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Abstract 

Title:  

Working part-time as a student. A qualitative study about the decision to 

work part-time during studies and its impact on student life and career 

decisions. 

Author: Karolina Gaspar  

Keywords: student, part-time work, habitus, extrajobb, careership. 

 

This sociological study aims to understand full-time students’ decision to work part-

time during their studies. The study also aims to understand the impact part-time 

work has on full-time students student life and career decisions. 

A qualiatative approach was used containing eight semi-structured interviews. The 

results were then analyzed with Hodkinson and Sparkes’ theory of careership and 

Bourdieu’s theory of habitus, field and capital. 

The results of the study were thematised into following categories: prospects and 

impacts of positions; the complex relationship between studies and work and the 

significance of acquired resource. The study show that the decision made by the 

students to participate in a part-time work during studies could indeed be explained 

through habitus. It further shows how the student is influenced by positions and other 

players and institutions in their field. Different resources maintained in the different 

fields were then part of the decision to work part-time during studies. The majority of 

the interviewed had full student aid and still worked part-time. For some of the 

interviewed, the reason for not wanting full student aid could be explained through 

positions in the field. Some of the students also stressed the possibility to work part-

time as a consequence of a lot of spare time as a result of how the lectures and other 

educational learning opportunities were formed. It then showed that students had a 

complex relation to maintain a combination of part-time work with their studies. 
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1. Inledning 

Enligt en studie från SCB (2007) gällande studenters levnadsvillkor arbetar hela sex av 

tio studenter extra under sin studietid vid sidan av sina studier på de svenska 

universiteten eller högskolorna. I en nyligen gjord undersökning av CSN (2015) angav 

43 procent att studenterna att de under 2015 jobbade vid sidan av studierna vilket är en 

ökning jämfört med 2013 där siffran då låg på 41 procent. Av Juseks (2012) 

studerandemedlemmar är det 52 procent som jobbar vid sidan av sina studier. När CSN 

2011 höjde fribeloppet var syftet att utöka möjligheten för studenter att få en förbättrad 

ekonomi genom andra inkomster än studiestöd (CSN 2014). Inkomster genom extrajobb 

skulle kunna vara ett av dessa exempel.  

En studie från Svenskt Näringsliv (2009) visar att extrajobb är ett bra sätt för studenter 

att försörja sig, framförallt menar studien att det här gäller i slutskedet av studentens 

studietid. Skälet till att studenter vid svenska universitet och högskolor extrajobbar är 

dels ekonomiska, men även att arbetslivserfarenhet kan vara av betydelse för deras 

framtida arbetsmarknadsinträde efter avslutade studier. Av de som inte arbetar är den 

främsta anledningen tidsbrist eller att det skulle påverka studierna negativt (ibid). En 

annan variant av extrajobb är att jobba som studentmedarbetare. Begreppet är hämtat 

från det danska utbildningssystemet där tanken är att studenter under sin studietid ska få 

värdefull och relevant arbetslivserfarenhet genom att arbeta inom områden som är 

relevanta för deras utbildning. Möjligheten att arbeta som studentmedarbetare finns idag 

inom ett fåtal olika kommuner och landsting i Sverige. 

Tanken med studiestödet är att finansiera de studerandes levnadskostnader under deras 

studietid vilket ges i form av studiebidrag eller studielån. Studiestödet är en del av den 

svenska utbildningspolitiken och har som tanke att:  

”verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det ska 

vidare utjämna skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det 

bidra till ökad social rättvisa. Studiestödet ska även ha en god effekt på 

samhällsekonomin över tiden.” (Prop. 2015/16:1) 
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Valet att erhålla studiestöd under sina högskole- eller universitetsstudier i Sverige skulle 

kunna ses som ett tillfälligt ekonomiskt skydd under studentens studietid då tiden det tar 

att utbilda sig resulterar i förlorad inkomst och pensionsunderlag under dessa år. 

Samtidigt kan ett förhöjt fribelopp innebära att studenten bidrar till ökade skatteintäkter 

när denne arbetar, förutsatt att extrajobbet inte är svartjobb. Frågan är numera hur vi kan 

förstå hur det kommer sig att vissa studenter väljer att heltidsstudera och samtidigt 

extrajobba under sin studietid. Med anledning av att det enligt Svenskt Näringsliv 

(2009) är vanligare att studenter, vars föräldrar endast har grundskoleutbildning, väljer 

att extrajobba av ekonomiska skäl – hur kan vi förstå vad som påverkar beslutet att 

extrajobba under studietiden? Frågan är också vilken inverkan beslutet har på studenters 

medverkan i studentliv och deras motivering för kommande karriärval. Frågorna är 

många och det är av den anledningen jag hoppas att jag i slutet av studien får svar på 

åtminstone en del av dem. 

1.2 Syfte  

Studiens syfte var att bidra med en förståelse för den arbetande studentens motiv för att 

extrajobba. Studiens syfte är också att framhäva den inverkan som extrajobbet har på 

den arbetande studenten vad gäller deras studentliv, sociala situation samt karriärval.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan vi förstå heltidsstudenters motiv för att extrajobba under 

studietiden?  

• Vilken inverkan på studentliv och karriärval har valet att extrajobba under 

studietiden?  

2. Tidigare forskning 

Först presenteras den övergripande forskningen om relationen mellan arbete och 

utbildning; vilka är det som extrajobbar under sin studietid? Vad tycker blivande 

arbetsgivare om att studenten tidigare har extrajobbat? Hur tar sig den relationen 

uttryck i ett arbetsmarknadsfält som enligt vissa förespråkare kräver att den blivande 

arbetstagaren är flexibel? Vidare presenteras forskning om extrajobbets betydelse för 
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den ekonomiska aspekten av att slutföra sina studier samt vilka resurser som kan antas 

upp komma av att studenten extrajobbar. Slutligen presenteras den forskning som lyfter 

fram de skandinaviska heltidsstudenterna och deras extrajobb. 

2.1 Relationen mellan arbete och utbildning 

Richard Sennett diskuterar i När karaktären krackelerar (2001) samt i Den nya 

kapitalismens kultur (2007) hur ett förändrat arbetsliv har tagit sig till uttryck i en värld 

där det ställs ett allt större krav på flexibilitet från arbetstagarens sida men även att 

flexibilitet har ökat vad gäller anställningsförhållandena. Vidare menar Sennett att 

arbetsuppgifterna har förändrats från att vara traditionella och icke-specialiserade till att 

numera innefatta förenklade arbetsuppgifter där den anställde i vissa avseenden kan 

ersättas med digitala tjänster och produkter. Att högskole- och universitetsstudenten 

numera erhåller kunskap från sitt utbildningsområde bör vara i enlighet med den nya 

arbetskulturen som enligt Sennett tenderar att ha uppkommit. Extrajobb kan överlag ses 

som en ytterligare socialisationsarena där den extrajobbande studenten tränas i att till 

exempel utveckla sin samarbetsförmåga. Extrajobb under studietiden skulle enligt Carl 

Evans et al (2015) bidra till att utveckla anställbara färdigheter i samband med studier 

på akademisk nivå. Dessa färdigheter menar Evans et al krävs ute på arbetsmarknaden 

och som studenten sedan kan uppvisa att den besitter. Bland annat visar deras resultat 

att studenten bör vara uppmärksam på vilka tillgångar och resurser som följer av deras 

extrajobb samt hur dessa tillgångar och resurser kan gynna deras kommande karriär 

(ibid 2015:8). Detta förutsätter dock menar Evans et al att extrajobbet är inom samma 

kunskapsområde som studentens utbildningsområde (ibid 2015:8).  

2.1.1 Resurser för ett arbetsmarknadsinträde 

En stor andel studenter i Australien, Storbritannien och USA kombinerar extrajobb i 

samband med sina college-, highschool- eller universitetsstudier (Hall 2010; Howieson 

et al. 2012; Robotham 2009, 2012; McKechnie et al. 2010). Den generella anledningen 

är framförallt av ekonomiska skäl (Hall 2010:444; Lee et al 1999:450; Robinson 

1999:V; Robotham 2009:326). Tuttle, McKinney och Rago (2005:1) menar att dagens 

college-studenter står inför en komplexitet när det gäller att kunna bemästra var och när 

utbildningen ska ske, hur utbildningen ska kunna bekostas och i så fall vilka jobb, och 
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hur och när dessa ska utföras. På vissa universitet i USA finns till exempel policys och 

restriktioner om maximalt antal arbetade timmar per vecka för deras studenter, både vad 

gäller studenter som extrajobbar som studentmedarbetare eller inte. Yale University har 

till exempel ett maxantal på 19 timmar i veckan och Michigan State University har ett 

maxantal på 29 timmar i veckan. Att kombinera studier med jobb ger möjligheten för 

individen att bli medveten om kommande beslut om yrkesområde (Smith & Green 

2005), utveckla färdigheter så som social kompetens (Evans et al 2010) och 

samarbetsfärdighet (McKechnie 2010:172; Robotham 2012:72) och andra förmågor och 

färdigheter som på något sätt bidrar för möjligheten av ett arbetsmarknadsinträde 

(Robinson 1999:35; Robotham 2012:72). Det finns dock en skillnad i hur forskningen 

ser på studenters extraarbete under deras highschool- eller gymnasietid och extrajobb 

under deras studietid på universitetet. Resultaten i Geel och Backes-Gellner’s studie 

(2012) pekar på att extrajobb under den eftergymnasiala utbildningen tenderar att utgöra 

en värdefull investering i form av specifika arbetsfärdigheter, kunskaper och 

erfarenheter, förutsatt att extrajobbet är relevant till utbildningsområdet. På ett 

ekonomiskt gymnasieprogram i Sverige hade 94 procent av ungdomarna en eller flera 

arbetsgivare under sina gymnasiestudier (Lilius 2013). Deras inträden till 

arbetsmarknadsfältet genererades framförallt av sociala nätverk, men även av tidigare 

tillträde till fältet så som att de tidigare hade haft praktik. Andra forskare har resonerat 

annorlunda gällande utfallen av extrajobb under highschool- eller gymnasiestudierna. 

Psykologiforskarna Ellen Greenberger och Laurence Steinbergs studie om ungdomarnas 

extrajobb under sina highschool-studier påpekade negativa resultat. Till exempel 

menade de att arbetsplatserna inte är en god socialisationsarena då de oftast är 

ålderssegregerade och där kunskapsöverföringen mellan vuxna och unga saknas. De 

menade vidare att detta i sin tur kan leda till att ungdomen får en negativ inställning till 

arbete. Mer uppmärksammat kan vara författarnas resonemang om att det finns en ökad 

risk för drog- och alkoholanvändning bland de extrajobbande ungdomarna i highschool 

(Greenberger & Steinberg 1986:157). Greenberger och Steinbergs resonemang ska här 

inte diskuteras, däremot visa på de olika synsätten av extrajobb under både highschool- 

och gymnaise- samt universitetsstudier. Det finns också en skillnad i var studenterna 

jobbar, både vad gäller typen av jobb och hur ofta (Howieson et al 2012:10-11; Staff & 
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Mortimer 2007:1188). Några andra studier presenterade hur stress yttrade sig olika i 

kombination av jobb och studier (Lee et al 1999; Robotham 2009).  

2.2 De extrajobbande studenterna i Skandinavien 

Vad gäller extrajobbande studenter i Skandinavien finns det vissa skillnader våra länder 

emellan i den procentuella andelen studenter, deras olika motiv och slutligen utfall. 

Norska studenter är till viss del överrepresenterade i både andelen extrajobbade 

studenter och andel arbetade timmar per vecka under sin studietid. Bland annat jobbade 

52 procent av studenterna under hela sin studietid under 2013 (Statistisk sentralbyrå 

2015). I Sverige och Finland låg den siffran på 30 procent enligt samma studie.  

För Sveriges del finns det en betydande skillnad vad gäller de extrajobbande 

studenternas högskoleinriktning enligt en undersökning från SCB (2007) om 

studenternas levnadsvillkor. Civilingenjörer hade minst andel arbetande (39 procent) 

medan studerande på lärarutbildningen hade högst andel arbetad (65 procent). SCB har i 

dagsläget inte gjort en uppföljning av studenters levnadsvillkor och därmed saknas en 

uppdatering av studenternas levnadsvillkor. Det som har lyfts fram inom svensk 

forskning är bland annat att kombinationen av studier och arbete är särskilt viktigt för 

de studenter som kommer från så kallade studieovana miljöer, det vill säga de studenter 

vars föräldrar inte har läst vidare efter grundskolan (Svenskt Näringsliv 2009). 

Studenter som har någon förälder med akademisk utbildning fäster större vikt vid att 

skapa kontakter och få arbetslivserfarenhet. De extrainkomster som arbetet ger värderas 

istället högre för de studenter vars föräldrar endast har utbildning som motsvarar 

grundskola (ibid:13 & Tuttle et al 2005:3). Enligt SCB (2010) tillhör Skövde och 

Halmstad den grupp högskolor där en stor andel studenter från studieovana miljöer 

finns representerade.  

3. Teori 
Det är av betydelse att utforska frågeställningarna både i synen av Pierre Bourdieus 

(1994, 2000) teorier om Habitus, Kapital och Fält men även i synen av Phil Hodkinson 

och Andrew W. Sparkes (1997) Careership samt den uppdatering av teorin Careership 

Revisited som Hodkinson (2008) presenterar. Både Bourdieus teorier om habitus, 

kapital och fält samt den tidigare teorin om Careership så väl som den reviderade 
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teorin om Careership revisited synliggör och förklarar beslutsfattandet genom att 

presentera hur den sociala omvärlden förändras och utvecklas hos individen. På det 

här sättet belyses och synliggörs de motiv för studenternas val att extrajobba samt dess 

utfall. För att förstå tanken bakom teorin Careership bör det inledningsvis göras en 

förklaring av Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält.  

3.1 Bourdieu – Habitus, Kapital och Fält 

3.1.1 Habitus 

Bourdieu beskriver habitus som det system av mentala eller kognitiva strukturer som 

tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen (Broady 

1990:228) Det är de sociala erfarenheterna, de kollektiva minnena samt människans 

tanke- och rörelsemönster som resulterar i dessa system av dispositioner. Den sociala 

världen formas enligt Bourdieu redan inom den tidigaste barndomen, inom familjen. 

Där formas individen formas till att inbegripa vilka olika normer, värderingar och 

handlingsmönster som de använder sig av i utformandet av deras sociala värld. Dessa 

kunskaper som förvärvas i samband med interaktionen med andra blir förkroppsligade, 

alltså att det är de sociala betingelserna som formar människan och därmed dennes 

handlingar. Habitus existerar därmed endast i människans medvetande. Individernas 

(eller gruppernas) handlingsmönster är alltså resultatet av de interaktioner som sker 

mellan deras habitus och de sociala sammanhang som de träder in. Exempelvis kan nya 

handlingsmönster framträda när en individ placerar sig i ett annat givet fält än sitt 

ursprungliga. Habitus tillåter därmed individerna (eller grupperna) att med hjälp av sina 

förvärvade dispositioner generera de olika sätt att handla, tänka, uppfatta och värdera 

som krävs i olika sociala situationer.  

Bourdieu menar dock att habitus har svårt att förändras då habitus karaktäriseras av en 

trög rörlighet. Vid mötet med nya och fram tills då främmande sociala betingelser kan 

habitus förändras ifall de sociala betingelserna är starkare än habitus. Bourdieu menar 

att människan antingen flyr sitt fält eller stannar kvar vilket gör att habitus i så fall så 

småningom förändras. Att habitus vanligtvis är homologa kan förklara varför habitus 

inte har lätt för att förändra sig eller brytas upp.  
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3.1.2 Fält 

Fält existerar när såväl så kallade agenter som institutioner kämpar efter att erhålla 

någonting som är gemensamt för dem (Broady 1990:270). I den bemärkelsen är det de 

inblandade själva som bygger upp ett system av relationer mellan olika positioner vilka 

i sin tur intas av dem. Det är när människor strider om gemensamma symboliska och 

materiella tillgångar som ett fält uppstår vars uppgift är att begränsa agenterna. 

Tillgången och begränsningen av gemensamma symboliska och materiella tillgångar 

kan se olika ut i olika fält. Tillgångarna benämner Bourdieu som kapital. Han syftar till 

att belysa de olika typer av förvärvade tillgångar som tillsätts värde och legitimitet inom 

ett fält hos en grupp homologa individer. Habitus kan inte generera kapital då habitus 

ligger inom en individs medvetande. Däremot påverkar habitus hur tillgången och olika 

former av kapital (re)produceras och värdesätts inom det givna fältet. Fälten existerar 

enligt Bourdieu utanför individen och förutsätter att agenterna är specialiserade i den 

bemärkelsen att deras positioner kan tillsättas värde och legitimitet inom det sociala 

rummet som de verkar i. Det är först när autonomi erkänns och synliggörs som också ett 

fält exemplifieras. Vidare förutsätter därför ett fält att det finns specialister, institutioner 

och slutligen erkända hierarkier som värdesätts. 

3.1.3 Kapital 

Kapital är alltså de olika tillgångar som tillhandahålls då individen strider om dem i ett 

specifikt fält tillsammans med andra individer. Dessa tillgångar benämner Pierre 

Bourdieu som symboliska kapital och kan vara ekonomiska, sociala eller kulturella 

(Broady 1990:171). Symboliskt kapital är det som de sociala grupperna igenkänner som 

någonting värdefullt och som tillsätts ett värde. Interaktionen som sker mellan de 

positionerade individerna i fältet kan utmynna i att de så att säga byter de olika 

kapitalen med varandra. Det symboliska kapitalet behöver inte vara av materiell 

utgångspunkt utan är alltså enligt Bourdieus mening någonting som uppkommer som 

resultat av de relationer som finns mellan olika positioner i det sociala fältet. Att röra 

sig i sociala grupper som av vissa individer värdesätts som goda kontakter och ett stort 

inflytande är en form av ett socialt kapital. Det som utmärker ett socialt kapital är att det 

är relativt och betydelsefullt för individen i den sociala gruppen. Relationer mellan olika 
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dispositioner i ett nätverk kan generera socialt kapital, även här förutsätts det att socialt 

kapital värdesätts i olika sociala rum. Det kulturella kapitalet är det kapital som är 

förvärvat genom exempelvis utbildning vilket tillsätts status och makt i en individs 

sociala fält. Olika former av utbildningar och utbildningsnivå medför att individens 

stöps in i olika kulturella sfärer vilka symboliserar individens olika kulturella kapital. 

Kulturen är knuten till samhällets makthierarkier vilket också gör att individen 

möjliggörs, eller för den delen förhindras, att ta del av tillgångar som senare kan 

användas som värdesättande kulturella kapital i olika givna fält. Av det kulturella 

kapitalet följer att ekonomiska tillgångar och förvärvade resurser även dem tillsätts ett 

värde och därmed en position i det givna fältet. Som nämndes i föregående stycke 

värdesätts inte all kulturellt kapital likadant i de olika givna fälten. Ekonomiskt kapital 

symboliserar inte en fysisk eller digitaliserad version av bytbara penningmedel utan är 

en form av en tillgångs värdesättning som genererar ”hushållning”, det vill säga 

produktion, reproduktion och ett byte av alla slags typer av symboliska och materiella 

tillgångar (Broady 1987:60). 

3.2 Careership  

Careership-teorin utvecklades av Hodkinson och Sparkes från deras tidigare 

undersökning, Youth Credits (Hodkinson, Hodkinson & Sparkes 1996), om de 

tillvägagångssätt en grupp ungdomar använde sig av när de gjorde sina karriärval 

(Hodkinson och Sparkes 1997:31). Empirin från Youth Credits utvecklade därmed 

teorin om Careership. Denna teori bygger till viss del bygger på Bourdieus teorier om 

habitus, fält och kapital. Författarna ville med hjälp av Bourdiues tankar förklara 

individens yrkesmässiga karriärval. Careership-teorin utgår från tre dimensioner som 

samverkar i en helhet. De menar att individen utifrån sitt habitus tar beslut utifrån ett 

pragmatiskt beslutsfattande som utgår från en individs så kallade handlingshorisont. För 

det andra påverkas besluten av de interaktioner och maktrelationer som sker i fältet som 

individen medverkar i. Slutligen följer individens karriärskap av de brytpunkter och de 

rutiner som mellan varje brytpunkt också omformar individens identitet.  
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3.2.1 Det pragmatiskt rationella beslutsfattandet 

Hodkinson och Sparkes ville synliggöra hur individer fattar sina karriärbeslut genom att 

belysa den kontext som råder vid det individuella beslutsfattandet gällande karriär. 

Beslutsfattandet är kontextuellt i den mening att individer tar beslut inom det fält som 

individer verkar i och som förändras av exempelvis habitus, tillgången till utbildning 

och strukturer inom arbetsmarknadsfältet (Hodkinson & Sparkes 1997:34). Genom att 

kombinera sociala och kulturella faktorer med individernas personliga val skapar detta 

olika typer av tillfälligheter för individen. De menar att den aktuella kontexten som 

råder är påverkad av både strukturella och individuella aspekter så som att en viss 

utbildning i individens närhet inte finns tillgänglig, eller rent av, finns tillgänglig. Det 

kan också vara som så att individen är rustat med ett habitus i en viss typ av fält vilket 

inte stämmer överens med ett annat fält som individen träder in i. 

Arbetsmarknadspolitiska beslut kan också påverka huruvida individen handlar med eller 

utan hänsyn till konsekvenserna av detta arbetsmarknadspolitiska beslut. På det här 

sättet benämner Hodkinson och Sparkes denna typ av spelarena som innehållande 

någonting som de kallar för en handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes 1997, & 

Hodkinson 2008). 

Handlingshorisonten kan därför vidare kopplas till de schemata som Bourdieu 

diskuterar, att schematan är det som filtrerar och sorterar bort de handlingsval som inte 

är relationella till vad som finns inuti individens spelarena. Schematan enligt Bourdieu 

och handlingshorisonten enligt Hodkinson och Sparkes skulle därför kunna likställas 

vara samma typ av aspekt som förklarar informanternas handlingar; att det som för 

dessa individer finns tillgängligt att basera sina val på, är också det som styr deras 

handlande. Simon J. Williams (1995) var även han influerad av Bourdieus tankar om 

habitus där Williams menade att en hälsorelaterad livsstil uppkommer av en individs 

personliga val som i sin tur utgår från den sociala klass och de trossystem som individen 

medverkar i. Inspirerade av Williams presenterade därmed Hodkinson och Sparkes hur 

val av karriärvägar påverkas av individens habitus och utvecklade i och med det en 

sociologisk teori där karriärval, istället för Williams hälsorelaterade livsstil, 

synliggjordes. 
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Handlingshorisonten påverkas alltså av den position som individen tillhandahåller i 

fältet och som förändras tack vare eller på grund av de relationer och kontakter som de 

tillhandahåller. De förvärvade resurserna inom en individs fält påverkar därmed 

individens handlingar. Individernas karriärbeslut utgår från dennes handlingar som 

följer av den interaktion som skapas mellan individen och det fält som denne tillhör och 

verkar i. Av den anledningen möjliggör och begränsar det givna fältet en individs 

handlingshorisont och därmed också dennes beslut menar Hodkinson och Sparkes. Av 

denna anledning tar Hodkinson och Sparkes hjälp av Bourdieus begrepp ”fält” för att 

belysa den kontext som råder när individen träder in i, eller ut från, ett givet fält. Den 

sociala miljön är dynamisk och föränderlig, om inte av individen själv så av strukturella 

aspekter så som politiska beslut som verkar inom fältet.  

3.2.2 Interaktion och maktrelationer i fältet 

Som tidigare nämndes bidrar enligt Bourdieu varje deltagare med olika former av 

kapital när individen deltar i ett fält. Dessa bidrag kunde vara sociala, kulturella, 

ekonomiska eller symboliska. Kapitalen ges olika tolkningar av makt inom olika typer 

av fält. Det här betyder att ett förvärvat kapital inom till exempel försäljningsbranschen 

inte ges samma maktposition av andra deltagare i ett annat fält så som till exempel det 

vetenskapliga fältet. Även den enskilda individen, eller gruppen, har olikartade mängd 

resurser vilket skapar maktsymmetrier även i ett och samma fält. Samtidigt påverkas 

individens habitus av de resurser som följer av interaktionen som sker med andra i 

individens fält. Resurserna kan uppkomma, eller vara begränsade, av sociala, politiska, 

ekonomiska, kulturella, geografiska eller historiska aspekter.  

3.2.3 Brytpunkter och rutiner  

Slutligen följer individens karriärskap av de brytpunkter och rutiner som författarna 

menar förändrar eller bearbetar dennes identitet. Brytpunkterna kan antingen vara 

påverkade av externa strukturer så som annat utbildningssystem, 

arbetsmarknadspolitikens beslut eller också av historiska kontexter, detta benämns som 

en strukturell brytpunkt. En andra brytpunkt är den självinitierade där individen 

självmant deltar i brytpunkterna. Det kan till exempel vara att individen väljer att prova 

lyckan inom andra arbetsområden eller också att nya intressen formar individen. Den 
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tredje och sista brytpunkten är den påtvingande och ofrivilliga där exempelvis sjukdom 

eller externa händelser får individen att ta plötsliga beslut.  

 

Efter eller innan brytpunkterna följer de perioder som Hodkinson och Sparkes benämner 

rutiner vilket möjliggör en reflektion för de redan gjorda eller kommande 

karriärbesluten. När individen väl tar sina beslut inom ett (eller flera) av dessa 

brytpunkter och rutiner formas dennes habitus om. Rutinerna av perioder som följer 

presenteras kort: Bekräftande – individen bekräftar den valda eller önskade 

karriärbanan, Motsägande – en motsättning uppkommer mellan nuvarande 

yrkesidentitet och det önskvärda. Fokus läggs på andra intressen, exempelvis ett 

fritidsintresse. Socialiserande – individen accepterar dennes nya identitet, även om det 

inte var självklart från början. Störande – individen lever med en identitet som är 

otillfredsställande. Det blir svårt att acceptera och socialisera in sig i identiteten eller 

förändra den, Evolutionära – individen förändras gradvis in i den tilltänkta yrkesrollen. 

3.2.4 Sammanfattning Careership 

Hodkinson och Sparkes menar alltså att karriärsval, i samband med individens 

beslutsfattande, baseras på den information som individen är medveten om och har 

tillgång till inom fältet. Det här betyder att den information som presenteras för 

individen eller osynliggörs, beror på det fält individen verkar inom och som möjliggör, 

eller motverkar, tillgången till information. Till skillnad från Bourdieu menar 

Hodkinson och Sparkes att habitus visst förändras då yttre aspekter så som brytpunkter 

påverkar de inre aspekterna så som individens identitet och därmed menar dem att det 

här förändrar dispositionen i det sociala rummet. En annan aspekt som kan påverka en 

identitet är de sociala betingelser som följer av att träda in i nya roller.  

3.3 Careership revisited 

Mellan åren 2000-2005 studerade Hodkinson, tillsammans med andra forskare i ett 

flertal olika projekt, drygt 300 olika informanters vägar till och/eller från deras olika 

utbildningar och jobb. Hodkinson (2008) beskriver därmed med utgångspunkt i dessa 

resultat hur han numera har en annan syn på individens positioner inom de sociala 

strukturerna. Han menar att karriärskap och karriärer är en mycket större del av en 
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komplex och ojämlik relationell interaktion. Denna interaktion, och maktrelation, i 

fältet, hade tidigare lyfts upp i den tidigare Careership-teorin. Lyckosamma 

tillfälligheter för Individ A i Fält X behöver inte vara lika självklar för Individ B även 

om denne också tillhör Fält X menar Hodkinson. Betydelsen av habitus i individens 

handlingshorisont måste alltså uppmärksammas mera menar Hodkinson vilket utgör 

careership revisited. Det här kan till exempel ske genom longitudiella studier i syfte att 

belysa den historiska sociala kontexten där individens beslut tar sitt uttryck från.  

4. Metod 
Det här avsnittet syftar till att introducera studiens metod vad gäller det vetenskapliga 

förhållningssättet till studien; den kvalitativa forskningens betydelse för studiens syfte 

samt hur urval och intervjuer har genomförts. Vidare presenteras hur bearbetning och 

analys har genomförts i studien. Slutligen förklaras också hur de etiska riktlinjerna har 

tagit sitt uttryck under studiens gång. 

4.1. Den kvalitativa ansatsen 

I studien har en kvalitativ utgångspunkt tillämpats i syfte att försöka svara på de 

frågeställningar som presenterades i början av studien. En kvalitativ utgångspunkt i 

studien bidrar till att få en förståelse (Bryman 2011:413) av hur habitus påverkar valet 

att extrajobba under studietiden. Samtidigt var syftet också att undersöka hur både 

studentlivet, den sociala situationen samt karriärval påverkas av att studenter 

extrajobbar. Studien utgörs därmed av kvalitativa insamlingsmetoder i form av åtta 

semistrukturerade intervjuer som har sin utgångspunkt i frågeställningarna.  

4.2 Urval 

Urvalet var strategiskt. Endast heltidsstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö eller 

Kalmar intervjuades.  Sammanlagt har åtta personer intervjuats; tre män och fem 

kvinnor. Kravet var att studenterna skulle läsa 100 procent på ett program eller en kurs 

under vårterminen 2016. Jag hade inget krav på att programmet eller kursen skulle vara 

campusförlagd i någon av städerna. Vidare var det centrala kravet att informanterna 

skulle uppbära ett extrajobb och ha arbetat minst 10 timmar varje månad under 

framförallt vårterminen 2016. Då uppsatsen dock inte hade som syfte att studera 
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genusfrågan har det inte ställts krav på att ett visst antal av informanterna skulle vara 

man eller kvinna. Alla åtta intervjuer genomfördes under april månad 2016. 

4.3 Tillvägagångssätt  

Att hantera en intervju kan likställas vara en konst i sig och kan också ses som ett 

hantverk menar Kvale (2014:32). Den här uppsatsens semistrukturerade intervjuer utgår 

från en intervjuguide (bilaga 1) där följande temafrågor presenteras; bakgrund; 

extrajobbet; inkomst; social situation; hälsa samt karriär. Intervjuguiden är utformad 

utifrån den tidigare relevanta litteraturen inom området studenters motiv till extrajobb, 

sociala situatinon och deras karriärval. Anledningen till uppsatsens användning av en 

kvalitativ forskningsansats är att få beskrivet intervjupersonernas livsvärld i syfte att 

tolka innebörden av att extrajobba som student (Kvale et al 2014:19). 

Då jag grundligt ville förstå och förklara informanternas motiv, tankar och känslor kring 

undersökningsfenomenet ställdes följdfrågor för att på så sätt undvika att missa 

värdefull information. Vidare har jag varit öppen för att inte behöva följa intervjuguiden 

kronologiskt. Istället har jag som forskare låtit informanterna själva styra intervjun men 

utan att för den sakens skull undvika eller glömma bort berörda temafrågor. På det här 

sättet har jag undvikit att intervjun sv informanterna uppfattats som strikt eller spänd 

vilket kunde ha påverkat informanternas känsla av öppenhet och trygghet under 

intervjutillfället. 

Processen med att få tillgång till intresserade informanter började ett par delkurser 

tidigare. Först skapades det ett missivbrev (bilaga 2), ett så kallat missivbrev. 

Missivbrevet publicerades i publika miljöer så som olika anslagstavlor i 

Universitetsbiblioteket samt i en av universitetsbyggnaderna på campus för att 

möjliggöra för min studie att locka till sig intresserade informanter. Missivbrevet 

presenterade studiens syfte, etiska överväganden och tillvägagångssättet gällande detta 

samt självklart kontaktuppgifter till både mig som författare men även till min 

handledare. Jag tänkte att den publika miljön skulle vara en plats eller en passage där ett 

större antal studenter vistas i. Dåvarande tankeprocess som följde var att jag både var 

kluven och peppad till att publicera intresselappen publikt. Å ena sidan kunde lappen 

göra att jag missade värdefulla informanter som exempelvis inte begav sig till det ovan 
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nämnda biblioteket utan istället var någon annanstans under de tillfällen som lappen satt 

uppe. Å andra sidan krävde det att jag som forskare var aktiv i att säkerställa att 

lapparna exempelvis satt kvar eller att de inte skulle vara övertäckta av annan 

publicering. Synligheten var alltså av stor vikt här. Jag hade en tanke om att lappens 

synlighet ger mig som forskare endast en enda chans att försöka få de tilltänkta 

informanterna att se intresselappen och vilja höra av sig. Jag hade även hjälp av min 

handledare för att sända ut missivbrevet till ett specifikt digitalt kursrum på den digitala 

utbildningsplattformen MyMoodle.   

Jag behövde alltså ytterligare strategier för att få fram informanterna vilket 

uppmärksammades tidigt i forskningsprocessen. Utöver att fråga bland min 

umgängeskrets om de visste några bekanta som de kunde presentera min 

intervjuförfrågan för, så valde jag även att mejla till drygt femton bemanningsföretag 

som fanns i regionen i syfte att få in ytterligare informanter genom dem. Jag visste inte 

till hundra procent ifall bemanningsföretagen i regionen egentligen hade några anställda 

studenter men min generella uppfattning, och vad som står beskrivet i både inledning 

och i tidigare forskning, sa att så är fallet. Det hade därför varit en god urvalsmetod för 

min studie att intervjua heltidsstuderande universitetsstudenter som eventuellt skulle ha 

varit anställda hos dem. Ett mejl med mitt bifogade missivbrev gällande 

intervjuförfrågan till anställda studenter på respektive bemanningsföretag mejlades ut 

till individer som förfogade över olika chefspositioner i företagen. Missivbrevet i bilaga 

2 var det som skickades ut till dessa, det enda som var utbytt till de olika 

bemanningsföretagen var deras företagsnamn som stod längst upp innan rubriken. 

Tanken var att så länge det var tekniskt och etiskt möjligt ur båda parters synvinklar 

skulle det utskicket genomföras. Vidare bad jag från dessa individer på chefspositioner 

om deras godkännande samt andra synpunkter på exempelvis informationsbrevet eller 

intervjuförfrågan som vidare respons. Jag fick sammanlagt hjälp av två 

bemanningsföretag som hörde sig för bland sina anställda konsulter. Där fick jag ett 

godkännande av bemanningsföretagen att höra av mig till deras konsulter för vidare 

kontakt. 

Tack vare snöbollsurvalet fick jag tips på två personer som meddelade att de kunde och 

ville ställa upp. En person hörde av sig efter att ha sett informationsbrevet på den 
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digitala utbildningsplattformen. Tre personer kontaktade mig efter att de hade sett 

informationsbrevet i den publika miljön och med hjälp av bemanningsföretagen fick jag 

ytterligare två personer som var intresserade av att ställa upp.  

4.4 Etiska överväganden 

Vid forskning är det av yttersta vikt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

grundläggande krav gällande forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekravet.  

Genom missivbreven presenterade jag mig som författare, mitt syfte med c-uppsatsen 

samt att jag redogjorde för hur jag för informanternas skull skulle försöka fullgöra ett så 

gott anonymt skydd som möjligt vid tolkning av data. Informationskravet anser jag 

därför ha uppfyllts. 

Vidare har jag inför intervjuerna muntligt informerat informanterna om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan i studien när som utan att ange orsak vilket uppfyller 

samtyckeskravet. Då informanterna ska vara så anonymiserade som möjligt är deras 

namn samt arbetsplatser fingerade. För att säkerställa anonymiteten har jag också valt 

att inte skriva ut fullständigt namn på deras utbildningar. Vidare är deras exakta 

jobbtitlar omkodade till branschspecifika yrkesområden för att inte kunna härleda dem 

till tid och plats. Jag presenterade även ett frivilligt skriftligt samtycke (bilaga 3) för 

informanternas skull, ifall de ville skriva på samtycket eller inte, vilket var helt upp till 

dem. Vissa skrev på samtycket och tog med sig det efter intervjun. Andra valde 

självmant att lämna kvar samtycket hos mig efter att ha skrivit på det. Det skriftliga 

samtycket påpekade studiens syfte, att informanten hade rätt att avbryta när som utan att 

ange orsak samt att de uppgifter som kommer fram under intervjun endast används till 

min studie. Utöver informationskravet uppfyller ovanstående tillvägagångssätt också 

samtyckes-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet. 

Alla åtta intervjuer spelades in med hjälp av en mobilapplikation och varierade mellan 

53 minuter till 1 timme och 40 minuter. Skillnaden mellan de olika 

inspelningslängderna var att jag inte ville avbryta informanterna under intervjun då jag 

ansåg att informationen som presenterades var av värde för min uppsats. De lagrade 
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ljudfilerna överförde still min dator direkt efter intervjun och efter att uppsatsen var 

godkänd raderades filerna från både mobil och dator. Ljudinspelning av intervjuerna har 

gjorts för att underlätta transkribering. Även transkriberingarna har förstörts efter att 

uppsatsen var inlämnad. Innan intervjun startade informerade jag informanterna om att 

jag innan inlämning av uppsatsen skulle skicka en kopia av deras respektive resultat till 

dem för att de på så sett skulle ge möjligheten att ge mig sina synpunkter och eventuella 

önskemål om ändringar. På det här sättet har jag bidragit till att informera informanterna 

om uppsatsens syfte, att samtycke har getts av respektive informant, att det insamlade 

materialet bara är för kännedom för mig som författare och att jag försöker göra mitt 

yttersta att säkerställa informanternas anonymitet genom att garantera informanterna att 

deras svar inte skulle kunna återkopplas till dem. Inga andra obehöriga har alltså 

kommit i kontakt med insamlad data. 

4.5 Bearbetning och analys 

Det finns olika tillvägagångssätt vad gäller bearbetning och analys. I studien har en 

teoristyrd tematisk analys genomförts där jag som forskare har bekantat mig med 

materialet. Det här har skett genom att först och främst dels transkribera men även att 

skapa en överblick över vad informanterna uppgav. Exempelvis hjälpte det mig att 

visuellt redogöra för datan, mycket tack vare transkriberingen. Analysprocessen 

övergick därför att från transkriberingen sortera fram de väsentliga delarna från datan. 

Skillnader och likheter upptäcktes och placerades visuellt på whiteboards, papper, i 

datadokument samt på post it-lappar. Informanternas olikartade men även likartade 

meningar kodades om till stödord. Dessa stödord gavs en kort beskrivning i de visuella 

framställningarna och hänvisade till sidnummer från respektive informants 

transkribering. Varje individuellt stödord kom därefter att jämföras med återstående sju 

informanters resultat. Dessa beskrivande stödord kom därefter att utforma kommande 

teman på resultat- samt analyskapitlet: förutsättningar och följder av positionerna; den 

komplexa situationen mellan studier och arbete; fältets betydelse för extrajobb samt 

betydelsen av förvärvade resurser. 
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5. Resultat och analys 
Här presenteras den empiri som har uppkommit ur datan. Med utgångspunkt i att vilja 

förstå heltidsstudenternas motiv för att extrajobba, samt dess utfall med avseende på 

studentliv och karriärval, kommer därför empirin också växelvis att analyseras utifrån 

Bourdieus tankar om habitus, fält och kapital. Slutligen analyseras även datan utifrån 

Hodkinson och Sparkes’ teori om Careership revisited. 

5.1 Redovisning av informanterna 

Totalt har det genomförts åtta semistrukturerade intervjuer. Informanterna består av fem 

kvinnor och tre män. Informanterna har fått sina riktiga namn fingerade till följande 

namn: Marie, Sabina, Niklas, Frida, Anna, Viktoria, Adam och Martin. Bredden av de 

olika inriktningarna på informanternas program eller kurser varierar. Följande fakultet 

finns därför representerade; ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, 

fakulteten för samhällsvetenskap samt fakulteten för teknik. Informanternas extrajobb 

tillhör följande branschområden: den pedagogiska samt den service- och 

omsorgsinriktade branschen. Högst antal arbetade timmar under en månad var drygt 50 

timmar i månaden för en informant. Informanten med lägst antal arbetade timmar under 

en månad arbetade sex timmar. Andra informanter har även ett fåtal andra icke 

förvärvsarbetande uppdrag inom andra verksamheter utöver sitt eller sina extrajobb.  

En av informanterna arbetar även svart utöver sitt extrajobb, den ekonomiska aspekten 

var avgörande i beslutet att tacka ja till svartjobbet uppger informanten. Vidare väger 

referenstagning stort vilket också är en av anledningarna till att tacka ja. Jag väljer dock 

av anonymiseringsskäl att inte utförligt beskriva situationen ytterligare. 

Av alla informanter är det tre stycken som uppbär endast studiebidrag under tiden som 

de studerar och jobbar samtidigt. Resterande fem stycken uppbär under samma period 

fullt studiestöd, det vill säga både studiebidrag och studielån. En informant är 

utomlandsfödd, resterande är födda i Sverige. Skälen till att extrajobba under 

universitetsstudierna varierar hos informanterna. Två informanter uppger att de 

extrajobbar för att de inte vill ta studielån. En annan uppger att det fanns ledig tid om 

vardagarna att fylla ut. Att få in en fot in på arbetsmarknaden var en annan informants 

anledning. Tre andra menade att det behövdes extra pengar men menade samtidigt att 
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det var en kul erfarenhet; att trivseln spelade en viktig roll; samt att tidigare tillträde till 

fältet var av betydelse för valet att börja extrajobba igen. Den sista informanten ville 

påbörja studier men inte sluta jobba för den sakens skull. 

5.2 Förutsättningar och följder av positioner 

Marie studerar en pedagogisk utbildning och började samtidigt extrajobba inom den 

pedagogiska branschen (Extrajobb A). Hon extrajobbar även inom den service- och 

omsorgsinriktade branschen (Extrajobb B). Hon är förhållandevis rätt positiv till att 

kombinera sina studier med sina två olika extrajobb då det ger henne lite extra pengar, 

däremot kan det ibland vara tufft med skolan. Vissa dagar hade hon hellre suttit hemma 

och pluggat uppger hon: 

Det har väl varit både och. Det är ju skönt när man får in lite pengar liksom [...] men 

med skolan, visst, det är tufft ibland. 

Marie uppbär endast studiebidrag med anledning av att hon inte vill ta lån, det är också 

anledningen till att hon extrajobbar. Marie har extrajobbat sedan sina gymnasiestudier. 

Sabina extrajobbar under sina samhällsvetenskapliga universitetsstudier eftersom 

Sabina trivs bra med att arbeta inom den service- och omsorgsrinriktade branschen. 

Sabina uppbär endast studiebidrag med anledning av att hon inte vill ta lån vilket är 

anledningen till att hon extrajobbar i samband med sina studier. Sabina extrajobbade 

även under sin gymnasietid vid sidan av sina studier. Då var inställningen till att 

extrajobba under sin gymnasietid:  

”Om jag kan jobba och har möjlighet, varför skulle jag inte göra det?”   

Sabina uppger också hur hon sedan gymnasiestudierna har jobbat för ett flertal olika 

arbetsgivare inom samma bransch och hon verkar trivas att jobba som 

timanställd. Anledningen till att hon valde den service- och omsorgsinriktade branschen 

uppfattar hon som någonting som bedrivs naturligt, och inte som ett yrke i hennes 

hemland, även om närmaste omgivning runt omkring henne inte skulle jobba inom den 

branschen menar hon. Hodkinson och Sparkes skulle mena att Sabina genom att 

extrajobba under universitetsstudierna förstärker den redan uppbyggda identiteten som 

hade uppkommit av tidigare arbetslivserfarenheter (Hodkinson och Sparkes 1996:40). 
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Bourdieu skulle möjligtvis kunna peka på hur Sabina här tillhör en kulturell grupp i 

vilket hon har anskaffat både sociala relationer med men även skapat sig en identitet i 

gruppen. Sabina vidare uppger under intervjuns gång att hon uppfattar det som att hon 

snabbt kan ersättas då hon inte har en relevant utbildning för extrajobbet.  

Niklas läser en utbildning inom fakulteten för hälso- och livsvetenskap och har tidigare 

läst andra utbildningar inom just detta utbildningsområde. Även då har han extrajobbat 

vid sidan av sina studier. Han har för tillfället endast ett extrajobb, inom den service- 

och omsorgsinriktade branschen. Niklas började studera med anledning av en stark 

önskan om att slutföra en utbildning. Han ville dock inte avsluta sin dåvarande 

fastanställning utan övergick till att vara timanställd på det numera nuvarande 

extrajobbet. Han uppger att extrajobbet har hjälpt just honom att planera och strukturera 

upp sina studier och sin vardag: 

[...] då hade jag ju desto mer att göra om man säger, 80 procent [jobb] och 100 procent 

studier. Och då blev det på nått sätt lättare för mig, för... jag vet inte, jag behöver ha 

fullt upp ibland. 

Hodkinson och Sparkes (1997:39) skulle mena att det är en frivillig brytpunkt som 

ligger bakom Niklas beslut att påbörja sina studier och därmed fortsätta vara inkluderad 

i arbetsmarknadsfältet. På ett sätt kan vi kanske säga att det införskaffade sociala 

kapitalet och det symboliska kapitalet i form av också ekonomiskt kapital väger tyngre 

än att helt avskärma sig från det numera extrajobbet. Niklas uppbär fullt studiemedel. 

Frida läser en pedagogisk utbildning och extrajobbar inom detta område. Hon har under 

vårterminen 2016 två extrajobb inom detta område (benämns här i uppsatsen för 

läsvänlighetens skull som Extrajobb A och Extrajobb B). Hon menar att hon inte har 

någon specifik karriärdröm inom den pedagogiska utbildningen, istället väger intresset 

som professionell idrottare tyngre. Idrottsintresset delar hon med sin ena förälder. Frida 

är lite osäker på hur hon kan kombinera intresset som professionell idrottare med sitt 

utbildningsprogram men hon verkar ha skapat en trygghet i att tidigare individer som 

hon har mött har sagt att det går. Det är även det professionella idrottsintresset som 

Frida menar kräver att hon extrajobbar. Även om Frida är osäker på hur hon ska 

kombinera utbildning med idrottsintresset ser hon dock glädjefullt fram emot att få se 
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hennes kommande elever lägga sin grundläggande kunskap vid tidig ålder och att själv 

få styra sina arbetsuppgifter när hon få ha en helt egen klass:  

”att verkligen få kalla eleverna, mina!” 

Under sina gymnasiestudier fick Frida praktisera inom ett pedagogiskt arbetsområde. 

Skillnaden mellan dåvarande praktik och nuvarande Extrajobb B är att Frida upplever 

det som att hon vågar ta för sig mer nu då kollegorna på extrajobbet ger henne ett större 

ansvar:  

”som praktikant så kanske man mer lyssnar, tar in, avvaktar. Som vikarie så är man väl 

liksom mer, man lyssnar ju och avvaktar också! Men att man kanske, vågar ta för sig 

lite mer”. 

Samtidigt verkar det som att Frida socialiseras in på arbetsplatsen genom de interna 

kurser som hon får medverka i på Extrajobb A men även att hon får ta allt större ansvar 

på Extrajobb B.  

Anna har sedan tonåren varit samhällsintresserad vilket var anledningen till att hon 

valde en samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå. Båda hennes föräldrar är 

högutbildade och i hemmet diskuterades ofta politik och samhällsfrågor. Hon uppger att 

hon alltid har varit intresserad av samhällsvetenskapliga frågor och att det därför blev 

helt naturligt att hon skulle sträva efter ett bättre samhällsklimat genom att välja det 

samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Innan universitetsstudierna arbetade Anna 

inom samma bransch som nuvarande extrajobb, den service- och omsorgsinriktade 

branschen. Hon uppger att det egentligen inte är åt det hållet som hon vill att hennes 

karriär efter examen ska röra sig mot. När universitetsstudierna började ville hon ha ett 

extrajobb då hon trivdes bra där som extrajobbare. Därefter extrajobbade inte Anna 

under två sammanhängande terminer. Av anonymiseringsskäl uppger jag inte 

anledningen. När hon terminen efter återigen hade möjligheten att extrajobba var det 

istället på grund av ekonomiska skäl som hon återigen tog sig in i fältet. Anna uppger 

också att hon inte hade tänkt sig att hon skulle stanna kvar i branschen en längre tid:  

”egentligen ville jag vara färdig och inte jobba alls mer. För jag lämnade ju dem en 

gång [...] det var lite jobbigt att gå tillbaka men jag kom på att jag behövde pengarna”.  
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Anna tar fullt studiemedel, alltså både studielån och studiebidrag. Strävan efter ett bättre 

samhällsklimat har, genom extrajobbet, visat sig i att Anna har möjlighet att välja 

ekologiskt och Fair Trade-produkter i större utsträckning än vad en ”vanlig” student 

hade kunnat göra vad gäller den ekonomiska biten. Detta hade hon inte möjlighet till när 

hon inte extrajobbade uppger hon.  

Viktoria menar att motivet för att extrajobba var att det fanns möjligheter i form av 

tidsluckor att fylla ut i vardagen. Viktoria är i slutskedet av sin ekonomiska utbildning 

och extrajobbar inom service- och omsorgsbranschen. Hon har inte extrajobbat under 

gymnasietiden. Tanken är att så länge studierna går bra och att det finns ledig tid för 

annat så kommer hon att fortsätta jobba. Viktoria upplever att hon vill ge ett gott intryck 

på extrajobbet samt att viljan att få in ett par arbetstimmar per vecka är av betydelse för 

hennes personliga omdöme. Viktoria uppbär fullt studiemedel. 

Adam extrajobbar inom det tekniska område som han också utbildar sig till, på det här 

sättet är Adam nära förankrad med arbetslivet. Han har vidare inte tenderat att välja ett 

annat fält för extrajobbet då han har ett genuint intresse för tekniska frågor, precis som 

resten av Adams omgivning. Innan Adam påbörjade sina universitetsstudier var han 

fastanställd på ett företag, inte annorlunda från den bransch han utbildar sig i och jobbar 

inom. Anledningen till valet att avsluta anställning och påbörja studier var för att 

arbetsuppgifterna ofrivilligt kom att förändras i och med en strukturell påverkan. Det är 

alltså en frivillig brytpunkt som ligger bakom Adams beslut att påbörja sina studier 

(Hodkinson och Sparkes 1997:39). Adam upplevde det negativt att behöva gå från att 

inneha en hög ekonomisk inkomst till att numera behöva ha en låg ekonomisk inkomst 

under universitetsstudietiden. Bourdieu skulle kunna förklara Adams val att extrajobba 

genom att extrajobbet genererar ett symboliskt värde för Adam i form av 

förhoppningsvis socialt kapital. Extrajobbet kan därför både motiveras av en önskan om 

att vilja skaffa sig ett större socialt kapital, men också som ett komplement till ett 

ekonomiskt kapital då identiteten kom att förändras vid valet att påbörja studier. Adam 

uppbär fullt studiemedel. 

Martin studerar en samhällsvetenskaplig utbildning då han är genuint intresserad av 

samhällsvetenskapliga frågor. Därutöver extrajobbar inom det pedagogiska området. 

Han har tidigare varit knuten till fältet innan han började studera, av den anledningen 
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verkar det vara självklart för Martin att återgå dit. Motivet för att börja extrajobba var 

av ekonomiska skäl i syfte att kunna ta del av fler fritidsaktiviteter som det ekonomiska 

kapitalet ger. Precis som Anna uppger Martin att han inte hade tänkt stanna kvar i 

branschen en längre tid. Hade Martin fått välja hade han därför fortsatt utbilda sig 

internt på arbetsplatsen inom den pedagogiska branschen. Martin uppbär endast 

studiebidrag. 

5.3 Den komplexa relationen mellan studier och arbete  

Det som är anmärkningsvärt är att utöver Niklas, Adam och Anna så är det både Frida 

och Viktoria som tar fullt studiemedel, alltså både hundra procent bidrag och hundra 

procent lån. Såväl Niklas som Anna förankrade sig innan sin studiestart i sitt nuvarande 

branschområde. Niklas valde att extrajobba för att kunna förbättra sin ekonomi samt ha 

en fortsatt förankring i sitt yrkesfält. Anna hade en period när hon inte extrajobbade 

under sin studietid. När extrajobbet åter blev aktuellt ökade det ekonomiska kapitalet 

och Anna kunde återigen få möjligheten att självförverkliga sina intressen av att till 

exempel köpa ekologiskt. Adam upplevde däremot en uppmärksammad övergång från 

att gå från fastanställd med en hög lön, till en student med en avsevärd låg lön. Han 

uppger dock att han inte större skillnad vad gäller den ekonomiska biten. Som 

Hodkinson och Sparkes lyfter kan det vara så att Adam att accepterat sin roll som 

student med dess, för honom, låga inkomstnivå. Extrajobbet gav dels alltså ett icke 

märkbart komplement till det ekonomiska kapitalet som minskade, dels en större 

möjlighet för Adam att bygga upp ett socialt kapital för framtida karriärval. Skillnaden 

mellan Fridas och Viktorias motiv är att Frida började extrajobba av ekonomiska skäl då 

denna är en aktiv idrottare. Viktoria menar att beslutet att börja extrajobba motiverades 

av att det fanns tid att fylla ut i vardagen. Adam uppger hur den sista tiden på 

universitetsstudierna var en bra tid för att börja extrajobba. Detta är också någonting 

som Svenskt Näringsliv (2009:4) visade i deras studie, att studenter tenderar att påbörja 

extrajobb i slutet av deras studier. Möjligheten att extrajobba ger Adam vissa extra 

möjligheter att medverka i fler och mer frekventa fritidsaktiviteter. Adam uppger också 

hur han är delaktig i en social gemenskap utanför skoltid som fokuserar på att byta 

värdefulla sociala kontakter och utbildningsmässiga kunskaper med varandra. Här får 

Adam och hans omgivning chansen att socialt interagera med varandra i syfte att utöka 
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sitt utbildningskapital, alla i gruppen får tillgång och kan dra fördel av den här sociala 

gemenskapen. Såväl den här sociala gemenskapen och extrajobbet kan alltså förklaras 

vara en anledning till att kunna öka det symboliska kapitalet i form av det sociala samt 

det kulturella kapitalet. 

Både Marie och Sabina uppger att de inte vill ta lån vilket är anledningen till att de 

extrajobbar i samband med sina studier. För Sabinas del fungerar kombinationen att 

plugga och extrajobba samtidigt. Utbildningen uppfattar Sabina är relevant för hennes 

extrajobb då hon upplever att hon får en klarare bild av hur saker och ting hänger ihop i 

samhället.  

För Maries del är det istället en eventuell studieskuld för flera års studier som verkar 

vara av bekymmer. Hon uppger att hon har haft svårt att besluta om det är värt att ta 

studielån eller inte. Tanken har varit att det är skönt att slippa så många år som möjligt 

som hon kan, men att hon också är medveten om att hon kan behöva ta studielån någon 

gång längre fram i utbildningen. Hennes ekonomiska situation i samband med att hon 

extrajobbar upplever hon som oförändrad då hon uppger att hon inte har tagit så mycket 

studiebidrag, dock uppger hon att hon har haft behov av pengarna som extrajobbet har 

genererat. Extrajobbet har alltså gett en ytterligare inkomst, men som inte är absolut 

nödvändig för tillskaffandet av det ekonomiska kapitalet. 

Martin tar bara studiebidrag, inställningen till att ta lån verkar vara ett starkt motstånd 

mot skulder: 

"fördelen med att jobba, att man slipper ta lån. [...] jag vill inte ta på mig skulder, då blir 

det lyxfällan [...] skulder leder till lyxfällan. Enligt min åsikt. Och där vill jag inte hamna". 

Martin uppger vidare att han tack vare extrajobbet har en större möjlighet för fler 

frekventa fritidsaktiviteter.   

En del av informanterna har fler än ett extrajobb vilket ställer krav på en förmåga att 

planera och strukturera upp sin vardag. Anna, som dock bara har ett extrajobb, uppger 

däremot att det kan vara kämpigt med sitt extrajobb, framförallt när de är långa 

arbetsdagar á åtta timmar. Hon uppger att hon då nästan inte klarar av att plugga samma 

dag och uppfattar det som att tiden går förlorad. Rent subjektivt uppger hon att 
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studenternas egentliga behov av lediga dagar, där varken studier eller jobb sker, behövs 

någon gång i veckan. Hon menar att:  

”det är ju inte så att jag tror att folk pluggar varje dag men man behöver ju också ha 

några dagar när man är ledig liksom. Man blir så trött för man låter sig inte ta ledigt då 

utan det blir att man antigen pluggar stenhårt eller jobbar stenhårt. Både det här 

sociala livet tar stryk och ens egna välmående eller så”.  

Vidare förklarar Niklas hur tidigare inkludering i extrajobbets bransch, service- och 

omsorgsinriktade branschen, har hjälpt honom att utveckla olikartade färdigheter och 

egenskaper så som ödmjukhet och ett genuint intresse för yrket och individer i 

samhället: 

"Det var givande på många sätt. Ja det tränade upp min ödmjukhet och... Började 

kanske se livet på annat sätt [...] Då började kanske det väckas till liv, det här intresset 

för, för olika aspekter för människans natur och att betrakta människor från [...] olika 

vinklar i samhället och samspelet." 

Extrajobbet ses som en värdefull investering i livs- och arbetslivserfarenheter då han 

uppfattar sig utvecklas och lära sig massor. Planering och struktur förändras dock 

ständigt vilket gör att extrajobbet för tillfället får gå åt sidan då studierna är viktigare. 

Niklas vill dock fortfarande vara inkluderad i extrajobbets områdesfält. Han upplever 

det konstigt men ändå skönt att inte jobba, som att fokusering blir enklare:  

"å andra sidan så tänker jag att nej, jag vill avsätta tiden och studera och göra mig så 

mycket som möjligt av det jag kan." 

Kombinationen av plugga och extrajobba var däremot inte självklar för Viktoria men 

kom att skapa en känsla av att jobbet blir en form av tillflykt från studierna. Vidare 

upplever Viktoria ett större ansvar som student men där förväntningarna inte 

motsvarade hur studietiden var upplagd: 

"-Det var nog för att jag insåg hur det var på universitetet och man har ju ändå ganska 

mycket eget ansvar. Vi har ju oftast, innan när vi hade kurser, alltså vanliga kurser, 

förutom C-uppsats så hade vi kanske 3 lektioner i veckan eller något sånt och sen så 

var de kanske 4 timmar eller något sånt. Så det var ju ändå ganska många dagar man 

inte hade något. Så då insåg man ju att man hade ledig tid på att göra det på. 

Disponera sin tid."  
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Ungefär liknande tankar som Viktoria har Martin som uppger att han trivs bra på 

extrajobbet och med dess arbetsuppgifter: 

"Jag tycker ibland det är rätt så skönt att bara komma iväg från universitetsmiljön och 

bara dra ner till [arbetsplatsen]. Det är skönt. Man får lätta lite på pressen lite. Från 

plugget liksom, det är skönt. [...] Jag vet att jag inte behöver jobba om jag inte vill, det 

är frivilligt". 

I övrigt har Martin en aktiv fritid där studierna prioriteras först. Han uppfattar sig ha en 

stark påverkan om hur planering och struktur av studier, plugg och fritidsaktiviteter ska 

se ut. Det uppges vara lätt att styra. Inga negativa känslor uppfattas uppkomma vid de 

gånger han behöver tacka nej. Att tacka nej till jobbpass beror till främsta delen på att 

Martin behöver studera. Eftersom studieämnena uppfattas som olikartade påverkar det 

också hur han väljer att lägga upp antal timmar som han studerar per vecka.  

"Vissa ämnen, vissa delar tycker jag är jättelätt. Den här delen [nuvarande ämne] 

tycker jag är hopplöst svår [...]. När det kommer till kurser jag tycker är enkla, då blir 

det inte så många [timmars studieinlärning]".  

I princip är det 24 timmars studieinlärning per månad som skolan planerar, utöver det 

uppger han att han lägger ner ungefär 50 timmar.  

Frida har egentligen tre extrajobb för tillfället, dock kommer hon inte att jobba så 

många timmar på Extrajobb C under vårterminen. På Extrajobb A jobbar hon på två 

specifika vardagar i veckan. Hon berättar att hon försöker att inte ta Extrajobb B dessa 

vardagar då hon, om hon inte har skola, istället försöker att vara ledig. Hon tackar oftast 

inte ja till jobb om hon har skola utan anpassar sig efter jobb och plugg genom 

planering och struktur av dagen. Med tanke på att Frida även idrottar och att hon är 

morgonpigg brukar hon dela upp dagen som så att hon idrottar under förmiddagen och 

att hela eftermiddagen är fri till antingen plugg, jobb eller annan fritid. 

Anna uppger att studier är det mest prioriterade. En ständig ombytbar veckoplanering av 

studier, extrajobb, träffa vänner, träna och fritidsaktiviteter har gjort att Anna är flexibel 

och anpassningsbar.  Hon uppger att hon ser det som ett vuxet och moget ansvar att 

kunna planera, prioritera och anpassa sig efter rådande situationer. Som till exempel när 

hon har råkat tackat ja till ett jobbpass som ligger nära i tiden till en tentamen:  
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”man har ju faktiskt tagit den [jobbpasset] så då får man göra det man har tagit liksom”.  

Trots det verkar det som att Anna planerar åtminstone sina fritidsaktiviteter utefter sina 

jobbtider. Anna uppger hur hon inte vill tacka nej till jobbpass, trots att hon har blivit 

bättre på att tacka nej de senaste åren, eller hur hon får ångest av att sjukanmäla sig till 

jobbet. När orken inte räcker till för att träffa vänner, vare sig det skulle bero på 

extrajobbet eller studierna, så menar Anna att individer överlag kan må väldigt dåligt 

över det. I övrigt verkar Anna trivas med att ha extrajobbat under större delen av sin 

studietid.   

5.4 Betydelsen av förvärvade resurser 

Precis som Viktoria och Martin hade Sabina liknande tankar när hon extrajobbade under 

sin gymnasietid vid sidan av sina studier. Då var inställningen till att extrajobba under 

sin gymnasietid:  

Om jag kan jobba och har möjlighet, varför skulle jag inte göra det? 

Idag är Sabina välförankrad i sitt fält inom det service- och omsorgsbaserade branschen, 

det har helt enkelt blivit någonting rutinbaserat för Sabina att extrajobba. Vidare skulle 

vi kunna analysera Sabinas starka inställning till att jobba men inte ta studielån under 

sina universitetsstudier möjligtvis kan härledas till det faktum att Sabina och hennes 

bror båda två extrajobbade under gymnasietiden, samtidigt som deras föräldrar inte gavs 

den möjligheten. Inställningen till att jobba verkar vara stark för Sabina som dock hade 

ifrågasatts av sin omgivning om det skulle fungera att extrajobba samtidigt som hon 

studerade. Möjligtvis har det blivit någonting rutinbaserat för Sabina att extrajobba, att 

det är någonting som förefaller väl ut med hennes habitus. Sabina poängterar starkt att 

hon inte vill vara fastanställd inom den service- och omsorgsinriktade branschen. 

Karriärmässigt önskar hon få jobba inom något område som har med hennes 

samhällsvetenskapliga utbildning att göra. Utbildningen ser hon som en möjlighet att 

undvika att exempelvis exkluderas från arbetsmarknaden. Hon hänvisar till att hon inte 

vill vara fastanställd då hon istället vill plugga: 

Jag vill plugga för jag vill inte att det kommer någon och kan bara ja men, du måste gå 

nu för jag har en som har högre utbildning. Jag vill inte va i den situationen, aldrig. [...] 

Och mina föräldrar har vatt på mig hela tiden att du måste utbilda dig. Så det, det är 
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därför jag vill inte ha nån fastanställning. Jag vill bara ett jobb som kan ge mig lite 

pengar, så att jag kan slippa CSN-lånet. Och som gör mig lite mer van vid arbetslivet. 

Åsikten att prioritera studierna delades av både Sabina och hennes omgivning uppger 

hon. Här skulle Bourdieu mena att strategin för gruppen familjen, för att öka sitt 

(gemensamma) kulturella kapital, visar sig i strävan av att vidmakthålla sitt sociala vara 

(Bourdieu 1994:31; Broady 1990:181). Förvärvandet av en utbildning är till exempel 

eftersträvansvärt och värdefullt. Samtidigt behåller gruppen familjen de möjligheter och 

privilegier som följer av ett kulturellt kapital vilket är chansen till en privilegierad 

framtid (Broady 1990:177). Det kulturella kapitalet ges mening först vid användning av 

det vilket utmynnar i en ekonomisk utvinning. Det här förutsätter dock att det kulturella 

kapitalet används i det fält som den är avsedd för (Broady 1990:184). Utbildning och 

extrajobbet skapar alltså för Sabina symboliska kapital i form av kulturellt samt 

ekonomisk kapital. 

För Martins del möjliggör extrajobbet att han kan knyta sociala kontakter med andra, i 

övrigt uppfattar han arbetsplatsen vara en värdefull merit för framtida 

arbetsmarknadsinträde. Till exempel är han numera mer van att tala inför folk tack vare 

extrajobbet, ta mer ansvar samt planera och leda gruppaktiviteter. Framtida karriärval är 

differentierade. Martin är för tillfället lite osäker på vilken väg han kan tänkas vilja gå 

men att det först och främst ska vara någonting som involverar samhällsfrågor är 

självklart. Vidare understryker han vikten av att få ta lägst en kandidatexamen i syfte att 

få ett bra jobb och kunna arbeta med samhällsfrågor. Här uppfattas valet att studera vara 

ett sätt att nå ett kulturellt kapital. Att extrajobba skulle däremot uppfattas vara ett sätt 

att nå ett (tillfälligt) ekonomiskt samt socialt kapital. Extrajobbet är inte i relation till 

utbildningsvalet men tenderar för Martin att utöka det sociala kapitalet där han uppfattar 

det sociala kapitalet i slutändan kunna utöka själva det ekonomiska kapitalet. 

För Maries del hänger vägen till karriärvalen hänger godtyckligt ihop med 

beslutsfattandet om Extrajobb A. Framförallt upplever Marie det som att 

utbildningsvalet på universitetsnivå uppfyller de karriärdrömmar hon hade som liten. 

Marie ser fram emot att få se barnens resultat utvecklas och menar att hon inte kan hålla 

sig borta från jobbet då hon i sådana fall inte är delaktig i att se resultaten och därmed 

inte själv kan påverka resultaten. Marie anser att hon får ta del av den pedagogiska 
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rollen i sitt extrajobb och att hon har fått en förklaring på hennes egen undervisningsstil 

och varför hon handlar på olikartade sätt i sin undervisning. 

Frida menar att den erfarenhet som hon får ta med sig av båda sina extrajobb, är att hon 

lär sig att leda grupper och speciellt barngrupper. Frida pratar om hur hon lär sig att inta 

olika roller inom den pedagogiska branschen i syfte att förklara uppgifterna för eleverna 

så att dem förstår.  

Adam menar att hans utbildning inom teknik/data har lagt grunden för honom att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Han upplever det som att han har lättare att tackla de 

tekniska och arbetsspecialiserade problemlösningarna som krävs av honom i 

extrajobbet. Utöver den specialiserade arbetsuppgiften och dess problemlösning har det 

varit mycket samarbetstillfälligheter som Adam menar rustar honom inför kommande 

arbetsliv. Betydelsen av de resurser som han menar att han kan förvärva för kommande 

arbetsliv, det vill säga problemlösning, samarbetsförmåga och kontakter på 

arbetsmarknadsfältet, verkar vara av betydelse och enbart positiva. Vidare verkar Adam 

vara målmedveten i sina blivande karriärdrömmar då han gör strategiska val utefter 

både sitt habitus och sin utbildning. Hans handlingshorisont är härmed påverkad av den 

utbildningsmässiga aspekten samt en önskan om ett socialt och kulturell kapital som 

han hoppas han kan få förvalta. Valet att börja studera istället för att fortsätta vara 

fastanställd är ett beslut som har uppkommit av vad Hodkinson och Sparkes skulle 

definiera som den självinitierade brytpunkten. Här är det individen själv som tar 

besluten utefter sin handlingshorisont. 

Anna berättar hur hon får bekräftelse från jobbet och att kunna bli den där individen 

som alla tycker om när hon tackar ja till jobbpass. Med åren har hon utvecklats som 

person och fått bättre självförtroende menar hon, både tack vare jobbet men även tack 

vare utbildningen. Anna uppger att hon anser att lönen är låg och att det  

”är väl inte jättebra heller men det är bättre än ingenting skulle jag säga”.  

Hon uppger vidare att hon har skapat goda kontakter med såväl kollegor som chefer på 

de arbetsplatser inom branschen som hon har verkat på. Vidare har extrajobbet 

möjliggjort att Anna kan köpa ekologiska och Fair Trade-produkter som tidigare 

nämnts. Extrajobbet skulle därför på ett sätt ses som ett medel i att öka det ekonomiska 
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kapitalet i syfte att tillåta Anna att leva upp till den identitet som har formats fram 

utefter hennes habitus. 

Viktoria ser inga direkta förvärvade resurser från extrajobbet vad gäller hur det kan 

gynna henne för kommande karriärval inom det ekonomiska området. Hon upplever att 

hon i framtiden vill jobba inom sitt utbildningsområde och motiverar den sociala 

aspekten som viktiga beståndsdelar i hennes kommande karriär. För extrajobbet är det 

dels framförallt den ekonomiska aspekten som spelar roll, dels att kunna fylla de lediga 

luckorna i vardagen. Viktoria upplever som sagt inte just nu att hon har nytta av sin 

utbildning i extrajobbet.  

Niklas extrajobb hjälper honom att vidareutveckla de egenskaper och de färdigheter han 

önskar förvärva för kommande karriär. Tanken är att jobba med konsultverksamhet med 

fokus på social verksamhet utifrån ett socialt perspektiv för individen.  

5.5 Sammanfattande resultat och analys  
Intervjumaterialet visar att motiven för studenters extrajobb är differentierade. Den 

främsta anledningen verkade vara av ekonomiska skäl. Det här visade sig i en 

individuell önskan om att tillgodose sig ett tillräckligt ekonomiskt kapital i syfte att 

kunna få tillgång till, för dessa olika individer, betydelsefulla resurser. En del menade 

att det ekonomiska kapitalet gav möjligheten att förvärva olika resurser. Detta skulle i 

sin tur ge individen en möjlighet att förverkliga sin identitet och roll i sitt givna fält. 

Anna talade om att en extra inkomst gav henne möjligheten att återigen kunna köpa 

fairtrade–produkter och därmed kunna påverka konsumtionsbranschen som en enskild 

individ. Beslutet var möjligtvis av ekonomiska skäl men bakom motivet fanns ett 

habitus som Anna därmed gjorde sina beslut utifrån. Den ekonomiska aspekten var för 

Anna kopplad till att frigöra resurser för att få möjligheten att förverkliga drömmar och 

målbilder inom ens habitus. Att till exempel få medverka till att ens identitet 

upprätthålls. Eller att få möjlighet att inom sitt sociala rum tillgodoses med de intressen 

som för tillfället, och speciellt efter examen, spelar en viktig roll för Anna; att få resa.  

Adam förklarade hur extrajobbet gav honom chansen att förvärva ett större socialt 

kapital. Han lyfte också upp situationen med att tidigare ha varit fastanställd med en god 

lön, till att numera vara student med en låg studentekonomi. För Adams del kan 
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extrajobbet också här bidra att Adam i någon mån kan fortsätta att förvalta och 

underhålla de ekonomiska utgifter som han tidigare hade innan universitetsstudierna. 

Extrajobbet kan därför för Adams del förklaras ge en inkomst av socialt kapital men 

också ett ytterligare komplement till det ekonomiska kapitalet. En del av dessa 

informanters motiv kunde således förklaras utifrån deras förvärvade dispositioner, alltså 

deras habitus.  

Habitus kunde således förklara det andra alternativa motivet för att extrajobba, att 

anledningen för att uppbära studielån under studietiden inte var av intresse. Främst 

verkade det här bero på en uppkommen inställning om att studielån är någonting 

negativt för individen och dess roll i samhället. Både Marie och Sabina var av denna 

anledning, men möjligtvis av desto olika perspektiv. Marie kunde ändå tänka sig att ta 

studielån vilket inte Sabina kunde. För närvarande spelade förvärvandet av det 

kulturella kapitalet en viktig roll för Marie, vilket extrajobbet lyckligtivs kunde hjälpa 

henne öka den delen. För Sabinas del likställs en utbildning med en garanti för att 

inkluderas och stanna kvar på arbetsmarknaden. Detta kan därmed ha påverkat Sabinas 

handlingshorisont då Sabina endast vill vara timanställd, och inte fastanställd inom sitt 

yrkesområde, då hon upplever det som att hon kan bli ersatt av någon som har en högre 

utbildning än henne. Arbetsplatsen är någonting flyktigt, ett delmål, en paus, innan det 

”riktiga” arbetslivet och dess komplexa, sociala rum ger Sabina ett tillträde. Kanske kan 

vi förklara hennes inställning till både betydelsen men också uppkomsten av extrajobbet 

influerats av faktorer så som kön eller social och kulturell bakgrund. Även Martin 

menade att studielån är en belastning som likställs med stora skulder. Fridas val att 

extrajobba motiverades också av ekonomiska skäl men i syfte att kunna upprätthålla sin 

smak och sitt intresse av det professionella idrottsintresset. Liknande motivering för den 

ekonomiska möjligheten hade också Anna och hennes möjlighet att upprätthålla sin 

identitet.   

Andra intressanta motiv som uppkom var att det fanns tid att fylla sin vardag med 

extrajobb, extrajobbet skulle därmed kunna ses som ett tidsfördriv. Viktoria upplevde 

det som att hon fick möjligheten att fylla sin vardag med någonting att göra, hennes val 

var alltså enligt Hodkinson och Sparkes självinitierat. För Viktorias del gavs 

möjligheten att få extrajobba i samband med att utbildningen frigjorde tid vilket också 

skapade möjligheter att få förvärva både kulturellt, men även ekonomiskt kapital. Geel 
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och Backes-Gellner’s studie visade, för extrajobb under gymnasietiden, att värdefull 

investering i form av specifika arbetsfärdigheter, kunskaper och erfarenheter förvärvas 

genom extrajobb. Förutsatt att extrajobbet är relevant till utbildningsområdet. I det här 

fallet väger dock förvärvandet av det ekonomiska kapitalet tyngre än förvärvandet av 

det kulturella kapitalet då Viktoria kommer sommarjobba inom sitt utbildningsområde. 

Också Martin upplever extrajobben som ett sätt att komma bort från utbildningen.  

Som tidigare påpekats utgör handlingshorisonten beslut som hos individer eller grupper 

med totalt andra habitus kan ses som annorlunda och ibland obegripliga om varför dessa 

beslut tas, eller inte tas. Dessa karriärbeslut utifrån handlingshorisonten uppkommer vid 

olika brytpunkter i livet. För Adams samt Niklas del var det ett frivilligt beslut att börja 

studera. Studierna var också en önskan som uppkom i en brytpunkt där Niklas var 

tvungen att välja. Antingen påbörjar han och slutför en utbildning, eller också fortsätter 

han vara fastanställd på arbetsplatsen. Dock såg Niklas och Adams perioder av rutiner 

annorlunda ut kring dessa brytpunkter. Niklas såg extrajobbet som en möjlighet att 

kunna ge struktur i studierna samtidigt som identiteten kom att förstärkas av beslutet att 

extrajobba. Vad som följer efter brytpunkten är att extrajobbet ger Niklas möjligheten 

att förstärka dels sin identitet (intresset inom yrkesbranschen), dels vara fortsatt 

förankrad i det givna fältet. Adam valde som sagt att börja studera på grund av minskat 

intresse av det gamla jobbet i och med förändrade arbetsuppgifter. Adams habitus hade 

alltså förändrats. När Adam väl valde att lämna sin fastanställning och börja studera 

hade han svårt att acceptera den ekonomiska situationen av att leva på en lägre 

inkomstnivå än vad han hade när han var fastanställd. Hodkinson och Sparkes skulle 

mena att rutinen kring brytpunkten är motsägande då individens erfarenhet 

underminerar dennes tagna beslut. Individen ångrar sin ursprungsförändring vilket leder 

till att ytterligare en ny brytpunkt uppkommer – han börjar extrajobba i slutet av sin 

utbildning. Samtidigt motiveras numera utfallet kunna resultera i ett ökat socialt kapital. 

Begränsade eller frigjorda av de positioner och den handlingshorisont som 

informanterna utgår från skapas dessa olikartade beslut. De extrajobbande studenterna i 

min studie är till viss del integrerade i det fält som tillhör studenter, de medverkar i 

studentaktiviteter, kämpar med tentor, inlämningar, grupparbeten med mera. Det var 

intressant att se att det fanns olika skillnader i hur studenterna uppfattade sina respektive 

yrkesroller i de två olika branscherna. På ett sätt var studenterna medvetna om att 
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yrkesrollen ”bara” skulle vara tillfällig. Men ju längre anställningstiden pågick, desto 

mer accepterades dock rollen och därmed dispositionen. Andra uppfattade extrajobbet 

som någonting flyktigt och att de inte behöver jobba om de inte ville, de kunde tacka 

nej eftersom de var av inställningen att studierna skulle gå före allt annat. Istället var det 

alltså studierna som då kom att prioriteras högt. De flesta studenter ser i slutändan 

positivt på sina respektive val att extrajobba. Vidare visar intervjumaterialet hur valet att 

extrajobba påverkar studenterna i frågor som rör resurser, självförverkligande och hur 

kommande karriär efter examen kan se ut. Ett fåtal upplever att extrajobb under 

studietiden ser bra ut på CV:t eller att det sker ett kunskapsutbyte kollegor emellan. Vad 

jag har kunnat se har ett fåtal beslut för start av extrajobb tagits i samband med att de 

var på väg att lämna, eller redan hade lämnat, sina tidigare arbetsplatser för att börja 

studera. Vissa av de brytpunkter som Hodkinson och Sparkes talar om har alltså på 

olika sätt påverkat studenternas val.  

6. Diskussion  

Syftet med studien var att svara på hur studentens habitus har påverkat valet att 

extrajobba under studietiden samt vilken inverkan detta beslut har på studietiden, både 

vad gäller studierna och karriärvägar. Vidare har det uppkommit hur olika grupper av 

studenter tacklar sin studietid i samband med kombination av extrajobb och hur deras 

kommande karriärvägar har utformats. Studiens empiri har analyserats utefter 

Hodkinson och Sparkes handlingshorisont samt Bourdieus teorier om habitus, fält och 

kapital. 

Tidigare nämndes hur individens habitus interagerar med fältet vilket utmynnar i att 

skapa en handlingshorisont. Det här kan i sin tur förändras, exempelvis när personens 

position i ett givet fält omskapas eller förändras. Valet att börja extrajobba i samband 

med studier för studenterna i den här studien påbörjades vid olika tillfällen under deras 

studietid. Vissa var inställda på att börja extrajobb direkt när studierna började (av 

ekonomiska skäl), att börja extrajobba för att tiden räckte till, eller för att börja 

extrajobb som ett sätt att förvärva resurser som av olika anledningar behövs till olika 

intressen, behov, önskemål. Det finns alltså inte en enda aspekt som är den avgörande 

utan alla dimensioner hänger ihop. Det här är också någonting som Hodkinson och 
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Sparkes menade var viktigt att ta i beaktande, att för att förklara en individs karriärvägar 

och därmed deras beslutsfattande, bör hänsyn och beaktande tas till allt det som 

(om)skapar, förvandlar och påverkar en individ. Vidare kan vi se hur individernas beslut 

motiveras utefter den disposition och därmed habitus som har format individen. Habitus 

fortsätter därmed att förändras av de nya besluten. 

Det som var intressant att se var att majoriteten av mina intervjupersoner i samband 

med studier hade extrajobbat redan under sina gymnasiestudier. Evans et al (2015) 

lyfter upp arbetsgivarens syn på studenters extrajobb och att den betydelsen har en 

positiv inverkan på ett senare arbetsmarknadsinträde. Det kan vara som så att en 

disposition i ett tidigt skede skapade ett habitus där det sedan blir självklart för, i det här 

fallet, studenten att känna att det är naturligt att extrajobba. Extrajobb under 

gymnasietiden kan möjligtvis ha påverkat detta samband vilket därför kan behövas 

utforskas. 

6.1 Metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ ansats tillämpats där åtta semi-strukturerade intervjuer har 

utgört empirin. Jag är nöjd med valet av den kvalitativa ansatsen då syftet har varit att 

skapa en förståelse för heltidsstudenternas val att extrajobba under universitetsstuiderna 

samt vilka utfall som uppkommer av detta. Jag anser att de åtta intervjuerna har gett ett 

rikt material och att det verkligen inte behövts desto mer informanter. Ljudinspelningen 

av intervjuerna har hjälpt mig att ordagrannt återge informanternas svar vilket hjälpte 

dels mig själv att sortera och överblicka mer överskådligt, men också att säkerställa att 

empirin inte har uppfattats felaktigt. Däremot har det inte gått att generalisera så att säga 

det enda, exakta och slutgiltiga ”svaret” på mina frågeställningar. Det är dock detta jag 

har försökt visa i mitt resultat med hjälp av empirin, att besluten som har presenterats är 

kontextuella och tas utifrån en påverkansbar handlingshorisont som ibland indviden 

själv inte är medveten om.  

Med utgångspunkt i studiens för- och nackdelar samt dess förslag för vidare forskning 

vill jag bara kortfattat avsluta med att presentera hur metoden skulle kunna förändras. 

Kanske skulle det gå att generalisera ifall urvalet inte var så utspritt. Kanske skulle man 

i urvalet kunna centrera åldersgruppen eller rent av endast fokusera på ett enda specifikt 
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utbildningsområde eller branschområde. Hur som helst har studien många spännande 

utgångspunkter att fortsätta studeras från och med detta ges en utförlig presentation av 

den vidare forskningen som kan vara aktuell. 

6.2 Vidare forskning 
Rent kvalitativt hade det varit av nytta att vidare undersöka om det fanns någon skillnad 

i motiven mellan dels studenter som under sina gymnasiestudier inte hade extrajobbat, 

dels de studenter som under sina gymnasiestudier hade extrajobbat. Om det sedan fanns 

en skillnad, hur påverkar därmed det resultatet hur individen från exempelvis 

arbetstagarens sida bedöms på arbetsmarknaden?  

En annan intressant vidare forskningsfråga är det om vilka skillnader det finns för 

heltidsstudenterna på de olika svenska lärosätena gällande hur de planerar och 

struktrurerar sin studieinlärning i relation till planering och struktur av sitt extrajobb. 

Enligt mejlkontakt med SCB (2015) har det i dagsläget inte gjorts en uppföljning av 

studenternas levnadsvillkor och därmed saknas också en uppdatering av studenternas 

levnadsvillkor. Det är osäkert om en undersökning om studenternas levnadsvillkor 

kommer att göras under verksamhetsåret 2016. Min studie hade gynnats om det hade 

funnits en sådan uppdatering från SCB gällande studenternas levnadsvillkor, speciellt 

med tanke på att det snart har gått tio år sedan en sådan rapport gjordes. Både 

studielånet och fribeloppet har höjts samtidigt som CSN rapporterar om att en mindre 

andel tar studielån men att andelen studenter blir allt större. En uppföljning hade kunnat 

presentera en aktualiserad bild. Däremot finns presenterat CSN:s rapporter utgivna de 

senaste åren vilket jag anser har kunnat sätta en prägel rent kvantitativt för att läsaren 

ska få en uppfattning om gruppen arbetande studenter, andelen studiemedelstagare, och 

studielivet i allmänhet.  

I den här studien var studenterna till viss del knutna till, om inte sin specfika 

branschtillhörighet, så i alla fall till själva arbetsmarknadsfältet. Praktikmöjligheter, 

PRAO:n, olika studiebesök och andra studietillfällen kan alla få möjligheten att påverka 

en individ och forma den. Alla har dock inte den jämlika förutsättningen. Att göra en 

slags longitudinell utvärdering av betydelsen av tidigare arbetslivserfarenhet samt 

praktikmöjligheter innan start av universitetsstudier skulle kunna influera utformningen 
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av inte bara det allmänna skolsystemet, men framförallt den del av skolsystemet där 

utbildning enligt min mening bör läggas störst resurser på; grundskolan. 
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7.1 Intervjuguide 

Sociologiprogrammet- Karolina-Gaspar- Kandidatexamen-VT16-
-

Intervjuguide 

Bakgrund 
8 Ålder, kön, bostadsort,  
8 Föräldrars/vårdnadshavares utbildning 

Pågående utbildning – tidigare utbildning 
8 Vägen till studierna 

Extrajobbet 
8 Tidigare jobb 
8 Vägen till extrajobbet 
8 Arbetsuppgifter, anställningsform, ansökningsmetod, lön, avtal, antal 

arbetstimmar 
8 Subjektiva åsikter 

Inkomst 
8 Typ av inkomst? 
8 CSN? (maxbeloppet, bidrag, lån, etcetera) 
8 Ekonomisk situation med avseende på konsumtion, levnadsstandard 

Social situation 
8 Fritidsaktiviteter, hobby, umgänge 
8 Balansen mellan studier/extrajobb/fritidsaktiviteter 

Studievanor 
8 Icke-schemalagd studieinlärning 
8 Schemalagd studieinlärning 

Hälsa 
8 Sömn, psykiskt välbefinnande, stress, sjukdagar, fysisk aktivitet, 

avkoppling och vila 

Karriär 
8 Vad är en karriär? 
8 Karriärdrömmar och karriärval (både kommande och tidigare val och 

drömmar) 

Övrigt 
8 Någonting som du vill tillägga? 
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7.2 Missivbrev, publik miljö 
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'

 
 

Jobbar du extra i samband med 

att du studerar på universitetet?  

Mitt namn är Karolina Gaspar och jag läser sista terminen på 

sociologiprogrammet här på Linnéuniversitetet i Växjö. Under våren 2016 

skriver jag min C-uppsats vars syfte är att ”undersöka motiven till att 

heltidsstudenter på universitetsnivå extrajobbar i samband med sina studier 

samt hur detta påverkar karriärval och studentlivet”.  

Jag söker nu studenter som jag kan intervjua. Deltagandet är frivilligt och Du 

har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst utan att ange orsak. 

Intervjuerna genomförs under april 2016, tar cirka en timme och vid samtycke 

spelas intervjuerna in för att sedan transkriberas för vidare analys. Dina svar 

används endast för studien. Du är anonym i studien vilket innebär att all 

information behandlas konfidentiellt utan möjlighet att härledas till person eller 

plats. Studien kommer att opponeras och efter godkänd examination publiceras 

i databasen DiVA.  

Om du vill delta kan Du kontakta mig på mejl eller telefon nedan. Därefter görs 

en gemensam överenskommelse om tid och plats för en eventuell intervju. 

Är det någonting annat Du undrar över får Du jättegärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Karolina Gaspar 

xx@xx.xx.xx 

Telefon: 07x-xxx xx xx 

Handledare 

Magnus Persson  

xx@xx.xx 

Telefon: 0xxx- xxx xxx 

 


