid utbildningsvalet? T.ex. lönen, arbetsvillkor, 

status, karriärmöjligheter, frihet osv… 

 

6. Tycker du att universitetsstudier nödvändigtvis måste leda till ett specifikt yrke? 

 

7. Om du hade fått välja någonting annat, vad hade det då varit? 

 

8. Finns det nyckelpersoner i ditt liv som kan ha påverkat ditt yrkesval? 

 

9. Hur ser dina närstående på ditt yrkesval? 

 

10. Hur har du sett på dina jobbmöjligheter innan påbörjad utbildning? Har dina tankar 

förändrats? Berätta gärna hur! 

 

11. Hur har du tänkt över din egna förmåga att vara konkurrenskraftig inom det yrket 

du valt? Alltså har du trott på dig själv från början? Eller haft andra som tror 

mycket på dig? 

 

12. Vart ser du dig själv om 5 år? 

 

 

Del 2 

 

13. Har din etniska bakgrund påverkat ditt utbildningsval? I så fall på vilket sätt? 

 

14. Har din socioekonomiska bakgrund påverkat ditt utbildningsval? I så fall på vilket 

sätt? 

 

15. Tror du att den sociala och etniska bakgrunden styr individers karriärval? T.ex. 

genom begränsningar och möjligheter. 

 



 

 

 

16. Skulle du påstå att du gör/har gjort en klassresa? (nedåtgående/uppåtgående?) 

 

17. Hur definierar du klassresa? 

 

18. Hur ser etnicitetfördelningen ut i din klass?  

 

19. Vad tycker du om det? 
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