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Sammanfattning 

Uppsatsens bakgrund tar upp en stor ökning på utexaminerade studenter mellan 1977-2015. 

Problematiseringen i undersökningen var att ta reda på studenters tankar kring 

universitetsstudier kopplat till samhällets utveckling. Syftet var att undersöka ungdomars 

föreställningar kring universitetsstudier och identitet från ett individualiseringsperspektiv. 

Forskningsfrågorna i studien som besvaras i resultatdelen gick ut på att ta reda på betydelsen 

av universitetsutbildning, upplevelsen av formandet av en framtida karriär samt undersöka om 

det finns ett samband mellan samhällets utveckling kopplat till ett ökat intresse för 

universitetsstudier hos ungdomar. Ulrich Becks teorier om individualisering och risksamhälle 

har varit grundteorierna i uppsatsen med stöd av fyra vetenskapliga artiklar som är tidigare 

forskning inom studiens område. Sju studenter intervjuades för att senare bli grunden till ett 

resultat i studien där deras föreställningar och värderingar väger tungt. I resultatet framkom 

likheter och skillnader i intervjupersonernas tankar kring universitetsutbildning och framtida 

karriär. Det gavs tydliga indikationer på att klassbakgrund påverkar människor till viss del i 

om de ska studera eller hur tidigt de ska göra det. Även motivationen till att studera var 

varierande, valen av utbildning samt upplevelsen av den nära omgivningens påverkan vid val 

av universitetsutbildning och framtida karriär. I analysdelen jämfördes resultatet med 

relevanta teorier och tidigare forskning. Resultatet kunde relateras till teorierna där många 

likheter framkom samt stöd och förklaringar som stärker resultatet. I diskussionsdelen 

presenteras mina egna slutsatser av undersökningen med stöd av resultatet och relevanta 

teorier inom området. 

Nyckelord: Individualisering, risksamhälle, universitetsstudier, studiemeriter, arbetsmarknad.  

 



 
 

Abstract 

The background of the essay takes up a large increase in graduates from 1977 to 2015. The 

problematization of the study was to find out the students thoughts towards university studies 

linked to the development of society. The purpose was to investigate young peoples 

perceptions of university studies and identity from an individualizing perspective. The 

research questions in the study that is answered in the results of the study was to find out the 

importance of university education, the experience of the shaping of a future career, and 

examine whether there is a connection between the development of society linked to an 

increased interest in higher education among young people. Ulrich Becks theories of 

individualization and risk society has been the basic theories of the essay with the support of 

four scientific articles that are previous research in the study area. Seven students were 

interviewed to later become the basis for an outcome in the study where their perceptions and 

values weigh heavily. The result showed similarities and differences in the interviewees 

thoughts about university studies and future careers. There were clear indications that class 

background affects the people to some point if they are about to study or not and how early 

they will do it. Although the motivation for studying was varied, the choices of education and 

the experience of the near environment influence in the choice of university studies and future 

careers. In the analysis section the results are compared with relevant theories and previous 

research. The results could be related to theories which showed many similarities, support and 

explanations that reinforces the results. In the discussion section my own conclusions presents 

from the study on the basis of the results and relevant theories in the field. 

Keyword: Individualization, risk society, university studies, study credits, labor market. 
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Inledning 
Individualisering är ett omfattande begrepp som är en del av samhällets utveckling. Det kan 

upplevas som intressant eftersom det beskriver hur samhället förändrats från att ha en struktur 

på ett kollektiv av människor i grupper till att bli mer individinriktat. Förändringarna har skett 

inom arbetslivet där eget ansvar i arbetsuppgifter ökat samt en högre strävan från arbetsgivare 

på studiemeriter som kompetenskrav. Det kan upplevas intressant då man kan se en stor 

ökning av människor som genomför universitetsutbildningar. Statistiska Centralbyrån visar 

ökningen från 1977-2015 i form av antal utexaminerade studenter för varje årgång (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). 

Genom att ta del av hur intresset för högre utbildningar ökat gjordes en undersökning. Den 

gick ut på att ta del av studenters tankar kring den ökande trenden att studera vid universitet 

samt vad som driver en människa till att vilja studera vidare. Ökningen av universitetsstudier 

är ett fenomen som är intressant att undersöka. Det kan spegla sig i arbetsmarknadens höjda 

krav på studiemeriter vilket kan driva människor till att skaffa en högre kompetens för att vara 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Studenters föreställningar kring detta kan ge olika 

perspektiv på hur det upplevs samt tidigare forskning och teorier som beskriver hur samhället 

har förändrats och varför. Frågan är om denna utveckling bara är positiv eller om det kan 

uppstå problem över tiden. Det finns alltid fördelar att studera vidare genom att berika 

kunskapen, kompetensen och studiemeriterna hos en människa men nackdelar kan vara att 

nästan för många utbildar sig.  

När för många utbildar sig blir det ett överflöd av utexaminerade studenter vilket leder till en 

stor konkurrens om arbeten. Studiemeriterna hos en enskild människa väger därmed inte lika 

tungt vilket blir en stor nackdel med utvecklingen som skett. Gällande klassbakgrund blir det 

intressant att undersöka om det blivit vanligare att studera för människor som kommer från en 

arbetarklassbakgrund. En ökning med studenter från arbetarklassen kan leda till att 

klasstillhörigheter blir mindre tydliga i samhället. 

För att göra en undersökning av detta blev kopplingen till Becks teorier om samhällets 

utveckling i form av individualisering och risksamhälle en viktig del att lyfta fram samt 

jämföra med det resultat som skapades av intervjuerna (Beck, 2012). Målet var att skapa en 

röd tråd genom hela arbetet där teorierna går att koppla och relatera till det resultat som 

framkommit samt göra en djupare analys där både teorier och resultat värderas in.  

Syfte 
Syftet är att undersöka ungdomars föreställningar kring universitetsstudier och identitet från 

ett individualiseringsperspektiv.  

Forskningsfrågor 
 Hur ser ungdomar på betydelsen av universitetsutbildning?  

 Hur upplever ungdomar formandet av en framtida yrkesidentitet? 

 Kan man se något samband mellan samhällets utveckling kopplat till ett ökat intresse 

och drivkraft till studier på högskolenivå? 

 

Studien i stort är en kvalitativ undersökning som har gått ut på att intervjua sju 

intervjupersoner, varav tre förstaårsstudenter och fyra tredjeårsstudenter, för att få fram deras 
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värderingar kring universitetsutbildning, motivation till studier och framtidsmål med mera. 

Sedan relateras det till deras klassbakgrund och yrkesbakgrund före studierna för att koppla 

deras tankar till studier från om deras föräldrar har studerat och hur tidigt de började studera 

vidare efter gymnasiet. Det har framkommit många intressanta likheter och skillnader bland 

informanternas föreställningar som tas upp i resultatdelen samt i analysdelen kopplat till 

relevanta teorier. Teoridelen består av Becks teorier om individualisering och risksamhälle 

som grund samt fyra vetenskapliga artiklar. En av dessa artiklar behandlar Becks teorier och 

mäter om de fungerar i praktiken medan de andra täcker områden som arbetsmarknad, högre 

utbildning och klassbakgrund kopplat till individualisering. Detta gör att samtliga teorier har 

en koppling till individualisering vilket är ett huvudtema genom hela studien samt att 

resultatdelen täcker begrepp kring de också fast genom perspektiv riktat mot högre utbildning. 

Meningen med hela undersökningen är att alla delar i uppsatsen ska gå att relatera till 

individualisering som begrepp vilket var det som var grundidén i hela undersökningen. 

Problematiseringen i arbetet var att relatera individualisering till tankar kring 

universitetsstudier och samhällets utveckling. Detta kan anses som en koppling som gått att 

relatera då man kan känna igen många perspektiv som framkommer i resultatdelen i begrepp 

som tas upp i teorierna vilket skapar en mätbar relation mellan resultat och teorier. 

Informanternas värderingar har en tung vikt i undersökningen vilket förhoppningsvis bidragit 

med något nytt perspektiv för framtida studier inom området.
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Tidigare forskning 

En kritisk granskning av Risksamhället 
Andreas Cebulla har i en artikel tagit upp Ulrich Becks teori om risksamhället kopplat till 

individualisering och undersöker den statistiska signifikansen i teorin (Cebulla, 2007). 

Artikeln behandlar hur konkurrerande influenser av klasspositioner och individualiseringen 

ser ut i det sen modernistiska England. Becks teori om risksamhället beskriver hur 

solidariteten i samhället sakta upplöses och infödda klasstillhörigheter blir mindre 

betydelsefulla för att påverka en individs framtid. Sociala och ekonomiska förändringar har 

haft en stor inverkan på hur samhället har utvecklats genom förändringar i risker och den 

växande individualiseringen som skett. Individualiseringen har lett till att risker alltmer 

minskat i traditioner och sociala strukturer och blivit mer riktade mot individer i form av deras 

kompetenser med mera.  

Jämförelsen mellan klasstillhörighet och individualisering kopplat till uppfattning av risker 

visar att individualisering har en betydligt starkare signifikans jämfört med klasstillhörighet i 

statistiska undersökningar, vilket visar på att individualisering har ett starkare samband med 

uppfattning av risker än klasstillhörighet. Testerna mellan individualisering och 

klasstillhörighet kopplat till uppfattning av risker mättes genom logistiska 

regressionsanalyser. Datan samlades in av 1400 slumpmässiga vuxna i England under 2004 

genom intervjuer i deras hem. 

Andreas Cebullas slutsats av Becks teori om risksamhället är att Beck borde visa en större 

skillnad mellan olika risker i teorin för att göra den mer mätbar. Även om individualiseringen 

har en stor inverkan på uppfattning av risker hos människor spelar klasstillhörigheten 

fortfarande en viss roll, klass har ännu inte dött ut. Cebulla anser att framtida forskning 

kommer klargöra mer i Becks teori men att den redan nu kan visa på tydliga mönster vad som 

påverkar uppfattningen av risker.  

 

 

Individualiseringens utveckling kopplat till arbetsmarknaden 

Michael Allvin beskriver hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats kraftigt sedan 

1930-talet. Detta beror till stor del på individualiseringen som ökat efter den tiden och där 

arbeten blivit mer individualiserade att utföra (Allvin, 2004). En annan stor del är 

fackföreningarnas engagemang för att skapa rättvisa villkor för fackanslutna individerna över 

hela landet. Arbetsmarknaden har gått från att ha människor i ett kollektiv, det vill säga i stora 

arbetsgrupper, till att arbeta mer självständigt och ha mer eget ansvar än gemensamt ansvar 

över arbetsuppgifter. Individen är inte lika bunden till arbetsmarknaden vilket gör att denne 

får högre krav på att ha en hög kompetens genom utbildning och arbetslivserfarenheter för att 

vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Att få ett arbete är inte samma garanti idag vilket 

gör att människor behöver visa framfötterna mer själva för att få de arbeten de strävar efter. 

Det är framväxten av individualiseringen i samhället som har lagt grunden till detta vilket 

innebär högre krav på den enskilde individen, ett ökat eget ansvar över arbetsuppgifter samt 

hårdare krav på att ha en högskoleutbildning för att vara konkurrenskraftig på 



4 
 

arbetsmarknaden. Sedan när arbeten generellt är mer individualiserade idag ställer det också 

ett högre krav på kompetens, kunnande, ansvar och självständighet i arbetsuppgifterna vilket 

också leder till att genomgå en högskoleutbildning blir allt viktigare för att kunna få ett arbete. 

Allvin tar upp hur Sverige har förändrats från att före 1900-talet ha en hushållsekonomi till att 

utvecklas till arbetarsamhälle. Skillnaden var att man ofta levde som bönder som försörjde sig 

själva genom arbete på den egna gården till att människor senare började arbeta i industrier 

för att tjäna pengar som blev det nya försörjningssättet. Med industriernas framväxt blev det 

materiella allt viktigare för folk att äga vilket de fick köpa för de intjänade pengarna från 

arbetet i industrierna. Industrierna har sedan växt kraftigt och förändrats i form av mer 

individuella arbetsuppgifter och ett ökat eget ansvar hos individen, något som kan ses som 

detta är grunden till den arbetsmarknad som finns idag. Från 1980-talet och framåt har 

arbetsmarknaden blivit globaliserad vilket betyder ett ökat samarbete mellan olika länder samt 

större möjligheter att arbeta utomlands för individer. 

Allvin menar att individualiseringen av samhället har lett till förändrade försörjningssätt, 

hushållsekonomi, mer självständiga arbetsuppgifter, ökad rättvisa för fackanslutna individer. 

Andra effekter är industriernas globalisering som lett till ett ökat samarbete mellan olika 

länder. Den ökade pressen på den enskilde lyfts fram som en följd av individualiseringen som 

skett i samhällsutvecklingen över tiden vilket gör att människor i större grad har svårare att ta 

sig in på arbetsmarknaden och har ett ökat eget ansvar. 

 

Socialisering som följd av utbildning och formandet av en framtida identitet 
Richard Rorty går in på hur universitetsstudier ses på olika sätt från den politiska högern och 

vänstern i USA (Rorty, 1999). Högerpolitiken menar att studenter inte får lära sig självklara 

sanningar på samma sätt som förr genom högre utbildning för att det inte inkluderats på 

samma sätt i dagens utbildningssystem. Vänsterpolitiken menar däremot att viktiga sanningar 

förändras och framhäver vikten av frihet som något människor uppnår genom kunskapen som 

följer av universitetsutbildningar samtidigt som de formar sina egna identiteter. 

Högerpolitiken menar att med sanningar baserat på kunskap följer frihet, denna teori sägs 

kallas ”anledning” där individer söker sanningar i all information de granskar och sambandet 

varför det är en sanning. Vänsterpolitiken menar att individer behöver frihet för att de ska 

fungera på ett bra sätt i samhället avseende produktion och ekonomi. Rorty anser att det är 

finns en koppling mellan sanning och frihet från båda sidorna av politiken, men de beskriver 

den på olika sätt.  Han ser det som att de är överens för det mesta angående synen på högre 

utbildning och menar att skillnaderna mest sitter i politiska åsikter mellan höger- och 

vänsterpolitiken.  

Rorty menar att utbildning inte bara är något som man går igenom från det att man är 5 år till 

22 år. Individualisering och socialisering är också stora faktorer som påverkar människor. 

Han anser att det är individualiseringen och socialiseringen som till stor del formar varje 

individ till den människa den ska bli i samband med de utbildnings- och karriärsval som 

denne ger sig in på. Enligt Rorty genomgår människor en socialisering till största del genom 

utbildningssystemet och uppväxten i familjen fram till dess att de är 18-19 år. Han menar att 

utbildningssystemet i samband med uppväxten lär människor om samhällets moral och 

politiska ställningstaganden för att bli fullt fungerande individer ute i det stora samhället. 

Därefter kommer friheten för de framtida valen inom utbildning och karriär vilket är en stor 
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del av en individualiseringsprocess som varje individ genomgår att forma sin egen framtid. 

Individualiseringen innebär mer frihet för människor att agera valfritt medan socialiseringen 

är mer styrande för att få individer att hålla sig inom samhällets ramar inom vad som är 

tolererat att göra eller inte. Människor blir uppfostrade och utbildade inom samhällets ramar i 

deras socialiseringsprocess till att sedan göra val för den egna framtiden inom utbildning och 

karriär vilket gör människan mer fri i sin individualiseringsprocess att forma sin egen 

identitet. Individualiseringen har ingen moral eller förhållningssätt utan är fri för varje 

människa att skapa sin egen identitet vilket man gör genom stora livsval som exempelvis val 

av utbildning och framtida karriär. 

 

Klassbakgrund kopplat till högre utbildning 
Louise Archer menar att den sociala klasstillhörigheten har stor inverkan på individers olika 

utbildningsnivåer (Archer, 2002). Hon menar att klasstillhörighet påverkar vilka skolor 

människor kan gå i, deras resultat och även kvalifikationer för framtida arbeten. De som 

kommer från arbetarklass lever oftast under hårdare förhållanden, har mindre resurser och 

studerar på lägre utbildningsnivåer för lägre kvalifikationer ofta jämfört med de som kommer 

från medelklass, högre medelklass eller överklass. Detta gör att människor från arbetarklass 

oftast har större utmaningar med högskolestudier och inte samma förutsättningar som de från 

högre klasstillhörigheter. 

Archer tar även upp att människor från överklass ibland ser högskoleutbildning som en resurs 

för det framtida arbetslivet medan de ser arbetarklassyrken som ett straff för lata individer 

med bristande förmågor. Detta är ett tydligt tecken på hur hårt högre utbildning kopplas till en 

individs klasstillhörighet samt hur dömande människor kan vara mot individer som ingår i 

andra klasstillhörigheter än de själva. En människa som kommer från arbetarklass och 

studerar på universitet byter oftast i flera avseenden klasstillhörighet till medelklass eller 

högre efter att ha blivit utexaminerad. Slutligen menar Archer att människor från 

arbetarklassen ofta blir felaktigt dömda för att sakna ambitioner, förmågor och vara lata för att 

de inte genomgått en högskoleutbildning. Hon menar att det ofta sitter i att de i grunden inte 

har samma förutsättningar i grunden samt att värderingarna från familjen inte sätter någon 

press på dem att sträva mot högre uppsatta yrken i framtiden.  

Huvudsakliga teoretiska begrepp 
De huvudsakliga begrepp från teoridelen i uppsatsen som tagits upp är Ulrich Becks teorier 

om individualisering och risksamhälle, Andreas Cebullas granskning av Becks teori om 

risksamhälle, Michael Allvins koppling mellan individualiseringens utveckling och 

arbetsmarknaden, Richard Rortys koppling mellan högre utbildning och individualisering 

samt Louise Archers koppling mellan högre utbildning och klassbakgrund. Dessa teorier och 

tidigare forskning inom området individualisering kopplas nedan i analysdelen till det resultat 

som framkom i undersökningen där likheter och skillnader framhävs.
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Teori 

Modernisering och risksamhälle 
Modernisering är ett begrepp som beskriver hur samhället förändras över tiden och anpassas 

till nya individuella villkor och principer samt beskriver skillnaden på nuet och dåtid det vill 

säga hur försörjningsmetoder och levnadsvillkor förändras. Ett exempel på modernisering är 

hur samhället gick från att vara ett självförsörjande bondesamhälle till att bli ett 

industrisamhälle där ekonomiskt kapital blev den nya försörjningsmetoden. Modernisering tar 

även upp vilka variabler som påverkar processen i utvecklingen av ett samhälle. Begreppet 

modernisering skapades efter 1700-talet då sociala traditioner och tekniken kraftigt 

förändrades (Megyesi, 2015). Ulrich Beck beskriver följderna av individualisering som ett 

ökat ansvar på individen, mer ställningstaganden samt en större press på varje människa att 

klara sig själva. 

Ulrich Beck menar att följderna som kommer från samhällets utveckling och modernisering 

kommer från en industrialiserings- och moderniseringsprocess, det vill säga industriernas 

framväxt i samband med en samhällelig förändring (Beck, 2012, s. 69). Förändringar i 

samhällsstrukturen kan upplevas som hotfulla för människor då det förändrar levnadsvillkoren 

vilket kan påverka en människas livsstil och försörjningssätt. Det är utvecklingen av 

moderniseringsprocessen som sedan avgör hur levnadsvillkoren för varje individ ser ut, hur 

kraven på produktivitet utvecklas kopplat till den egna ekonomin samt vilken grad av makt 

och inflytande en människa har i samhället som den lever i. För att ge ett exempel på vad 

förändringarna genom moderniseringen har lett till kan man se hur de allmänna 

konsekvenserna kring risker i samhället har förändrats. Risker i det nutida samhället har 

globaliserats och helt förändrats mot förr. Numera är världsekonomin en stor riskfaktor som 

påverkar levnadsvillkoren globalt och även hur utbudet och konkurrensen ser ut på 

arbetsmarknaden, samt alla framtidsval som varje individ ställs inför i form av utbildning och 

arbete med mera. Risker i det moderna samhället är inte alltid lika påtagliga som de var förr, 

från att fattigdom var ett problem till att sedan bli ett ekonomiskt stabilare samhälle tar varje 

människa en risk i de livsval de gör inför framtiden och om de kommer ta sig till sitt mål. En 

stor förändring mot förr är hur klasstillhörigheten som man föddes in i hade en mycket större 

påverkan på vilken riskzon som man hamnade i via familjens status och välställdhet i 

samhället. Statusen och inflytandet som en individ tillskrevs genom familjens makt och 

pengar påverkade om denne var välställd eller inte samt om fattigdom eller liknande var en 

aktuell risk (Beck, 2012, s. 70-71). Detta lever givetvis kvar än men däremot har det blivit 

mer upp till varje människa själv att ta sig fram på egna ben genom utbildningsval och 

karriärsval vilket grundar sig i den individualisering som växt fram som en sidoeffekt av 

moderniseringen som ständigt sker i samhället.  

 

Individualisering 
Individualisering är ett begrepp som Beck beskriver har många betydelser som främst handlar 

om hur traditioner och normer minskar och upplöses i samhället, vilket leder till nya 

levnadsmönster hos individen där kollektivet suddas ut mer och fokus blir på individens val 

och ansvar. Det är lätt att se individualisering som något helt nytt när det fanns redan på 1800-

talet då bondesamhället upplöstes och industrierna växte fram. Detta förändrade 
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levnadsvillkoren genom att istället för att arbeta fram sin egen mat fick man pengar från 

exempelvis industriarbeten vilket användes till att köpa mat och annat nödvändigt. Genom en 

ständig utveckling av modernisering i samhället påverkas även statsmakten, kapital, 

arbetsdelning, relationer på arbetsmarknaden och masskonsumtion (Beck, 2012, s. 206). 

Effekten av förändringarna har blivit att traditioner och religion som påverkar sociala 

maktförhållanden kraftigt minskat i betydelse vilket splittrat det kollektiva samhället till viss 

del och framhävt en individualisering. Maktbalansen i samhället samt villkoren för 

försörjning har därefter förändrats vilket lett till att valmöjligheter har ökat för den enskilde 

individen att efter egna värderingar ta de beslut för livsval som känns rätt för denne och inte 

till lika stor del lyssna på de förutbestämda normerna i samhället som var vanligare förr. Beck 

tar upp hur den allmänna uppfattningen kring hur individualisering mestadels fokuserar på 

ovanstående om människors livsstil och avgörande val de ställs inför. Han menar på att man 

ofta utesluter individens identitet och personlighetsutveckling som en följd av 

individualiseringen (Beck, 2012, s. 207). De största skillnaderna som skett under det senaste 

århundradet är att klasstillhörigheter har blivit alltmer vaga och mindre betydelsefulla och att 

solidaritet minskat vilket lett till en ökad individualisering. 

I det nutida samhället har de fattigaste i västvärlden fått en lite högre levnadsstandard och 

möjligheter har öppnats upp oavsett klassbakgrund att skaffa sig en framgångsrik karriär om 

viljan och drivet för detta finns. Klasstillhörigheten är inte av lika stor betydelse som förr för 

att uppnå en målsättning karriärmässigt. Kraven på arbetsmarknaden har ökat kraftigt samt 

kraven som konsument vilket lett till en större individuell press på människan i processen att 

bli självständig, självförsörjande och kunna ha råd att köpa det mest nödvändiga och lite till 

(Beck, 2012, s. 208-211). Till skillnad från förr prioriteras det att köpa prylar, skaffa egen 

bostad och att uppfylla arbetsmarknadens krav för att nå dit en individ strävar då denne inte 

längre föds in i en given roll att exempelvis bli industriarbetare, utan kan forma sin framtid 

genom egen drivkraft.  

Beck tar upp ett exempel på hur man tydligt kunnat se en individualiseringsprocess i Kina. 

Kina har utvecklats från att vara mer av ett kommunistiskt samhälle där man tidigare 

tvingades att leva och arbeta i ett kollektiv där männen ofta skördade odlingar eller jobbade 

inom industrier, till att efter samhället har moderniserats blivit mer individualiserat. När 

kommunismen löstes upp alltmer blev människorna mer fria att välja vad de ville göra med 

sina liv samt att individansvaret för att själva betala för de tjänster man använde ökade. 

Individer behövde inte längre tvingas in i roller som de inte uppskattade utan kunde sedan 

välja fritt hur de skulle försörja sig (Beck, 2002, s. 1). Individualiseringen som man kan se ett 

tydligt mönster av i samhällsutvecklingen grundar sig till stor del att på statens kontroll över 

människor, traditioner och inflytandet från religioner har minskat och med detta har individer 

mer utrymme att handla och agera fritt efter egna värderingar istället för att leva efter 

förutbestämda påtvingade mönster. Den statliga kontrollen och religionen som var starkare 

förr upplevdes av många tidigare som ett förtryck för människor som numera är mer fria 

individer. De krav och den kontroll som finns kvar i samhället i nutid är mer i form av 

arbetsmarknaden, social välfärd via staten och olika villkor (Beck, 2002, s. 2-3). Dessa är mer 

individualiserade då de fokuserar på individen och kan se olika ut beroende på individens 

arbete med mera som en följd av samhällets individualisering. Efter det att samhället har blivit 

mer individualiserat och självständigt har lycka minskat och skilsmässor ökat, detta till en 

följd av att människor idag är mer fokuserade på sig själva.  
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Beck menar att individualisering har blivit en sorts kultur som baserar sig på individens egna 

liv vilket kallas ”självkultur” (Beck, 2002, s. 22-24). Självkultur handlar om individens 

sökande efter sig själv, sin personlighet samt göra de val inom utbildning och arbete med 

mera som känns rätt för att grunda sin framtid. Framväxandet av detta har lett till att moral 

och ansvarstagande har förändrats i relation till förmögenhet, äktenskap, politisk anknytning 

och ungdomen. När stora samhällsförändringar sker i den ständiga moderniseringsprocessen 

kan det skapas en osäkerhet på vad som är rätt och fel till en början i det nya förändrade 

samhället där värderingar ses ur en annan vinkel än tidigare. Slutligen har den nya 

självkulturen lett till att människor vill skapa sin egen livshistoria och identitet där de själva 

vill vara huvudpersonen i centrum i denna. Detta skapar en ökad press på människor att 

lyckas med sina livsval i form av exempelvis utbildning och arbete för att uppnå en karriär 

som de vill anknyta till sin identitet och status i samhället.  
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Metod 

Undersökningen 
I denna undersökning har sju intervjuer genomförts. Urvalet består av sju intervjupersoner 

som alla studerar vid Luleå Tekniska Universitet, tre av dessa är inne på deras första år medan 

fyra är inne på deras tredje och sista år. Valet av första- och tredjeårsstudenter gjordes för att 

se om det finns skillnader i föreställningar kring universitetsstudier samt framtidsplaner med 

mera. Detta för att få en variation på perspektiv från nya studenter och andra som studerat 

längre tid för att få varierande svar vid intervjuerna som genomfördes. 

Det som fick mig att välja att inrikta mig på individualisering var då jag tidigare kom i 

kontakt med en sammanfattning av Ulrich Becks teorier om individualisering och 

risksamhälle (Beck, 2012). Jag upplevde dessa teorier som intressanta och ville ta reda på mer 

kring dem vilket gjorde att jag ville använda dem som mina teoretiska utgångspunkter i 

undersökningen. Efter att jag lärde mig mer om teorierna och hur de beskriver samhällets 

utveckling i olika riktningar kom jag på idén att koppla teorierna till studenters tankar kring 

universitetsutbildning. Teorierna beskriver hur det numera blivit en vanligare trend att studera 

på högskolenivå vilket jag tänkte var intressant att fråga studenter om hur de tänker kring det 

faktum att allt fler studenter väljer att studera vidare och varför de själva studerar.  

Jag ville ta reda på hur betydelsen av högskoleutbildning ser ut hos studenter samt tankar 

kring deras strävan mot framtida mål inom karriären vilket blev en forskningsfråga att utgå 

från. Även sambandet mellan hur samhället har utvecklats och förändrats kom upp som en 

intressant faktor att hitta en koppling till det ökade intresset och drivkraften till 

högskolestudier var spännande att undersöka och blev därmed också en forskningsfråga. 

Dessa frågor blev viktiga att undersöka för att se vad som driver studenter till att studera 

vidare mer i dagens samhälle samt hur deras framtida målsättningar ser ut och hur viktiga 

studierna är för att uppnå målen. Ett problem som kan skapas av detta är en sorts inflation det 

vill säga ett överflöd av högskolestudenter vilket kan leda till att arbetsmarknaden ställer 

högre krav och att utexaminerade studenter får högre konkurrens av fler andra studenter. Det 

kan vara ett problem som skapas av det ökade intresset för högskolestudier. 

Metodval 
Metoden som använts i denna uppsats är en tematisk analys (Bryman, 2008). Den går ut på att 

söka olika teman i den insamlade kvalitativa datan från intervjuerna som genomförts vilket 

innebär att hitta samband och olikheter mellan intervjupersonerna i studien. Genom noggrann 

läsning av data som framkommer vid en undersökning identifierats det olika teman och 

subteman, dessa teman delades sedan in i kärnteman och subteman det vill säga huvudteman 

och mindre teman efter att datan var granskad och organiserad för att slutligen kunna skapa ett 

analysbart resultat. Exempel på detta kan vara klassbakgrund som ett huvudtema och 

föräldrars studiebakgrund som ett mindre tema på sidan av huvudtemat. 

Urval 
Urvalsprocessen i studien gick ut på att hitta 6-8 intervjupersoner för att jämföra tankar och 

föreställningar samt hitta likheter och olikheter. Jag valde att kontakta sju studenter för att det 

kändes som en lämplig mängd av intervjupersoner för den här studien. Av de sju 

intervjupersonerna var fyra tredjeårsstudenter och tre förstaårsstudenter för att berika studien 

på olika perspektiv från de som studerat längre tid till de som börjat under den senaste hösten. 
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Jag kontaktade studenter som jag kände lite vagt men som jag inte hade för nära relation till 

för att detta skulle påverka studien. Detta såg jag som lämpligt då det intressanta var att få 

fram studenters föreställningar samt att det var lättare att få bekanta studenter att vilja ställa 

upp och ge sig tid att delta i studien. Informanterna som intervjuats presenteras under deras 

fiktiva namn: Sven, Fredrik, Olle, Malin, Tilda, Lovisa och Emil.  

Fredrik, Olle och Tilda är inne på deras första år på universitetet samt Sven, Main, Lovisa och 

Emil som är på väg att bli klar med studierna och är inne på deras tredje år vid universitetet. 

Syftet med detta urvalsupplägg var att jämföra åsikter mellan nya och gamla studenter samt 

titta på deras klassbakgrund kopplat till åsikterna. Fredrik och Olle kommer ursprungligen 

från Luleå medan övriga informanter är inflyttade för att studera vid Luleå Tekniska 

Universitet.  

 

Upplägg av intervju 
Vid kvalitativa undersökningar är det bra att använda sig av direkta möten mellan intervjuaren 

och informanterna för att få en bredare förståelse (Widerberg, 2002). Samtalen kan se olika ut 

och beror på samspelet mellan intervjuaren och informanten. Viktiga faktorer vid en intervju 

är att samspelet fungerar och att relevant fakta framkommer och att man försöker undvika 

tidsbrist vid ett intervjutillfälle samt att ha en lugn och trygg miljö vid intervjun. Intervjuerna 

förbereddes genom att kontakta studenter som var villiga att ställa upp på en intervju för att i 

sin tur vara en del av undersökningen. Jag valde ut en lämplig trivsam miljö som gav ett 

lugnande intryck och där ljudnivån var relativt låg från omgivningen för att kunna genomföra 

intervjuerna ostört. 

Intervjufrågor 
Intervjufrågorna konstruerades som öppna och slutna frågor (se bilaga 1). Öppna frågor är när 

man ställer allmänna frågor som det finns mycket fler svarsalternativ på jämfört med en sluten 

fråga. En sluten fråga anser ofta riktas mot om man är positiv eller negativ mot det 

intervjuaren frågar om (Jacobsen, 1993). Intervjuerna inleddes med öppna frågor kring ålder, 

utbildning och vilket år informanten är inne på i studierna. Därefter mer slutna frågor för att 

kunna skilja om ställningstaganden i olika frågor för att kunna skilja på föreställningar, åsikter 

och uppfattning hos de olika intervjupersonerna. Jag såg till att täcka alla områden som jag 

ville ha med i undersökningen i intervjuguiden som skapades för att få med allt intressant som 

jag avsågs mäta. För att få intervjuerna att fungera korrekt var det viktigt att tänka på att jag 

som intervjuare och informanten stannade kvar i våra roller under hela intervjun. Intervjuaren 

bör ställa frågor som är korta men samtidigt kan få informanten att berätta mycket, det är 

viktigt att intervjuaren håller sig till att ställa frågor och förtydliga frågor om det behövs samt 

att informanten svarar på dessa frågor på ett personligt sätt. Detta såg jag till att göra genom 

att ställa frågor och låta informanterna prata mest då det är deras åsikter som är av vikt i 

undersökningen, jag flikade bara in med att förtydliga någon fråga om den var oklar för att 

behålla ett bra samspel med informanterna genom hela intervjuerna och få fram intressanta 

resultat av vikt. 

Genomförande av intervjuer 
Genomförandet av intervjuer kan vara problematiskt då intervjuaren behöver tänka på sitt 

agerande under intervjun det vill säga att intervjuaren måste vara aktiv under hela intervjun 
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(Holme & Solvang, 1997). Det är även viktigt att samspelet mellan intervjuaren och 

informanten fungerar bra samt att valet av miljö där intervjun genomförs bör vara lugn och 

stillsam för att båda sak koncentrera sig bra och att resultatet därmed blir givande. Jag valde 

en lugn och stillsam miljö för att kunna bibehålla fokus från både mig och informanterna 

under intervjuerna. Jag var aktiv genom att ställa frågor lyssnade noga vad intervjupersonerna 

sa för att kunna ställa lämpliga följdfrågor för att få ut mer information ur varje intervju. 

Tolkning av data 
Eftersom undersökningen är en kvalitativ studie lämnar det mycket utrymme för tolkningar. 

Detta gör att hermeneutik blir en stor del av undersökningen vid intervjuerna som genomförts 

samt granskningen av data som framkommer vid transkriberingarna. Hermeneutiken söker 

inga givna svar utan är mer ute efter nya perspektiv som kan framkomma i en undersökning 

(Ödman, 2007). Jag var öppen för olikheter vid tolkningarna av intervjuerna som jag gjorde 

vid transkriberingarna. Då transkriberingarna blev färdiga sökte jag efter likheter och 

olikheter i informanternas svar och delade sedan upp materialet i olika teman för att kunna 

sortera de olika delarna av intresse som framkom vid intervjuerna. Teman som även kan ses 

som faktorer vid undersökningen var exempelvis klassbakgrund, motivation till 

universitetsstudier, val av utbildning och arbetsmarknadens krav på studiemeriter. Varje tema 

tar upp spännande tankar hos informanterna samt jämför dem mot varandra då motstridiga 

föreställningar framkommer vid olika tillfällen. De teman som skapades gjordes i syfte av att 

dela upp de intressanta delarna av resultatet till olika teman för att enklare kunna beskriva 

varje del för sig och sedan lättare göra en analys med teoretiska kopplingar till dessa teman. 

Resultatet kopplat till teorier 
Undersökningen mäter insamlad data som framkommer i intervjuerna samt strävar efter att 

bygga vidare på tidigare forskning (Starrin, 2006). Att bygga vidare på tidigare forskning kan 

beskrivas med begreppet kumulativ forskning där man bygger vidare på ny kunskap efter 

befintlig forskning som skett tidigare. Studien består av fyra vetenskapliga artiklar som är 

tidigare forskning inom området. Analysen som genomfördes på resultatet som framkom vid 

intervjuerna jämfördes sedan mot Ulrich Becks teorier om individualisering och risksamhälle 

samt tidigare forskning från fyra vetenskapliga artiklar. Likheter och kopplingar mellan 

resultatet och teorier samt tidigare forskning inom området framfördes för att stärka teoriernas 

antaganden till det resultat antydde på liknelser till teorierna. Även motsatser då resultatet 

visade en intressant koppling som stred mot teorierna togs upp där jag fick analysera och väga 

in mina egna värderingar i det jag ansåg vara rimligt. Jag tog fram det av jag ansåg vara av 

största intresse i resultatdelen och gjorde en teoretisk koppling till det som gick att relatera 

från teoridelen av uppsatsen. Problem som uppkommit på vägen under arbetets gång har varit 

att hitta relevanta artiklar och andra referenser som tagit lite extra tid. I övrigt har det varit lätt 

att hitta människor som varit villiga att ställa upp på intervjuer eftersom jag själv är student. 

Arbetet har gjort process framåt under varje vecka vilket känns bra. 

Forskningsetik 
Jag har i undersökningen hållit mig till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven att förhålla sig till 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet går ut på att jag som intervjuare informerar informanterna om att 

undersökningen är frivillig att delta i och berättar i vilket syfte jag gör undersökningen samt 
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vilken del informanterna har i den. Samtyckeskravet beskriver vikten i samtycke från 

informanterna att lämna ut uppgifter vid intervjutillfällena samt att de får bestämma på vilket 

sätt de vill medverka och att de får avbryta när de vill om de känner för det. Intervjuaren ska 

inte trycka på informanterna i någon beroendeställning till att de ska delta, det ska vara helt 

frivilligt. Konfidentialitetskravet menar att uppgifter från deltagarna inte ska kunna kännas 

igen från omgivningen på det sätt de skrivs ner. Jag har exempelvis gett deltagarna i denna 

undersökning fiktiva namn samt undvikit att skriva ner exakta hemorter och företag som de 

jobbat för bland annat för att hålla dem anonyma. Nyttjandekravet beskriver hur information 

om informanterna inte får användas i andra syften än till den undersökningen som de 

samlades in för. 

Referenser och sidnummer 
I uppsatsen har jag valt att ha sidhänvisning på Ulrich Becks teorier som jag ser som 

grundteorierna i undersökningen. Övriga referenser hänvisas utan sidnummer då jag anser att 

källorna inte är lika omfattande. 

Validitet 
Validitet som är likt tillförlitlighet är när man kan koppla verkligheten och praktiken med 

teoretiska begrepp samt att man i undersökningen mäter det man påstår sig mäta. Med detta 

utesluter man systematiska fel i undersökningen och kan koppla det man mäter till teorier och 

förhoppningsvis se samband (Esaiasson m.fl., 2012). Det ska finnas en koppling mellan 

forskningsfrågorna, teorierna, resultatet och analysen i studien. Detta kan man se i denna 

undersökning då individualisering finns med i samtliga delar av rapporten samt att det går att 

jämföra teorierna med resultatet på ett tillfredställande sätt. Forskningsfrågorna är riktade mot 

begrepp som besvaras i resultatdelen och analysdelen av uppsatsen. 

Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver hur resultatet i en undersökning bör vara trovärdigt. För att uppnå 

trovärdighet är teorier och tidigare forskning relevanta att jämföra med resultatet som 

framkommit i studien. När både validiteten och reliabiliteten är god i en undersökning blir 

resultatvaliditeten trovärdig och visar på en väl mätt undersökning med lovande resultat 

(Esaiasson m.fl., 2012). Jag har varit noggrann i undersökningen att mäta det jag verkligen 

velat mäta för att få fram ett trovärdigt resultat och kunna dra egna slutsatser därefter. Jag 

anser att jag lyckats få till en röd tråd genom att resultatet visar upp många liknelser med 

teorierna och den tidigare forskningen som använts i studien vilket jag framför i analysdelen 

av uppsatsen. För att uppnå detta var jag noggrann redan vid skapandet av intervjufrågor för 

att kunna få fram ett resultat som kan liknas och jämföras med teorierna och tidigare 

forskning inom området. 
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Resultat 

Presentation om informanterna 
Sven är 21 år och studerar tredje året på ekonomiprogrammet med inriktningen Redovisning 

och styrning samt arbetar deltid på en bank. Han kommer från en närliggande ort i Norrbotten 

ursprungligen och flyttade till Luleå i samband med uppstarten av studierna. Svens pappa har 

studerat förut på högskolenivå och driver just nu en lokal butik av en affärskedja, Sven har 

haft tillgång till sommarjobb i just den butiken varje sommar hittills före och under 

studietiden. Han började studera direkt efter gymnasiet men har även arbetat på sidan om 

studierna. Fredrik är 22 år och läser till ingenjör med inriktning Väg och vatten inom öppen 

ingång, han är inne på sitt första år. Han kommer ursprungligen från Luleå och båda hans 

föräldrar har studerat vidare förut. Hans pappa har även doktorerat inom maskinteknik. 

Fredrik har före studietiden arbetat som konsult inom arkitektur, diskplockare och några andra 

kontorsarbeten. Han har arbetat två år före han påbörjade studierna. 

Olle är 21 år och går Tekniskt basår och har framtida ambitioner att läsa till ingenjör. Han 

kommer ursprungligen från Luleå och hans pappa har studerat samt doktorerat förut. Hans 

pappa är civilingenjör och hans mamma jobbar som undersköterska. Före studierna har Olle 

arbetat inom markanläggning, jobbat i ett café i Australien under ett år, rörmokare/snickare 

samt arbetat i en butik. Han har arbetat i två år före studietiden. Malin är 22 år och läser tredje 

året på Sociologiprogrammet med inriktningen Personal och arbetsvetenskap. Hon kommer 

ursprungligen från en annan ort inom Norrbottens län och hennes mamma har studerat förut. 

Pappan har ett eget företag och mamman jobbar som yrkesvägledare. Malin har sommarjobbat 

på entreprenörsskola, äldreboende samt varit på ett dagis före hon började studera. Hon 

började studera direkt efter gymnasiet. Tilda är 23 år och studerar första året på 

Förskolelärarprogrammet samt kommer ursprungligen från närliggande ort i Norrbotten. 

Hennes mamma har även studerat till förskolelärare vilket hon arbetar som och hennes pappa 

arbetar som mattläggare och målare. Före Tilda började studera har hon arbetat på i 

matvarubutik, städbranschen och inom kundtjänst. Hon har arbetat tre år före hon började 

studera. 

Lovisa är 21 år och läser tredje året på Psykologiprogrammet med inriktningen Personal och 

arbetsvetenskap. Hon kommer ursprungligen från södra Sverige och flyttade upp i samband 

med studierna. Båda hennes föräldrar har studerat vidare, hennes pappa är vd för ett företag 

och hennes mamma jobbar som sjuksköterska. Lovisa har före studierna arbetat på camping 

som receptionist och handledare åt ensamkommande flyktingbarn. Hon började studera direkt 

efter gymnasiet vilket gör att hon har sommarjobbat och arbetar som handledare på sidan om 

studierna. Emil är 27 år och studerar tredje året på Sociologiprogrammet med inriktningen 

Personal och arbetsvetenskap. Han kommer från södra Sverige och flyttade till Luleå vid 

uppstarten av studierna. Ingen av hans föräldrar har studerat tidigare, han pappa arbetar som 

produktionssamordnare och hans mamma som vårdbiträde. Före Emil började studera har han 

arbetat som maskinoperatör, gjutare och montör. Han har varit yrkessam i sex år före innan 

han började studera. 

 

Klassbakgrund 
Klassbakgrunderna hos informanterna i undersökningen baseras på om föräldrarna har 

studerat vidare samt föräldrarnas yrken (Archer, 2002). Här uppstod det tydliga kontraster 
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mellan de olika intervjupersonerna. Lovisa och Fredrik hade liknande bakgrunder då båda 

föräldrarna studerat vidare och kan anses komma från en övre medelklass eftersom samtliga 

föräldrar arbetar inom den verksamhet som deras utbildningar har förberett dem inför. Olle, 

Malin, Sven och Tilda har alla fyra liknande familjesituationer då den ena föräldern har 

studerat vidare och är yrkessam inom den branschen utom Svens pappa som blev butikschef 

inom en annan bransch efter utbildningen. De fyra informanterna kan ses som medelklass och 

gränsa mot övre medelklass i vissa fall då Malin och Sven har föräldern utan högre utbildning 

i en mer ansvarsfylld yrkesroll likt de som studerat vidare. Emil däremot sticker ut från de 

övriga informanterna då ingen av hans föräldrar studerat vidare och arbetat sig till högre 

uppsatta yrkesroller över tid. Emil beräknas komma från en arbetarklassbakgrund som gränsar 

mot medelklass. Klassbakgrunden för varje informant anses påverka deras tankar redan från 

uppväxten till nutiden, värderingar inom familjen har stor inverkan på individer och ser olika 

ut beroende på om föräldrarna har studerat eller inte. 

Även intervjupersonernas yrkesbakgrund före studierna varierade stort då Lovisa, Malin och 

Sven började plugga direkt efter gymnasiet och har hunnit med olika enklare sommarjobb före 

universitetet. Olle, Tilda, Fredrik och Emil har hunnit ha fasta anställningar vid olika företag 

under några år före studierna, allra längst Emil som arbetat i 5-6 år före studietiden. 

 

Motivation till högskolestudier 
Studenterna uppgav olika skäl till att de bestämt sig för att studera på universitet. Emil kände 

en viss stagnation i de arbeten han var yrkessam inom vilket också var en anledning varför 

han började fundera på att studera vidare. Han kände att han inte utvecklades inom sina 

arbetsroller och ansvarsområden vilket gjorde att han ville testa göra någonting annat. Tilda 

kände att det var trivseln på en framtida arbetsplats samt bekvämare arbetstider som gjorde att 

hon började se studier som ett alternativ. Malin som började studera direkt efter gymnasiet 

blev tidigt säker på vad hon ville och strävade efter högre uppsatta yrkesroller som kräver 

högre utbildning vilket fick henne att vilja börja studera. Lovisa som också började studera 

tidigt har alltid känt en press från föräldrarna att hon fort efter gymnasiet måste plugga vidare 

vilket hon är glad över nu i slutet av utbildningen. Samtliga informanter var eniga om att den 

största drivkraften till att studera är meriterna som följer efter utbildningen och möjligheterna 

i framtiden. Lovisa tog upp intresset för studierna som en viktig del för att ha energi till att 

genomföra studierna. 

 

Val av utbildning och framtida karriär 
Valet av utbildning för samtliga informanter beskrevs handla om personliga intressen och 

framtidsplaner för en karriär. Tilda framhävde vikten i det framtida yrket efter utbildningen 

och att trivsel är högt prioriterat. Hon ville få tillgång till bättre arbetstider vilket gjorde att 

hon började studera på universitet. 

 

Största orsaken är ju att man vill kunna ha ett jobb som är roligt och bättre arbetstider. Jag har ju 

testat på att jobba i affär och då är det ofta 10-19 och mycket helger och kvällar, det hade jag inte 

velat ha året om. Bättre arbetsförutsättningar helt enkelt. Hellre 7-16 eller 8-17 än 10-19. 
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Emil tog upp att han intresserat sig för interaktionerna som pågick på hans förra arbetsplats i 

arbetsgruppen och ville gärna arbeta med mänskliga interaktioner därefter, då väcktes tanken 

hos honom att testa en utbildning där mänskliga interaktioner ingår.  

 

Normen att studera vidare 
Intervjupersonerna är eniga om att det har blivit en norm i samhället att studera vidare någon 

gång i livet. Däremot antydde Sven, Tilda och Malin på att det fortfarande är många som inte 

studerar vidare av de som kommer från mindre orter. Emil och Fredrik menar att kraven på 

dagens ungdomar har ökat när de redan i gymnasievalet ska göra grunden för sin framtida 

karriär, de anser att de flesta pluggar vidare eller tvingas att plugga vidare. Emil beskriver 

nedan de ökade kraven på utbildning samt vikten av att utbilda sig: 

 

Att det är en norm på så sätt att det är ett annat krav på ungdomar kan jag tänka mig idag att 

studera vidare. Men jag tycker nog ändå det sätts rätt tidigt redan i gymnasiet då man som 15-16 

åring ska göra ett val av vad man ska ha för riktning i sitt framtida yrkesliv, det sätts så tidigt på 

nåt sätt. Men om jag ska lägga lite värdering i det är jag nog fullständigt överens om att det är en 

norm, men jag tror också att det är bra att det är en norm att studera vidare just för att kunskap är 

så himla viktigt av så många olika skäl. Men det här och få en förmåga att tänka kritiskt tänker jag 

att många har nytta av, jag tycker nog att det skulle vara än mer normativt eller vad man nu ska 

säga, att alla skulle ha det mer tillgängligt för ytterligare studier. Nu kan inte alla få det, för det 

behövs andra yrkeskategorier också men det här kritiska tänkandet tror jag är otroligt viktigt för att 

besegra bland annat fördomar. 

 

Emil hävdar att han anser att kraven på att ungdomar ska studera vidare har ökat. Han tar upp 

att man redan vid gymnasietiden ska göra val som påverkar det framtida yrkeslivet. Däremot 

ser han de ökade kraven som något positivt då det kritiska tänkandet blir allt vanligare bland 

människor som studerar vidare och tar in mer kunskap samt lär sig att vara källkritiska till den 

information som de granskar. Att vara källkritisk till information är en egenskap som gör att 

en individ sätter sig in i fakta mer noggrant och inte blir övertygad om allt som denne läser. 

Detta gör en individ mer eftertänksam i att agera vilket är en god egenskap inför det framtida 

arbetslivet. Det är intressant hur Emil lyfter den källkritiska delen som ingår i 

högskoleutbildning som en viktig faktor, det är inte bara de fakta och metoder som en 

människa lär sig under en utbildning som är viktigt utan även att kunna ställa sig kritisk till 

om information stämmer eller inte. 

Även Olle och Lovisa är eniga om detta då Olle menar att de som inte vill bli hantverkare kan 

tvingas plugga för att nå sina mål och Lovisa att många vänner som ännu inte har pluggat ser 

det som ett måste i framtiden och något de vill göra. 

 

Informanternas syn på arbetsmarknadens krav 
Informanterna ser kraven som arbetsmarknaden ställer kopplat till studiemeriter som höga 

men rimliga. De flesta anser att de jobb som kräver högre utbildning borde göra det för att det 

ska vara tillräcklig kompetens hos utövaren inom yrket. Däremot håller Fredrik inte helt med 
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de andra då han menar att arbetsgivare efterfrågar yrkeserfarenhet redan på ett förstajobb hos 

en individ samt att vissa yrken som ställer krav på högre utbildning går att klara av även utan 

vidare studier, däremot förmodar han att de ställer högre krav på utbildning då alltfler studerar 

i dagens samhälle vilket gör det lättare att höja kompetenskraven. 

 

Det är väl lite skumt just nu, de kräver erfarenhet även om det är ett ingångsjobb redan från början. 

Man kanske inte heller borde behöva ha universitetsutbildning för alla yrken nu som brukar ha det 

som ett krav. Det är inflation på folk som har studerat. 

 

Samtliga informanter anser att arbetsmarknaden ställer högre krav på individer idag jämfört 

med förr. Sven menar på att arbetsmarknaden ställer krav på högskoleutbildning i allt större 

uträckning idag jämfört med förr: 

 

Jag skulle säga att det är högre krav nu, arbetsmarknaden ser mycket annorlunda ut idag jämfört 

med för 50-75 år sen, idag är det mycket högre krav på att du ska ha en högskoleutbildning för att 

ta dig in på de yrkena som verkar bra. Så ungdomarna går ofta vidare till studierna om 

arbetsmarknaden inte ser så bra ut. 

 

Sven beskriver hur arbetsmarknaden kräver högre utbildning för fler jobb jämfört med förr. 

Han framhäver vikten av att ha en högskoleutbildning för att lättare få tillgång till mer 

utmanande yrken samt att ungdomar ofta väljer att studera då de inte kan få de jobben som de 

strävar efter utan att studera vidare.  

 

Val av utbildning och den nära omgivningens påverkan 
När det gäller val av utbildning och karriär anser inte Olle att andra människor i hans 

närmaste omgivning påverkar hans val. Han känner att han kan själv välja fritt vad han vill 

göra för val. Olle menar på att han alltid velat gå sin egen väg utan att ta efter andra för 

mycket. Han är uppmärksam på vad andra gör men vill inte låta det påverka honom i sina val. 

Emil har mest sett föräldrar och vänner som ett stöd i sina val av utbildning och framtida 

karriär och menar att de inte påverkar honom i hans val utan mer har en stöttande roll i hans 

vägval i livet. Malin gillar att diskutera med andra om framtida val men anser sig vara envis 

och målmedveten vilket gör att hon tar sina egna beslut. Hon kan tycka det är intressant att 

höra vad andra anser om hennes val av utbildning och karriär men känner att hon slutligen tar 

besluten själv utan större påverkan av hennes nära omgivning. Sven anser att föräldrarna och 

släkten påverkar till väldigt stor del hans val, det kommer från hela uppfostran i familjen. 

Lovisa håller med Sven och menar att hon alltid har känt en stor press från sina föräldrar att 

börja plugga fort efter gymnasiet vilket gjorde att hon började direkt efter hon tagit studenten. 

Lovisa beskriver: 

 

Ja det tycker jag, jag tycker man påverkas ganska mycket av sin nära omgivning, vad de tycker 

och tänker. Som sagt så var ju jag väldigt påverkad av att mina föräldrar tyckte att jag skulle läsa 

vidare så fort som möjligt. Nu tycker jag att det var bra att jag gick direkt just för att man är ung 
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och har många år att klättra på karriärstegen och man behöver inte känna den här pressen när vi 

går ut att man ska måste få det perfekta jobbet direkt, utan man kan resa eller om man vill jobba 

med nåt helt annat och gå tillbaka till utbildningen och det senare. Men krav det känner man ju 

från omgivningen när det gäller val, framförallt av utbildning. 

 

Lovisa berättar hur hon påverkas mycket av sin nära omgivning i sina beslut angående studier 

och karriärsval, särskilt av vad hennes föräldrar anser. Hon anser att det är till stor del på 

grund av hennes föräldrar som hon började studera direkt efter gymnasiet vilket hon nu är 

glad över. Det kan till stor del bero på pressen som de fört vidare på henne att hon måste 

studera vidare för att kunna nå hennes framtida mål i karriären. Hon har känt stor press från 

föräldrarna men känner att det drivit henne att kämpa mot de framtida målen redan i tidig 

ålder. Att ha en rimlig press på sig kan driva individer till att prestera bättre och åstadkomma 

mer. För Lovisa verkar det som att pressen drivit henne till att tidigt ta tag i studierna samt 

blicka framåt för hennes framtida karriär. Hon erkänner sig tacksam över pressen då hon tidigt 

gått igenom en utbildning som hon antagligen ändå hade gått fast förmodligen senare om 

pressen varit mindre.  

Tilda är enig om att föräldrarnas och släktens påverkan i valen har stor betydelse men även att 

vänners val och åsikter påverkar mycket. Samtliga informanter ser relativt stora möjligheter 

att nå dit de vill i framtiden baserat på deras val av utbildning och karriär. Intervjupersonerna 

anser att man utgår från personliga intressen och magkänsla vid val av utbildning och karriär 

samt utsikterna för att få jobb efter utbildningen. Emil ser gymnasiebetygen som en 

avgörande grund inför framtiden. Arbetsmarknadens efterfrågan, jobbmöjligheterna efter 

studierna och intresset för att orka genomföra studierna är de huvudsakliga faktorerna som 

lyfts fram av informanterna. De flesta av informanterna menar att allt är möjligt att uppnå om 

man strävar efter det. Enligt Olle kan man ta sig långt även utan att studera fast att det kan ta 

längre tid och att det inte finns samma garantier för att kunna ta sig framåt på samma sätt som 

när man studerat vidare. Gemensamt anser informanterna att med rätt engagemang och 

tankesätt kan man uppnå vad man vill. Däremot Sven erkänner att det inte i alla fall är möjligt 

att nå sina mål och hävdar att sociala faktorer och klassbakgrunden kan ha stor påverkan i om 

målsättningar går att uppnå eller inte. Emil och Fredrik håller med om Svens kritik och påstår 

att allting inte går att uppnå, de menar att sociala faktorer, klasstillhörighet och personliga 

förutsättning påverkar för starkt vad som är möjligt att uppnå eller inte. 

 

Generell syn på högre utbildning 
Den generella synen på högre utbildning är positiv bland intervjupersonerna med undantag 

från Fredrik som varken ser det som positivt eller negativt. Han ser det som ett måste att härda 

ut för att nå sina målsättningar i framtiden. Olle anser att studierna lämnar tid till att hinna 

med mycket annat om man arbetar effektivt, det höjer livskvalitén och skapar mer tid till 

fritidsaktiviteter jämfört med ett heltidsjobb. Samtliga informanter menar att det har gått bra 

för dem under studietiden. Emil har klarat allting direkt medan de övriga har haft en eller 

några omtentor på vägen men känner att de kommit in i studietakten med tiden. På sidan om 

studierna uppskattar de flesta av intervjupersonerna att läsa ibland när de känner att de har tid, 

däremot vissa av informanterna läser nästan aldrig på fritiden annat än kurslitteraturen som 

krävs för studierna. Alla intervjupersonerna anser att de fått nya perspektiv och tankesätt från 

sina respektive utbildningar, att resonemang förändrats och att man kan se saker från fler 
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perspektiv än tidigare. Olle anser dock att han ännu inte hunnit få in mycket nya perspektiv 

men anser att det kommer med tiden då han bara är inne på sitt första år av utbildningen. 

Informanternas målsättningar med studierna var varierande. Olle vill utvecklas som människa, 

det vill säga genom all kunskap som han lär sig samt erfarenheterna som följer mogna som 

person och känna sig mer vuxen. Han vill även bli bättre på att ta in information samt 

problemlösning i form av alla problem han möter i vardagen både på fritiden och i arbetslivet 

kunna hantera dessa på ett mer lättsamt sätt. Emil anser redan att han utvecklats som 

människa under de år som han har studerat men vill fortsätta i samma riktning och han anser 

att man förmodligen aldrig utvecklas färdigt som människa. Olle och Emil strävar efter 

liknande målsättningar, men Emil som studerat längre känner att han redan kommit närmare 

målet. Lovisa vill få en bra levnadsstandard med god ekonomi och gärna en chefsposition 

inom något företag där hon känner att hon bär stort ansvar, detsamma gäller Malin samt att 

hon vill skapa ett bra liv för sina framtida barn. Tilda kan tänka sig att bli rektor eller 

förskolechef i framtiden och Sven vill öka sin efterfrågan på arbetsmarknaden för att kunna få 

en högre uppsatt yrkesroll.  

Samtliga informanter utom Olle anser att det är ett måste att studera för att de ska nå sina 

framtida mål i arbetslivet. Olle menar att studierna underlättar vägen att ta sig till målet men 

att det inte är ett måste för att nå dit.  

 

Valmöjligheter inom studier och karriär kopplat till utbudet av utbildningar 
Intervjupersonerna anser att utbudet av valmöjligheter inom studier och karriär är brett och 

tillräckligt. Lovisa och Tilda tar däremot upp gymnasiebetygens inverkan på möjligheter som 

individer får från sina prestationer, Tilda anser att detta ibland kan begränsa människor till 

stor del i deras valmöjligheter inför framtiden. Informanterna är eniga om att utbudet av 

valmöjligheter är positivt, däremot anser de flesta att detta kan vara en stress och svårigheter 

att veta vad man vill välja bland alla val som finns. Olle beskriver hur det är lätt att bli vilsen i 

alla val som finns inom utbildning och karriär.  

 

Man har ju som gått på en tågräls från det man var liten till man tog studenten, nu kan man 

verkligen göra allt men man kan bli lite vilsen i alla val. Det är nästan som man har för många 

men… det kan väl aldrig bli för många valmöjligheter egentligen utan det handlar väl om att följa 

magkänslan. 

 

Malin ser dock detta som mest positivt då hon menar att hon länge vetat vad hon vill och 

uppskattar de specifika inriktningarna på utbildningar som finns. Hon ser inga tveksamheter 

vid val bara det finns något som hon fastnar för. 

 

Jag tycker inte det är stressande. Jag är ingen velig människa, säkert finns de ju människor som 

blir förvirrade och tänker vad ska jag välja och så. Men jag känner inte det, jag tycker bara det är 

bra. Vet man vad man vill så kör man på det. 
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Studier och risktagande 
Alla intervjupersonerna är eniga om att de ser studierna som en riktning mot att uppnå ett 

framtida mål mer än som ett risktagande. Däremot tar Emil, Olle och Tilda upp risker som att 

inte klara utbildningen man ger sig in på, studielån, osäkerheten om utbildningen faktiskt 

leder till ett jobb och en försämrad ekonomisk situation under de år man ska studera. Riskerna 

är till största del ekonomiska vid studielån och sämre ekonomi jämfört med ett arbete vilket 

påverkar levnadsstandarden under studietiden. Sedan pressen på att klara av allt i en 

utbildning för att få ut en examen kan upplevas stressande av att man vill bli klar med 

studierna samt har studielånen att betala av efteråt. Samtliga informanter är beredda att ta 

dessa risker för att nå sina framtida målsättningar vilket visar att de är engagerade att jobba 

mot sina framtida målsättningar inom utbildning och karriär. Det visar på ett engagemang och 

en disciplin hos människor som ger sig an en högskoleutbildning trots riskerna som följer med 

detta. 

Det framkom många intressanta värderingar i resultatdelen. Många åsikter som var enade 

medan andra stack ut och sa emot de övriga. Det gavs tydliga indikationer på att 

klassbakgrund i grunden påverkar människor till viss del i om de ska börja studera eller hur 

pass tidigt de ska göra det. Även motivationen till att studera var varierande, valen av 

utbildning samt upplevelsen av den nära omgivningens påverkan vid val av 

universitetsutbildning och framtida karriär. Detta analyseras nedan i nästa avsnitt där det 

jämförs med relevanta teorier och tidigare forskning inom området. 
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Analys 

Klassbakgrund 
Informanterna kommer från varierande klassbakgrunder där endast två av dem har båda sina 

föräldrar som studerat vidare. Med tanke på att deras föräldrar är högt utbildade och 

yrkessamma inom det området som de studerat bedöms dessa komma från en bakgrund av 

övre medelklass. Enligt Louise Archer har klassbakgrund stor påverkan för vilka möjligheter 

individer ges möjlighet till i form av utbildning och karriär (Archer, 2002). Archer menar att 

människor som kommer från medelklass eller högre klasstillhörigheter har en lättare väg in i 

högskolestudier som kommer från deras värderingar från uppväxten och ekonomiska 

möjligheter.  

Även fyra av de övriga intervjupersonerna bedöms komma från en bakgrund av medelklass då 

alla fyra har en förälder som studerat vidare. Studierna värderas högt i klassbakgrunden i 

denna undersökning samt under stöd av Archer då hon menar att högskolestudier får 

människor att byta klasstillhörighet till medelklass eller högre om de kommer från en 

arbetarklass bakgrund. En informant sticker ut då denne kommer från en bakgrund med 

arbetarklass då ingen av föräldrarna studerat vidare. Detta kan vara en anledning varför denne 

började studera mycket senare än de övriga informanterna efter att ha arbetat 5-6 år efter 

gymnasiet. Detta kan bero på en annan uppväxt än de övriga intervjupersonerna där 

värderingar kring studier skiljer sig då ingen av föräldrarna studerat vidare och kanske inte 

heller förordar det på samma sätt. Archer påstår att människor från arbetarklassbakgrund ofta 

har större utmaningar med högskolestudier då de inte har samma förutsättningar i grunden. 

Hon menar även att människor från högre klasstillhörigheter kan se arbetarklassmänniskor 

som lata med brist på ambitioner då de inte har studerat, detta menar hon ofta är ett felaktigt 

dömande då människor från arbetarklassen inte växt upp med värderingarna av hur viktiga 

högskolestudier är eller pressen på att studera. Människor från medelklass eller högre 

klasstillhörigheter känner förmodligen en större press på att satsa på sin framtida karriär likt 

sina föräldrar före dem vilket kan vara grunden till att de fortare börjar fundera på att studera 

vidare och ofta gör det redan i tidig ålder. Detta stämmer in på informanterna då samtliga 

utom en arbetat mindre än 3 år före studietiden samt att tre av dessa började studera direkt 

efter gymnasiet.  

Däremot menar Beck att den klasstillhörighet som man växer upp i inte alls påverkar ens 

framtid i närheten av lika mycket som förr då man ofta behöll sina föräldrars klasstillhörighet 

och reproducerade detta genom att exempelvis arbeta inom industrier om pappan också gjort 

det tidigare (Beck, 2012). Individualiseringen som växt fram i samhället anses ha lett till att 

man kan forma sin egen framtid på ett bättra sätt i nutiden, däremot påverkar 

klasstillhörigheten hur lätt det är att uppnå målen för individer då alla har olika förutsättningar 

i grunden. Det är spännande att klasstillhörighet kan ha en större inverkan än man vill tro 

gällande drivkraft till högskolestudier. Det kan upplevas som att individer med föräldrar som 

studerat vidare förut växer upp i värderingar där det framhävs mer vikten att studera vidare 

vilket också kan göra att dessa börjar studera vidare i tidigare ålder. Just i denna undersökning 

ser man ett tydligt mönster på detta då den informant som kommer från arbetarklassbakgrund 

började studera mycket senare än de övriga. 
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Motivation till högskolestudier 
Gällande hur intresset för studier väcktes hos informanterna var det intressant hur två beskrev 

att de kände att de inte utvecklades inom sina yrkesroller längre vilket fick dem att fundera på 

att studera vidare. Det kan bero på att de hade en drivkraft att sträva framåt i karriären och då 

det kändes som att de mesta stannade av såg de studierna som en väg till att kunna uppnå sina 

framtida karriärsmål och fortsätta utvecklas i sina yrkesroller. Precis som Richard Rorty 

beskriver socialisering och individualisering hade informanterna gått igenom 

socialiseringsprocessen till största del efter att de blivit klara med gymnasiet (Rorty, 1999). 

Därefter började de sin individualiseringsprocess då det går ut på att göra val för sina framtida 

karriärer genom att börja arbeta och formas som individer. Då två av intervjupersonerna 

kände av stagnation på sina arbetsplatser innebar det förmodligen också en känsla av 

stillastående i deras individualisering vilket gjorde att de tog steget att börja studera och 

fortsätta utvecklas som individer och människor. Detta är intressant då drivet av att utvecklas 

inom sina yrkesroller och som människor gör att de kan lockas till att börja studera då de 

känner att utvecklingen börjar stanna av i deras yrkesroll. Det är antagligen viktigt för 

människor att utmanas med ökade ansvarsområden där de känner att de utvecklas för att de 

ska trivas på en arbetsplats. En informant som tidigt hade en målsättning med sin framtida 

karriär började studera direkt efter gymnasiet för att individualiseras och utvecklas som 

människa samtidigt som denne strävar efter sina framtida målsättningar. Detta är i princip av 

samma anledningar som driver denna informant till att studera bara det att denne direkt ville 

börja sträva mot sin framtida karriär och såg utbildning som en bra milstolpe att inleda vägen 

dit. Det är intressant att det tydligt framkom från alla informanterna i studien att det är 

meriterna för framtida arbeten som driver dem till att studera för att skapa en bättre framtid. 

Intresset för just det som studeras var inte lika viktigt för själva lärandet utan mer att det ska 

vara tillräckligt intressant för att man ska orka motivera sig att genomföra studierna. 

Slutsatsen i denna undersökning är att intervjupersonerna hittar motivation i sina studier 

genom att arbeta mot framtida mål och utvecklas som människor. 

 

Normen att studera vidare 
Samtliga informanter håller med om att det blivit en norm att studera vidare någon gång i livet 

i dagens samhälle. Däremot tar vissa upp att det fortfarande är många från mindre orter som 

inte studerar vilket är intressant i motsats till det ökande antalet studenter vid högskolor. Detta 

kan bero på att människor från mindre orter växer upp bland värderingar från föräldrar och 

andra närstående att studier inte är lika viktiga som människor från större städer upplever 

dem. 

Två av informanterna anser att kraven på ungdomar i dagens samhälle har ökat då de redan 

vid gymnasievalet gör ett val i riktningen mot deras framtida karriär. Detta kan upplevas som 

svårt att välja inför framtiden och får självklart många att bli tveksamma inför valet i en sådan 

tidig ålder. De två intervjupersonerna är eniga om att de flesta människor väljer att plugga 

vidare någon gång eller tvingas till det för att kunna uppnå deras framtida mål i karriären. Det 

är intressant att de menar att människor kan tvingas genomgå högskolestudier för att nå sina 

målsättningar inom karriären vilket känns som en rimlig analys av hur samhället har 

utvecklats. Beck menar på att då samhället har individualiserats över tiden har givna 
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levnadsmönster förändrats kraftigt (Beck, 2012). Med detta menas att en människa kunde 

födas in i en familj där rollen var given att denne skulle arbeta inom exempelvis industrier 

precis som föräldrarna gjort före. Däremot då individualiseringen växt fram har villkoren 

förändrats genom att varje människa har större valmöjligheter att välja hur de vill att deras 

framtid ska se ut, däremot ställer detta en högre press på varje individ att ansvara över sina 

egna livsval. Med att människor blev mer fria att kunna välja vad de vill har konkurrensen 

också blivit stor vilket gör att människor idag vill utbilda sig för att kunna vara 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Högskoleutbildning kan ses som en väg för att höja 

en individs meriter för att lättare kunna nå sina framtida målsättningar vilket kan vara en stor 

faktor i den ökade normen att studera vidare. 

 

Informanternas syn på arbetsmarknadens krav 
Majoriteten av intervjupersonerna anser att arbetsmarknadens krav på studiemeriter är rimliga 

i förhållande till de arbeten som kräver detta. De anser att kopplingen mellan att vara utbildad 

och ha ett högre uppsatt arbete är i balans och ser därmed inga större brister i systemet. 

Däremot en informant är av en annan åsikt då denne menar att arbetsmarknaden ställer 

orimliga krav då arbetsgivare kräver eftersträvar yrkeserfarenhet redan då en individ söker sitt 

första arbete. Intervjupersonen menar också att många arbeten ställer högre krav än 

nödvändigt för vad han anser krävs för att utföra arbetet. Denne ser detta som en effekt av den 

ökande vågen av studenter vilket gör det lättare för arbetsmarknaden att ställa högre krav då 

fler utbildar sig i dagens samhälle. Detta är spännande när allt fler utbildar sig och strävar 

efter framtida mål inom karriär och yrkesliv att arbetsmarknaden kan höja kraven för även 

mindre krävande arbeten då högre kompetens av studier har ökat stort. Det är som att 

människor kämpar igenom studierna för att kunna få eftersträvade arbeten och att sedan även 

mindre eftertraktade arbeten kräver högre kompetens i samband med detta. Michael (Allvin, 

2004) är också inne på detta område då han beskriver hur människan blivit mindre bunden till 

arbetsmarknaden och istället leder till ökad eftersträvan av kompetens hos individer som vill 

in på arbetsmarknaden. Han menar att arbeten blivit mer individualiserade i dagens samhälle 

genom ökat eget ansvar hos människor på arbetsuppgifter vilket kräver högre kompetens för 

att klara av jämfört med tidigare då människor ofta arbetade mer i större arbetsgrupper. Detta 

känns som en god motivering till de ökade kraven på studiemeriter som arbetsmarknaden 

ställer på individer vilket kan upplevas som ett balanserat system som förändras efter 

samhällets förutsättningar. En annan informant instämmer att arbetsmarknadens krav på 

studiemeriter och menar att ungdomar ofta väljer att studera för att kunna få de arbeten som 

de strävar efter. Man kan se en ökad press på individer att studera för att nå sina framtida mål, 

däremot är det synd att vissa arbeten i samband med det ökade intresset för studier ställer 

högre krav än vad som anses nödvändigt för att klara av arbetsuppgifterna. Däremot är det 

antagligen svårt att skapa ett felfritt system för balansen mellan arbetsmarknadens krav på 

meriter i förhållande till arbetsuppgifterna som följer med arbetet. 

 

Val av utbildning och den nära omgivningens påverkan 
Tre av informanterna anser inte att människor i den nära omgivningen påverkar deras val av 

utbildning och karriär. De vill göra sina val självständigt samtidigt som de är uppmärksamma 

på vad andra gör vilket kan inspirera dem undermedvetet fast det viktiga är att de anser att de 
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gör sina val själva. Detta ger dem en känsla av självständighet i deras val vilket gör de får en 

känsla av hur de formar sin framtida karriär. Detta kan liknas vid Ulrich Becks begrepp 

självkultur som är en del i hans individualiseringsteori (Beck, 2002). Begreppet självkultur 

beskriver individens sökande efter sin egen identitet i samband med val av utbildning och 

karriär inför framtiden. Självkultur har växt fram i samband med moderniseringen i samhället 

och handlar om att människor vill skapa sin egen livshistoria där de själva är huvudpersonen i 

centrum och ställs inför avgörande val. Det är bra genom att det driver människor till att tänka 

självständigt och ta egna beslut som de anser passar dem. Däremot kan det också leda till en 

ökad press att lyckas i de val som en individ ger sig in på vilket är en stor del i den 

individualisering som växt fram. Beck menar att många människor ser sin karriär som en del i 

deras identitet och status vilket gör det viktigt för människor att känna att de lyckas i sina 

vägval i livet. Två andra informanter erkänner däremot att de påverkas av sina föräldrar och 

släkten i sina val de ska göra. En av dessa framhäver pressen denne känt från föräldrarna på 

att börja studera vidare tidigt. De är öppna med att andra människor runtom dem påverkar 

deras val vilket är stort att kunna erkänna. En lagom press från föräldrarna kan driva individer 

till det bättre med att ta tag i studier i tid och satsa på sina framtida karriärer. Det är 

spännande att se en skillnad i tankar där vissa informanter menar att de inte alls påverkas av 

andra i sin omgivning gällande utbildnings och karriärsval medan andra är öppna att erkänna 

att de påverkas mycket från föräldrarna med värderingar och press. Det känns rimligt att man 

till viss del påverkas av sin nära omgivning gällande avgörande val vilket också kan vara 

undermedvetet i värderingar som man fått från hemmet under uppväxten. 

Det är intressant att det framkom tydliga skillnader i föreställningarna hos informanterna när 

frågan om allt är möjligt att uppnå efter att man strävar efter det ställdes. Majoriteten anser att 

man kan uppnå allt bara man har rätt tankesätt och inställning för det. Däremot ställer Emil 

och Olle sig kritiska till detta och menar att sociala faktorer, klasstillhörighet och personliga 

förutsättningar påverkar vad som är möjligt att uppnå. Deras kritik kan upplevas som rimlig 

då dessa faktorer kan sätta stopp för planer och målsättningar, däremot kan man antagligen 

uppnå mycket men inte allt. Man kan uppleva en viss optimism hos majoriteten av 

informanterna fast kanske till det goda då detta gör dem mer benägna att kämpa mot något 

som de vill uppnå. 

 

Generell syn på högre utbildning 
Samtliga intervjupersoner är studenter som har en allmänt god syn på högskolestudier. Dock 

sticker en av dessa ut då denne menar att högre utbildning varken upplevs som positivt eller 

negativt utan mer som något att kämpa igenom för den framtida karriären. Det är spännande 

att se hur studiemeriter driver människor till att kämpa igenom en utbildning för att nå 

framtida mål. För att det ska vara möjligt krävs förmodligen ett intresse för ämnet i 

utbildningen ändå för att motivera individen till att orka genomföra studierna. Informanterna 

är eniga om att de har fått nya perspektiv att se på världen från sina respektive utbildningar. 

Det är roligt att majoriteten intervjupersonerna beskriver studierna som givande i nya 

perspektiv vilket gör dem mer öppensinnade för fler situationer som de ställs inför i 

framtiden. Målsättningarna som framkom i undersökningen var att informanterna vill 

utvecklas som människor genom studierna samt få bättre levnadsstandard med stadig 

ekonomi. Detta kan man se som rimliga mål då de tar in mycket ny kunskap och får nya 

perspektiv på saker av utbildningen de går samt att det ska löna sig att studera genom att 
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kunna få högre uppsatta roller i arbetslivet sedan i karriären. Detta går ihop med Ulrich Becks 

resonemang kring individualisering då han menar att klasstillhörigheten inte påverkar lika 

starkt människors framtida öden och att man med högre utbildning lättare kan påverka sin 

egen framtid i dagens samhälle (Beck, 2012). Enligt Beck är det lättare idag att påverka sin 

egen status genom yrkesroll och uppnå de individuella mål som man strävar efter jämfört förr. 

Detta visar på en god utveckling åt rätt håll för individuella förutsättningar hos människor. 

För att uppnå sina framtida mål inom karriären anser majoriteten av intervjupersonerna att det 

är nödvändigt att studera vidare. En informant motsäger detta då denne menar att man kan ta 

sig lika långt utan studier fast att studierna kan underlätta vägen dit. Fast intervjupersonen 

erkänner därmed att studier öppnar upp möjligheter för framtiden men vill gärna tro att man 

kan åstadkomma lika mycket utan studier. Resonemanget som informanten framför kan vara 

möjligt men högskolestudier förenklar förmodligen vägen att uppnå ett mål samt att det går att 

uppnå på kortare tid då man inte behöver arbeta sig upp i näringskedjan i lika många år i 

arbetslivet då man studerat vidare.  

 

Valmöjligheter inom studier och karriär kopplat till utbudet av utbildningar 
Informanterna ställer sig positiva till dagens breda sortiment på valmöjligheter inom 

utbildning och karriär. De framhäver vikten i gymnasiebetygens påverkan av hur pass stora 

valmöjligheter varje individ får baserat på deras prestationer under gymnasietiden. Det är 

intressant eftersom det faktiskt har en väldigt avgörande roll om man vill studera till 

exempelvis läkare vilket kräver toppbetyg på gymnasienivå. Detta kan givetvis begränsa 

människors möjligheter men utbudet på valmöjligheter är stort även för utbildningar som inte 

har lika höga intagningskrav. Bland mängden av valmöjligheter erkänner en informant att 

denne kan känna sig vilsen i vad för val som ska göras och därefter känna en inre stress. 

Bredd på valmöjligheter är för det mesta positivt men kan upplevas svårt att välja rätt då det 

finns mängder av olika inriktningar att utbilda sig inom ett område. Däremot menar en annan 

intervjuperson att om man är nog säker på vad man vill välja är det fortfarande lätt att välja en 

utbildning trots den stora mängden av val. Det är spännande att hon menar att säkerhet i vad 

man vill och en god självkännedom kan leda till att mängder av val ändå är lätta att 

genomföra. En intervjuperson beskriver hur det är lätt att bli vilsen i alla val som finns inom 

utbildning och karriär. Detta har även med Ulrich Becks resonemang kring moderniseringen 

som förändrat samhället samt den kraftigt växande individualiseringen (Beck, 2012). 

Individualiseringen har lett till att det finns fler inriktningar inom studieområdet det vill säga 

fler utbildningar. Det gör att människor kan välja mer specifikt vad de vill utbilda sig inom i 

dagens samhälle. Detta är för det mesta positivt då man kan välja mer fritt men däremot är det 

synd att det ger effekter som tveksamhet, stress och frustration åt människor som har svårt att 

veta vad de vill välja för karriär inför framtiden. Det är synd att dessa negativa effekter 

uppstår i samband med mer valmöjligheter hos de som inte är säkra på vad de vill välja och 

som känner att osäkerheten ökar när fler valmöjligheter uppstår. Det är svårt att se en lösning 

på detta då många skulle bli besvikna om valmöjligheter minskade medan andra skulle känna 

en lättnad i att välja någon utbildning. De som är osäkra får helt enkelt försöka hitta intressen 

i det stora utbudet och gallra ut utbildningar av intresse. 
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Studier och risktagande 
Intervjupersonerna framhäver risker som att inte klara av en utbildning, studielån och 

osäkerheten inför framtida arbeten som en del av att studera vidare. De är dock beredda att ta 

dessa risker då de anser att det mest sannolikt löner sig i framtiden samt att riskerna ändå är 

låga i samband med studier. Ulrich Becks teori om risksamhället kan relatera till detta då den 

tar upp allmänna risker i samhället (Beck, 2012). Beck menar att samhällets utveckling genom 

modernisering har lett till att risker idag inte är lika påtagliga som förr vilket gör det svårare 

att bedöma om något är dåligt att ge sig in på eller inte då man inte lika säkert kan påstå att 

det finns risker med det. Exempel är att fattigdom var mycket påtagligare förr i västvärlden 

men har minskat över tiden och är inte lika påtagligt numera. Andreas Cebulla stärker Becks 

teori risksamhället och menar att det finns mycket som indikerar på att teorin även fungerar i 

praktiken (Cebulla, 2007). Cebulla har gjort en empirisk undersökning av Becks teori som 

stärker resonemanget kring risker och samhällsutveckling. Det är intressant att bedöma risker 

i de val man utsätts för då det inte alltid är självklart om något är en risk eller inte. Risken 

med att studera anses dock kunna vara liten då man inte har mycket att förlora på det förutom 

om man inte klarar av utbildningen och sedan har höga studielån att hantera. De som tyvärr 

inte klarar av utbildningen som de går riskerar att få höga studielån att betala tillbaka. Detta är 

en risk som en student bör vara villig att ta för att kunna nå sina framtida målsättningar inom 

karriär och yrkesliv. Riskerna kan givetvis upplevas som pressande då en student vet att denne 

lånar pengar för att klara av studierna vilket kan vara stressande för människor. Becks teori 

om risksamhället innehåller mycket om samhällsförändringens inverkan på hur risker har 

förändrats över tiden då vissa försvunnit eller minskat medan andra tillkommit, intressant att 

Cebulla har undersökt denna teori och kan hitta vissa samband som pekar på att den går att 

mäta till viss del i praktiken men Becks teori är inte av statistisk signifikans det vill säga 

bevisad att stämma i praktiken. Däremot finns det mycket som visar i Cebullas undersökning 

att Becks teori indikerar på att stämma till stor del men inte tillräckligt strakt för att bevisa det 

än. Det är spännande hur Beck beskriver att risker förändras över tiden och är mindre 

påtagliga idag mot förr. Detta kan man se om man jämför riskerna med att studera som man 

får hantera under studietiden genom att klara av studierna jämfört med förr när det handlade 

om att motverka fattigdom som inte alls är en lika stor risk i dagens samhälle i västvärlden. 
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Diskussion 
I stort har undersökningen varit riktigt intressant och känts givande då jag fått lära mig först 

mer om Ulrich Becks teorier kring individualisering samt risksamhälle. Sen att få höra de 

olika tankarna kring högskoleutbildningar hos studenterna vid intervjutillfällena var 

spännande då jag kunde relatera till mycket själv då jag också varit i liknande situationer som 

informanterna när även jag är en student.  

Klassbakgrund 
Till att börja med när jag började fördjupa mig i Becks teorier fick jag lära mig mycket om 

samhällets utveckling och förändringar som skett över tiden som lett till att individualisering 

växt fram starkt. Det fick mig att fundera på hur studenter upplever detta kopplat till 

högskolestudier då individualisering lett till att fler vill studera vidare för att kunna nå sina 

framtida mål inom karriär och yrkesliv. Jag ville ta reda på vad som fick studenter först till 

fundera på att studera vidare till att ta beslutet till att börja studera, hur deras yrkesbakgrund 

ser ut sen tidigare samt vilket sorts uppväxt de haft det vill säga vilken klassbakgrund de 

beräknas komma från. Klassbakgrund och yrkesbakgrund är intressant att jämföra eftersom 

det kan ha stor påverkan på människors åsikter då det innefattar vilken sorts uppväxt de har 

haft och vad de har arbetat med före studietiden. Jag anser att detta påverkar stort då 

uppväxten genererar värderingar från den nära omgivningen som påverkar en individs åsikter 

samt att de arbeten som en människa haft före studierna också påverkar dennes tankar och 

värderingar. 

Val av utbildning och karriär 
Det framkom många likheter som olikheter i studien vilket var intressant att jämföra i resultat- 

och analysdelen av uppsatsen. I resultatet togs det upp av informanterna att man lägger 

grunden för sina möjligheter redan på gymnasienivå vilket de både såg som bra och dåligt. 

Själv anser jag att det är ett rimligt upplägg då man gör en gallring på gymnasiebetygen vilka 

som kan komma in på de mer kvalificerade utbildningarna som jag anser att inte vem som 

helst ska ha tillgång till då det gäller att ha en tillräckligt god kompetens för att genomföra 

exempelvis en läkarutbildning. Sedan när det kommer till valmöjligheter av utbildningar idag 

finns det ett väldigt stort utbud som kan vara svårt att veta vad som är rätt att välja för 

människor som funderar på att studera vidare. Det framkom som något positivt i studien till 

största delen med ett bredare utbud än förr men även svårigheten att välja en utbildning då 

valmöjligheterna ökar. Själv anser jag att det är bra med ett brett utbud vilket gör att man kan 

inrikta sig specifikt till något på ett annat sätt än förr, det gäller dock att veta vad man vill 

arbeta med i framtiden och vad som känns intressant att studera. Ett större utbud på 

utbildningar leder till fler valmöjligheter men samtidigt en ökad vilsenhet i att veta vad man 

ska välja som enskild individ. Det kan leda till stor förbättring för de som har lätt för att göra 

val medan det försvårar stor för de osäkra som kan vänta längre tid innan de börjar studera. 

Den nära omgivningens påverkan 
I undersökningen frågade jag informanterna om de anser sig påverkas av den nära 

omgivningen det vill säga familjen och vänner vid val av högskoleutbildning och framtida 

karriär. Det framkom splittrade åsikter där vissa ansåg sig påverkas mycket av den nära 

omgivningen medan andra inte alls upplevde sig påverkas. Detta är ytterst intressant enligt 

mig och jag är enig om att familjen kan påverka till stor del i de val man gör inför sin framtida 

karriär. Ofta får man vissa värderingar från uppväxten likt människorna i ens närhet samt 
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diskuterar olika saker och får deras perspektiv på vad de anser är bra att satsa på och inte. 

Med detta vill jag säga att utan att veta det själv kan man omedvetet påverkas av närståendes 

värderingar som man har fått olika intryck av sedan man var liten.  Jag är ändå med på 

resonemanget om att man slutligen tar sina egna beslut men kanske inte alltid helt opåverkad 

av närstående som vissa vill tro. Men i värderingar finns det inget rätt och fel utan bara olika 

intressanta synsätt vilket har varit kul att ta del av i denna undersökning. Uppväxten ger olika 

perspektiv för en människa som växt upp bland föräldrar som studerat vidare jämfört med en 

annan familj där ingen förälder har studerat vidare. I den andra familjen förs antagligen inte 

samma värderingar vidare på hur bra och viktigt det är för karriären att studera vid universitet. 

Detta såg olika ut hos informanterna och den som var äldst när den började studera var också 

den enda studenten där ingen av föräldrarna hade studerat vidare. Detta kan ge en viss 

indikation till att det stärker motiven att studera vidare tidigare efter gymnasiet då minst en av 

föräldrarna studerat vidare. Föräldrarna kan då uppmuntra till hur bra det är för framtiden att 

gå en universitetsutbildning för dess studiemeriter och kompetenshöjning. Det är intressant att 

olika faktorer som omgivningens värderingar och uppväxten kan ha en stor inverkan på de val 

som en människa gör. Jag ser det som att de flesta får värderingar från sin nära omgivning 

vare sig de vill erkänna det eller inte vet om det och undermedvetet påverkas. Värderingar 

som finns runt människor redan från när de är små anser jag påverkar individer till hur de ska 

formas inför framtiden. Betydelsen av detta ur ett samhällsperspektiv är att människor kan 

påverkas mer av sin familj och vänner än de själva kan se vid ställningstaganden som val av 

studier och karriär. 

Motivation till universitetsstudier 
Avseende motivation till att börja på en universitetsutbildning såg det varierande ut för 

informanterna. Det var stor variation i drivkrafter som fick intervjupersonerna att börja 

studera. Vissa ville ta tag i karriären direkt som kände en press från föräldrarna medan andra 

arbetade några år före de kände att de ville göra någonting annat där möjligheterna för 

utveckling är större. Strävan efter arbetsvillkor, högre levnadsstandard och större möjligheter i 

att kunna utmanas i sina framtida yrkesroller och känna att de kan fortsätta utvecklas 

framkom som starka motiv till att börja studera. Jag kan själv relatera väldigt mycket till detta 

då det är viktigt att hitta en drivkraft och ett syfte eller mål att uppnå med sina studier samt 

utveckla sina möjligheter med vad man kan arbeta med senare i karriären. Högskoleutbildning 

är en god grund att ha ute på arbetsmarknaden för att vara attraktiv hos arbetsgivare samt 

inneha goda studiemeriter som kompetens. Drivet till studier verkar till stor del bero på 

framtida målsättningar inom karriär vilket kan driva människor till att skaffa sig en högre 

utbildning. De som väntar länge med att börja studera börjar antingen studera sent eller kan 

anse att det är försent för dem vilket kan leda till att de aldrig börjar studera.  

Arbetsmarknadens krav 
Gällande arbetsmarknadens krav på studiemeriter var de flesta informanterna eniga om att 

kraven är rimliga då de anser att många högre uppsatta arbeten kräver högre kompetens i form 

av studiemeriter för att de ska genomföras på ett tillfredställande sätt. I samband med 

arbetsmarknadens krav på studiemeriter anser intervjupersonerna att det mer har blivit en 

norm i dagens samhälle att studera för att uppfylla arbetsmarknadens krav och kunna uppnå 

framtida mål i arbetslivet. Man kan se det som att samhället har förändrats i den riktningen att 

studiemeriter efterfrågas i allt större grad vilket i sin tur driver på och tvingar människor att 

studera vidare få deras eftersträvade arbeten. Jag ser också detta som rimligt då samhället har 
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individualiserats det vill säga blivit mer individanpassat i arbeten med mer eget ansvar och 

kompetenskrav för att klara av olika yrkesroller som leder till att studiemeriter efterfrågas i 

större grad. Likt en av informanterna tog upp det kritiska tänkandet som något viktigt som 

förhoppningsvis ökar i allmänhet bland människor då allt fler studerar vidare. Det är en effekt 

som jag hoppas följer med i den ökande trenden att studera vidare vilket bidrar till ett mer 

kompetent samhälle där fler kan vara källkritiska till påståenden och fakta som de tar del av. 

Ett problem som kan framkomma av att fler studerar är att studiemeriter inte väger lika tungt 

längre vilket kan sänka motivationen i framtiden till att studera eller att människor tvingar sig 

till att studera vidare för att vara konkurrenskraftiga. 

Risker med studier 
Slutligen vill jag ta upp risker som kan följa med att studera kopplat till Becks teori om 

risksamhälle. Risker med att studera som framfördes av informanterna är att inte klara av en 

utbildning som man ger sig in på och fortfarande har studielån att betala av och osäkerheten 

om utbildningen leder till ett arbete efteråt. Detta är enligt mig mindre risker för en 

målmedveten student medan det för en mindre engagerad student kan var en större risk att 

börja studera. Beck menar också att risker i samhället alltid förändras och har blivit mer till 

individuella risker i dagens samhälle mot förr då det handlar om för individer att själva ta tag i 

sina karriärer och livssituationer. Jag är enig med informanterna när de menar att de inte alls 

tvekade på att ta dessa risker med att studera för att kunna uppnå en bättre framtid, jag själv 

som också studerar ser detta som en given risk att ta för att nå mina framtida mål. Jag hoppas 

att denna undersökning kan medföra något intressant perspektiv på föreställningar och 

värderingar hos studenter kopplat till universitetsstudier och samhällets utveckling genom 

individualisering. Det har för mig känts som ett givande arbete som hållit intresset uppe då jag 

kunnat relatera många värderingar som framkommit till mina egna åsikter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hej berätta lite om dig själv, vad pluggar du och vilket år är du inne på? 

2. Var kommer du från ursprungligen, här eller från en annan ort? 

3. Har dina föräldrar studerat förut, vad i så fall? 

4. Vad arbetar dina föräldrar med nu? 

5. Hur ser din egen yrkesbakgrund ut före studietiden? 

6. Vad var det som fick dig att börja fundera på att studera vidare? Var största 

drivkraften ditt intresse till studierna eller mer åt meriterna för framtida arbeten?  

7. Vad fick dig att välja just den utbildning som du nu går? 

8. Anser du att det är en norm i dagens samhälle att studera vidare någon gång i livet? 

9. Hur ser du på arbetsmarknadens krav kopplat till studiemeriter? Anser du att det krävs 

mer idag att ta sig in på arbetsmarknaden än förr? 

10. Hur är valfrihet för dig, påverkas du mycket vänners och föräldrars värderingar? 

11. Ser du stora möjligheter i de val du gör, vad avgör vilken utbildning och framtida 

karriär man ska välja? 

12. Är allt möjligt att uppnå om man strävar efter det enligt dig? 

13. Hur är din generella syn på högre utbildning och hur har det gått i skolan? 

14. Har du ett intresse för att läsa mycket?  

15. Öppnar studierna upp nya perspektiv med kunskaper som följer? 

16. Vad är dina målsättningar att uppnå av studierna?  

17. För att nå dina framtida mål i arbetslivet, anser du att det är ett måste att studera för att 

nå dit? 

18. Hur ser du på dagens valmöjligheter på studier och karriär? Är mängden av val en 

lättnad för att kunna välja rätt eller en stress av svårigheter att veta vad man ska välja? 

19. Ser du det som ett risktagande att studera eller som en väg till en given framtid att 

uppnå en målsättning? I så fall är du beredd att ta risker för att nå dit du vill i 

framtiden? (Personlig utveckling och karriär) 

 

 


