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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om studieval. Studien baserar sig på tolv kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med förstaårsstudenter på Halmstad Högskola från utbildningsprogrammen Affärssystem 

inriktning företagsekonomi och Statsvetenskap inriktning politisk kommunikation. De centrala 

frågeställningarna i denna studie är för det första vilka överväganden som styr studenter till att välja 

att studera på en högre utbildning och på en specifik utbildning. För det andra handlar uppsatsen om 

vilka värderingar som speglas i individens studieval samt för det tredje, huruvida individen upplever 

val och värderingar som personliga respektive påverkade av omgivningen. För att närma sig dessa 

frågeställningar studeras studenters värderingar, attityder och förhållande till den egna 

omgivningen. Studien avslutas genom en analys av intervjuerna genom vilken dessa olika 

upplevelser kan förstås utifrån teoretiska perspektiv som vi tror belyser både samhälleliga och 

individuella skäl till individens studieval. Dessa är förknippade till nutidens villkor i ett samhälle 

som på många sätt bygger på konkurrens, rationalitet och individualitet. De teoretiska 

utgångspunkter som har används i analysen och som bidrar till förståelsen av de tre ovan nämnda 

aspekterna är socialisationsteorin, Maslows behovshierarki, Fromms teori om ”flykten från 

friheten” samt Moscovicis teori om de sociala representationerna. Resultaten tyder dels på 

individualism och dels på rationalism som kan urskiljas i respondenternas svar där motiven till 

högre utbildning kan förstås i relation till bland annat ekonomiska och självförverkligande orsaker. 

Studenternas upplevelser samt resonemang av sina studieval indikerar till rationella överväganden 

där kvalifikationer på den framtida arbetsmarknaden upplevs av respondenterna att bidra till större 

möjligheter att få inte endast ett intressant arbete utan ett arbete som i framtiden har en god 

anställningsutsikt. Självförverkligande motiv till studier samt i det framtida arbetet är en annan 

aspekt som lyft fram hos respondenterna som ett eftersträvansvärt värde vilket en högre utbildning 

antas bidra till. Självförverkligandet i sin helhet kan förstås som något som råder inom 

samhällsramarna där de individuella valen kan oundvikligen förstås vara förknippade med att göra 

samhällelig nytta, och försäkran om att kunna vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. 

 

Nyckelord: Studieval, Samhälle, Socialpsykologi, Självförverkligande, Identitet, Anpassning 

Abstract 

This study tells about study-choices, and is based on twelve semi-structured qualitative interviews 

with first year Business- and Political science-students at the University of Halmstad. Crucial 

questions in this study are firstly, what reasons and considerations guide students to their field of 
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study. Secondly, the question lies in which values are mirrored in the individuals' choice of study, 

and third, how they experience the choice of study being a personal one and how much the choice 

lies in societal influences. In order to move closer to examining these questions, individual values 

and attitudes towards society and the market is examined, as well as how their identity in relation to 

these factors can be understood. This study ends with an analysis which can be understood from 

both societal and individual perspectives. Associated to current societal conditions that lead to 

studies, in a society that is in many ways are based on competition, rationality and individuality. 

The theoretical framework that is used in our analysis and leads to understanding of these 

perspectives, are “Socialization”, “Hierarchy of needs” by Maslow, “Escape from freedom” by 

Fromm, and Moscovicis´ theory of “Social Representations”. The results indicate to individualism 

and rationalism in the respondents´ responses. The individuals´ reasonings to choice of study can be 

understood in relation to safety- and rational aspects, where qualifications in the future market are 

seen as contributing to improved ability to secure an interesting and an employable job in the future. 

Self-fulfilling objectives are brought up as important in the respondents´ choice of study and future 

work, and is defined as a broadly strived for value among respondents, to which higher education is 

expected to contribute. Self-fulfillment in Its´ full meaning can be understood as something 

determined in the frames of society, whereas individual choices are inevitably linked to being useful 

for the society, and securing oneself to being competitive on the job-market. 

 

Keywords; Choice of study, Society, Social Psychology, Self-fulfillment, Identity, Adaptation 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om motiv och överväganden till studieval. Vi är intresserade av att förstå de 

anledningar som driver individen till att söka sig till en högre utbildning men även till en specifik 

utbildning samt hur dessa studieval upplevs vara personliga respektive påverkade av omgivningen. 

Vi vill även förstå hur samhället kan ha påverkat individens liv och värderingar, som i sin tur har 

lagt grunden för studievalet idag. 

 

Genom att ta del av studenters resonemang kring val av studier kan vi öka vår förståelse för hur 

individen prioriterar olika faktorer över andra vid individuella val, och varför. Med hjälp av detta 

kan vi då förstå vad som styr studenternas val av utbildning både i ljuset av både individuella och 

kollektiva processer, det vill säga individens roll som en samhällsmedlem och som en unik person 

med specifika egenskaper och drivkrafter. 

 

Vårt val av uppsatsämne har till viss del formats av vårt eget intresse och oro för konformitetens 

och anpassningens konsekvenser för den egna identiteten. Vi tror att nyttoprincipen; pengar och 

status ofta kan påverka och locka människan till att göra sådana val som inte alltid kommer från 

individen själv. Vi är intresserade av att problematisera hur människans moraluppfattning, livssyn 

och attityder påverkas av samhället och medier, vilka kan förstås genom individens studieval. Med 

andra ord anser vi att aktuella attityder, uppfattningar eller trender kan påverka individen i tron om 

att majoritetens antaganden är de som är de mest godtagbara och sanna. Människor är olika och har 

ett individuellt sätt att handla, men för att orientera sig eller även för att konkurrera i det sociala 

landskapet, möter individen förväntningar om att anpassa sig till de rådande omständigheterna.  

 

Vi tror att de studier som individen fördjupar sig i kommer att betyda mycket för dennes nu- och 

framtid, där den kunskap som behandlas inom utbildningen kommer att betyda mycket även i den 

framtida professionen. Arbetet är en stor del av människans vardag och den framtida yrkesrollen 

kommer att ha viss betydelse för dennes personliga identitet. Därför tycker vi att det finns skäl att 

utforska och reflektera kring anledningarna till studievalet. 

1.1. Problemformulering  

För att nå en djupare förståelse gällande temat vill vi undersöka vilka skäl som ligger bakom 

studievalet och hur dessa val resoneras kring av studenter. Studerar man endast för att få ett 
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specifikt yrke eller finns det andra anledningar till studier? På vilka plan kan studierna bidra till 

tillfredsställelse för individen? Är studievalet en produkt av samhälleliga influenser, och i så fall, 

hur har det självständiga valet kommit att formas i relation till dessa influenser? Hur mycket 

påverkar samhället individen och hur bidrar hon till att upprätthålla de samhälleliga strukturerna 

genom sina handlingar, och varför? Det socialpsykologiska perspektivet ligger i att problematisera 

vad individuell lycka, frihet och tillfredsställelse innebär för individen, och hur detta präglas i 

relation till individuella val och den sociala omgivningen. Det är den pågående relationen mellan 

individ och samhälle gällande studieval, som vi vill förstå bättre.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad socialpsykologisk förståelse för anledningar till 

individens studieval. 

1.3. Frågeställningar  

- Vilka överväganden styr studenter till val av en högre respektive en specifik utbildning? 

- Vilka värderingar  speglas i individens studieval? 

- Hur finner individen studievalet som personligt respektive påverkad av omgivningen?  

1.4. Disposition 

Vår uppsats är uppdelad i åtta kapitel med underrubriker, samt litteraturförteckning. Detta första 

kapitel inledningskapitlet med en inledning följt av problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. Det andra kapitlet tar upp bakgrund till området och 

innehåller en kort presentation av de utbildningsprogram som vårt urval består av samt en historisk 

redogörelse och förståelse för utbildningens roll i samhället. Det tredje kapitlet berör tidigare studier 

som berör vårt ämnesområde. Det fjärde kapitlet är en redogörelse för våra forskningsmetoder, vår 

förförståelse kring ämnet, urval, tillvägagångssätt samt etik. I kapitel fem presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna för analysen. I kapitel sex presenteras vår materialinsamling, och i kapitel sju 

analyseras detta material med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Kapitel åtta består av 

reflektioner kring vår uppsats, samt den kritik som vi riktar mot vår undersökning. 
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2. Bakgrund 

För att göra läsaren bekant med de utbildningarna som vår urvalsgrupp består av kommer vi nedan 

kort att introducera innehållet i dessa utbildningar. Den första urvalsgruppen är respondenter från 

utbildningsprogrammet Affärssystem med inriktning företagsekonomi och den andra gruppen är 

Statsvetenskap inriktning politisk kommunikation. Därefter kommer vi att ge en historisk 

beskrivning om hur den ekonomiska utvecklingen i samhället har påverkat människans livsvillkor. 

Denna redogörelse kan bidra till förståelse för individers anpassning till ekonomiska och 

samhälleliga omständigheter, vilket idag kan förklara behovet av utbildning och kvalifikationer i ett 

konkurrensinriktat samhälle. I Sverige idag betonas utbildningens betydelse av såväl medier som 

politiker (Hilding 2011, s. 38). Marknaden efterfrågar kvalifikationer och specialiseringar inom mer 

eller mindre varje yrkesområde. Individen får och bör själv välja sin yrkesinriktning, vilket 

förbereder denne för en särskild yrkesroll (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 91). För att uppnå 

förståelse för vad en högre utbildning representerar för individer i dagens samhälle bör vi förstå, i 

grova drag, hur vissa förändringar i samhället kan ha påverkat våra samhällsnormer och regler och 

därigenom, deras valmöjligheter.  

2.1. Utbildningsprogram 

Alla yrken har sina funktioner och har en betydelse för utvecklingen och institutionaliseringen av en 

välfärdsstat, där den största delen av arbetena finns inom den statliga sektorn (Selander 1989, s. 52). 

Denna så kallade ”professionalisering” innebär en socialisation till en specifik profession där olika 

högre utbildningar förbereder studenter för dessa yrkesuppgifter. Här följer en kort presentation av 

de två utbildningsprogram som studiens urvalsgrupper representerar. 

I det statsvetenskapliga programmet ligger fokus på olika politiska frågor. Studenter lär sig 

grundläggande kunskaper och idèer om hur samhället fungerar, om hur länder styrs samt hur olika 

politiska system ser ut i världen. De får förberedande kunskaper i kommunikation och formande av 

egna åsikter lärs ut för att studenterna ska kunna delta i politiska debatter. Yrkesområden man kan 

inrikta sig i efter studier berör i stort yrken inom statlig förvaltning såsom departement och 

myndigheter, i kommuner och på landsting, eller inom EU och andra internationella organ 

(http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning/). Utbildningsprogrammet affärssystem inriktning 

företagsekonomi syftar till att förbereda studenterna med tillräckliga kunskaper och färdigheter för 

att kunna arbeta inom olika yrkesområden som berör den ekonomiska sektorn. Utbildningen lär ut 

kunskaper om effektivitet, förbättring av ekonomisk vinst och minskning av förluster för företag 

http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning/
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eller organisationer. Yrken man kan arbeta inom efter studier är exempelvis projektledare, 

ekonomichef/controller, it-revisor eller konsult. Studenter har även möjligheter att jobba inom 

marknadsföring, organisation och informationsteknik (http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning).  

2.2. Historisk beskrivning av arbetsmarknad och utbildningens roll i samhället. 

De ekonomiska förändringarna som skedde under industrialismen kom att innebära sociala 

förändringar i samhället där människan tampades med det faktum att inget längre var förutbestämt, 

det vill säga det hade längre inte en avgörande betydelse om man hade råkat födas in i en viss 

samhällsklass. Under feodalismens tid på 1500-talet hade man en förutbestämd samhällsroll med 

bestämda arbetsuppgifter, för att sedan med industrialismen kom det växande behovet av ny 

arbetskraft på den expanderande marknaden att ge individen möjlighet att utveckla sina personliga 

egenskaper. Därmed tillförde individer den marknadsekonomiska utvecklingen med sina bidrag. 

Detta kunde ses som en grogrund till det kapitalistiska samhället (Fromm 1993, ss 35-49). 

Kapitalismen kan ses som ett genererande system av vinst som bygger på tillvaratagandet av den 

mänskliga arbetskraften. Kapitalismens grundläggande tendens ligger i rationalismen, vilket baserar 

sig på förnuftsbaserat tänkande och logisk-matematiskt kalkylerande av resurser (Boglind, Eliaeson 

& Månson 2005, s. 169). Detta har används som redskap för organisationers optimering och 

förutsägbarhet av resultat och vinst på marknaden. Denna rationalism har kommit att prägla hela 

samhället och har i stort påverkat det mänskliga tänkandet och handlandet, som kretsar kring förnuft 

(Weber 1983, s. xxxvii). Vidare var arbetsfördelningen under industrialismen något som kom att 

underlätta och effektivisera arbetet i och med att alla inte arbetade inom alla områden, utan var och 

en specialiserade sig inom ett särskilt område, där denne kunde vara expertis. Samhället började 

formas till ett funktionellt rationellt system uppdelat i kluster av expertis och roller för att 

maskineriet skulle hållas igång. Denna arbetsdelning om den inte var påtvingad skulle, enligt 

sociologen Durkheim (1903), främja individualiteten men även stärka den samhälleliga 

sammanhållningen (Boglind, Eliaeson & Månson 2005, ss 209-224). 

 

Marknadsekonomin kom som resultat av den snabba utvecklingen på 1800-talet, att förändra 

förutsättningarna för arbetet, samt bidra till både sociala och globala förändringar (Ahrne, Roman & 

Franzèn 2008, ss 34-35). Globalt samarbete med andra länder ställde i sin tur krav på flexibilitet 

eller anpassning till marknadens växlande villkor. Denna utveckling kan därmed sägas ha genererat 

tävlan mellan såväl organisationer som individer, där det gäller att arbeta hårt för att vara 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Individen bör fortfarande anpassa sig till de nya 

http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning
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eftersträvansvärda kvaliteterna som gör individen såväl som organisationerna attraktiva på 

arbetsmarknaden. Dagens snabbt förändrande samhälle förutsätter flexibilitet och att inneha 

attraktiva meriter och kvalifikationer. Detta medför att de högst kvalificerade medarbetarna kan ha 

tillgång till de bäst betalda arbetena, de högsta samhällspositionerna och de mest statusrelaterade 

yrkena (Allvin et al. 2006, ss 12-18). 

 

Konkurrensen på den senmoderna arbetsmarknaden bidrar till behovet av en högre akademisk 

utbildning, där det gäller att finna sina styrkor och utnyttja de egna personliga drivkrafterna på 

arbetsmarknaden för att kunna tävla med en stor mängd andra kompetenta individer (ibid. ss 12-18). 

Därutöver kräver den professionen som individen specialiserar sig till i framtiden ha en viss 

lojalitet, där yrkesrollen i sig ofta innehåller en rad antaganden, etiska aspekter och beteendenormer. 

Detta är del i den process av professionalisering som nämnts ovan, som individen genomgår i det 

vuxna livet (Selander 1989, s. 52). 

 

Medan det traditionellt sett har varit bestämda människor som har makten i ett samhälle, till 

exempel människor i överklassen, är makten idag mer jämt fördelad mellan medborgare i de 

samhällen där demokrati råder. Demokratins grundpelare ligger i att alla samhällsmedborgare ska 

ha möjlighet att påverka hur samhället fungerar på ett politiskt, kulturellt och socialt plan oavsett 

klasstillhörighet. Syftet kan förstås som en konsekvens av skapandet av en välfärdsstat där alla har 

samma rättigheter (Denvall, Heule & Kristiansen 2011, s. 46). Demokratin i Sverige kan ses i ljuset 

av lagordningen idag, exempelvis genom att varje samhällsmedborgare ska ha möjligheten till 

utbildning i Sverige, där det råder skolplikt, det vill säga måste man enligt lagen gå i grundskola. 

Vidareutbildning är dock frivillig och erbjuder individen studiemedel och studielån från staten för 

att kunna försörja sig under studietiden (Ahrne, Roman & Franzén 2008, s. 177). 

Utbildningsmöjligheterna handlar därmed om individens fria val att ta emot den möjligheten till att 

utbilda sig eller inte. 

 

3. Tidigare studier 

I detta kapitel lyfts det fram de artiklar vi har använt oss av som hjälpmedel i formandet av vår 

socialpsykologiska frågeställning utifrån vilket vi har genomfört vår studie. Därutöver behandlar 

dessa artiklar det som fick oss att börja närma oss vårt C-uppsats ämne: studievalet. Vår 
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förförståelse kring studieval hade sin grund i våra spekulationer om huruvida studiemotiv bland 

annat kan ha statusrelaterade motiv eller är något som påverkats av familje- eller relationsrelaterade 

anledningar. 

 

3.1. Den första artikeln är Gareth Williams och Ourania Filippakous studie ”Higher education and 

UK elite formation in the twentieth century” (2009) som behandlar hur eliters positioner har 

förändrats genom tiderna. De traditionella eliterna var främst människor från de högre 

samhällsklasserna, eftersom det förut kunde handla om att födas in i en viss samhällsklass och 

därmed ärva sin position i samhället. Exempelvis kunde det handla om att ha tillgång till att utbilda 

sig på ett elituniversitet på grund av ett uppskattat släktnamn eller förmögenheter i familjer. I dag 

finns det även så kallade nya eliter som kommit sig upp till toppen utan ärvda förutsättningar. 

Vidare beskrivs hur universitetsstudier, i sin helhet, har kommit att handla om en 

socialisationsprocess där universitetsstudier förknippas med status och möjligheter till en ledande 

eller uppmärksammad position i samhället. Artikeln bygger på Bourdieus teori om ”det symboliska 

kapitalet”, vilket innebär förutsättningarna som individen har vid sin sida för att inneha auktoritet 

eller makt. Dessa förutsättningar kan vara ekonomiska, sociala eller kulturella tillgångar. De kan 

exempelvis innebära att känna rätt personer för att förvärva kunskap, ha tillgång till sociala nätverk, 

eller ha rätt sorts karaktär för att förtjäna denna makt. Fokus i denna undersökning ligger på att 

förklara hur eliter formas i dagens samhälle. Undersökningen går ut på att de har studerat 

Storbritanniens eliters härkomst och bakgrund, och frågeställningen ligger i vilken grad studenter 

från elituniversitet i Storbritannien har haft framgång i att tillägna sig en statusposition i samhället 

jämfört med de som har studerat på universitet med lägre status. Studiens resultat tyder på att 

antalet människor som har annan bakgrund än en elituniversitetsutbildning har stigit procentuellt en 

del under de senaste decennierna, där de traditionella eliterna inte längre enbart representerar de 

högsta statuspositionerna i samhället. Vidare visar studien att de så kallade nya eliterna som idag 

har arbetat sig upp till toppen dock behöver hjälp genom sociala kontakter, dvs. genom 

”nätverkande”. Studien visar slutligen, att fördelningen av symboliskt kapital för de traditionella 

eliterna och de nya eliterna inte är alltför radikal, där status för att ha gått på ett elituniversitet ändå 

hjälper på traven för att tillägna sig en hög position i samhället (Williams & Filippakou 2009). 

 

Artikeln kan knytas an till vår undersökning eftersom vi undersöker skälen till att läsa på en högre 

utbildning och innehåller även en framgångs- och statusdimension som vi kommer att granska. Det 

vill säga i vilket grad den högre utbildningen har att göra med att studenterna eventuellt uppnår 

någon sorts status i samhället. Vidare visar vår studie hur välfärdssamhället Sverige i stort ger 
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individer vissa förutsättningar att själva kunna tillägna sig symboliskt kapital, där i princip alla 

egentligen ska kunna ha lika möjligheter till att studera på en högre utbildning. Slutligen kan 

artikeln relateras till vår studie eftersom den, på något vis, undersöker det fria valet. Det vill säga i 

vilken grad vi i dagens samhälle är bundna till val som förknippas med omgivningspåverkan, och 

hur mycket vi själva kan välja att exempelvis uppnå framgång på grund av personlig vilja samt 

personliga egenskaper och drivkrafter. 

 

Vår studie skiljer sig från denna genom att vi i vår uppsats mer behandlar upplevelser av hur 

individuella val till en högre utbildning i allmänhet har kommit att formas. Även hurudana 

tankegångar och överväganden som ligger bakom val av studier. I vår studie utgår vi inte ifrån ett 

antagande om hur studenterna vill eller att de strävar efter att uppnå en elitposition och inte heller 

hur. Även om studenter i dagens samhälle har möjligheter att sträva efter att uppnå symboliskt 

kapital på olika vis på en fri marknad, är detta inte vårt fokus, eftersom vår studie i sig inte handlar 

om hur man förvärvar sig status. 

 

3.2. Den andra artikeln är hämtad från The Journal of Social Psychology (2010). Den är skriven 

av Jonathan S. Gore och Mary Jill Rogers, och heter ”Why Do I study? The moderating effect on 

Academic motivation”. Artikeln behandlar betydelsen av personliga respektive relationella faktorer 

i studiemotivationen och målsättningen. Artikeln innehåller två slags undersökningar, i det första 

var urvalet 119 psykologi-studeranden i Kentucky, medan urvalet i den andra undersökningen var 

urvalet 195 stycken studeranden. Fokus i artikeln ligger på hur studenternas anknytningsrelation har 

inverkan på studentens motivation, målmedvetenhet och genomförande av dessa mål. Det vill säga i 

vilken utsträckning studenten inkluderar sina närmaste i dessa målsättningar, och dels hur de 

personliga orsakerna har betydelse i dessa.  

 

Undersökningens hypotes ligger i att individen driver sina målsättningar effektivare då deras 

orsaksgrund ligger i autonoma (självförverkligande och det individuella) och inte utifrån bestämda, 

det vill säga kontrollerade orsaker (Sheldon & Elliot 1998, 1999; Sheldon & Houser-Marko 2001 se 

i artikeln Gore & Rogers 2010). Dessa autonoma orsaker fördelas i relationellt autonoma orsaker 

(RAR) och personligt autonoma orsaker (PAR), där individen antingen inkluderar någon 

närstående i målsättningen eller också att målsättningen är uppställd på individuella grunder. 

Undersökningen grundar sig i studier om hur i synnerhet anknytningsrelationen till föräldrarna är 

”trygg” eller ”otrygg” och hur det påverkar målsättningen. Om en student upplever relationen som 

trygg visar undersökningen att de mer sannolikt även involverar denna person i sina mål. Medan en 
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student som upplevt en otrygg eller undvikande anknytningsrelation snarare drivs av personliga 

grunder. Undersökningen visar att det kan vara på såväl gott som ont att påverkas av sina närmaste. 

Det kommer också fram att det är viktigt att uppleva att man drivs i enlighet med personliga 

målsättningar (Gore & Rogers 2010).  

 

Artikeln kan knytas an till vår undersökning genom att även vi undersöker i hur studenter motiverar 

sina överväganden till studieval. Med detta menas exempelvis hur familj- och omgivningsbaserade 

villkor har inverkat i studievalet respektive hur individen upplever att hon har gjort självständiga val 

och varför. Andra likheter som vår undersökning har med denna studie är det fokus som ligger i de 

personliga skälen till måluppsättningar, det vill säga hur studenten själv upplever sina val som 

personliga samt påverkade av närstående. Gores och Rogers forskning är, så som artikeln innan, 

ändå mer avgränsad än vår, i den bemärkelsen att frågeställningen fokuserar på ett visst område 

såsom personliga relationers inverkan i studiemotivationen. Deras undersökning kan på ett sätt 

beskrivas som mer psykologisk medan vi undersöker skäl till studievalet på ett socialpsykologiskt 

plan.  

 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder vi har använt oss av som hjälpverktyg i uppsatsen och som 

även hjälper läsaren att förstå uppsatsen bättre i sin helhet. Dessa metoder presenteras under 

följande rubriker: hermeneutik, kvalitativ forskningsmetod, semi-strukturerad kvalitativ 

intervjumetod, förförståelse, urval, tillvägagångssätt och etik. 

 

4.1. Hermeneutik 

Det hermeneutiska angreppssättet lämpar sig bäst för vår undersökning eftersom metodens fokus 

ligger i tolkningen av informanters berättelser och upplevelser utifrån deras perspektiv på 

utbildning, vilket även är vårt fokus i vår studie. Med andra ord försöker vi sätta oss in i 

informantens position och betrakta händelser utifrån dennes perspektiv.  

 

De egna subjektiva tankarna och det egna perspektivet färgar dock oundvikligen vårt sätt att förstå 

världen, genom att vi söker bekräftelse till våra egna antaganden. Det är därför viktigt att uppfatta 
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att vi som författare aldrig kan vara fullständigt objektiva inför någon eller något i vår egen tolkning 

och bör därmed vara medvetna om vår förförståelse vid kunskapssökandet.  

Den hermeneutiska cirkeln innebär i synnerhet att man förstår något endast utifrån den förståelse 

som man redan har där all ny information bygger på det gamla och där den gamla kunskapen aktivt 

bör provoceras för att en vidare förståelse skall kunna uppnås. Det vill säga genom att förstå delarna 

kan vi förstå helheten som delarna består av, och delarna genom hur helheten gestaltar sig (Birkler 

2008, ss 101-108). Eftersom vårt angreppssätt är av hermeneutisk art är vår strävan att förstå de 

eventuella mönster vi kan finna utifrån de intervjuades uttalanden där dessa mönster blir vårt 

verktyg i själva texttolkningen. Praktiskt taget har vi en förförståelse som vi utgår ifrån vid 

intervjuerna och som sedan utvidgas vid vidare forskning. Det innebär att vi söker se hur studenter 

har upplevt sig blivit påverkade av flera olika faktorer som lett till de studieval som gjorts för att 

sedan förstå delarna av helheten till detta val. 

 

4.2. Kvalitativ forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, eftersom den möjliggör att bättre 

kunna ta del av respondenters subjektiva upplevelser än vad den kvantitativa forskningsmetoden 

gör. Vi vill veta hur intervjupersonerna tänker, känner och resonerar kring sitt studieval och det är 

resonemang som kan träda fram i direkt kontakt med oss som intervjuare. Den hermeneutiska 

ansatsen och kvalitativa forskningsmetoden går hand i hand med varandra. Med andra ord ligger 

fokus i de båda metoderna i tolkningen av svar utifrån respondentens perspektiv, vilket är vad vi vill 

undersöka i denna uppsats. 

 

Kvalitativ forskning går ut på att forskaren i grunden förstår informantens subjektiva synvinkel och 

ser saker och ting utifrån deras perspektiv. Kvalitativa forskare strävar efter förklaring till och 

förståelse av ett fenomens betydelse och orsakssamband i den kontext den föds (Bryman 2008, s. 

363). Man granskar fenomenet med hjälp av begrepp och det respondenterna säger, och därmed 

söker, att finna den röda tråden i det som undersöks (ibid, s. 340). Skillnader mellan kvalitativ 

forskningsmetod och det som kallas för en kvantitativ forskningsmetod, är bland annat att den 

kvalitativa forskningen placerar respondenten i fokus, det vill säga behandlar dem som subjekt. 

Detta innebär att individers upplevelser lyfts fram genom deras detaljerade formuleringar, medan 

kvantitativa forskare behandlar respondenters svar mer objektivt, det vill säga mäter fenomen i 

siffror exempelvis med hjälp av statistiska tabeller. Inom kvantitativ forskning granskas ett 
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fenomens giltighet däremot utifrån det som går att generaliseras utöver stora populationer. I 

kvalitativ forskning handlar det däremot om att uppnå förståelse av fenomen genom att fånga upp 

de personliga upplevelserna hos dem som forskas, samt fokusera och fördjupa sig i ett snävare 

urval (Bryman 2009, s. 272). 

4.3. Semi-strukturerad kvalitativ intervjumetod 

Den semi-strukturerade intervjumetoden lämpar sig bäst för vår undersökning för att vi har olika 

teman som vi vill lyfta under intervjuns gång. Denna intervjumetod ger utrymme för varierande 

teman och den tillåter öppna frågor och därmed öppna svar. Den kan ge möjlighet till att eventuellt 

finna nytt material i svaren eftersom vi ställer följdfrågor vid behov av vidare specificering 

(Bryman 2008, s. 340). Genom att vi uppmuntrar respondenten till att motivera sina svar får vi en 

bredare förståelse för hur studenten har resonerat och kan på detta vis ta del av dennes tankegångar. 

Genom att vi tar del av studenternas resonemang får vi ett tolkningsmaterial att kunna koda, dela 

upp, jämföra och bearbeta. De olika relevanta begrepp och mönster som vi finner i materialet kodas 

och delas upp i kategorier (Ahrne & Svensson 2011, s. 25). Vi strävar efter att finna mönster i 

respondenternas utsagor ända tills den teoretiska förståelsen är uppfylld. 

Våra intervjufrågor består av tre olika teman som ställs utifrån vår förförståelse och det syfte vi vill 

uppnå med vår uppsats, varför studenten studerar i allmänhet och varför just det specifika ämnet. 

Det ena temat berör hur olika relationer exempelvis familj och uppfostran har påverkat individens 

studieval. Det andra temat behandlar hur och på vilket sätt individen upplever att samhället 

påverkar det egna studievalet. Det tredje temat handlar om hur de personliga drivkrafterna eller det 

som studenten självständigt har valt tar uttryck i dennes studieval. Våra intervjuteman förlöper inte i 

tur och ordning utan vi har upptäckt likheter i studenternas svar under olika ställen under 

intervjuerna och sedan funnit specifika mönster som vi sedan tar upp i analysen.  

 

4.4. Förförståelse 

Vi hade en uppfattning om hurudana resultat vi möjligen skulle kunna få i vår undersökning. Detta 

beror bland annat på egna livserfarenheter men även beroende av den lärdom vi upptagit under vår 

utbildning (Birkler 2008, s. 101). Det vill säga att vi tror att ungdomar idag i stort söker sig till 

studielivet beroende på praktiska, materiella, självförverkligande, sociala, eller statusrelaterade 

orsaker där alla dessa oftast uppstår, mer eller mindre, under samhällelig påverkan. Dessa orsaker 
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kan exempelvis vara att man vill ha det gott ekonomiskt ställt och att man bland annat därför sökt 

sig till en högre utbildning eller att man sökt sig till högre utbildning för att det råkar finnas en 

sådan i hemstaden. Status- värderelaterade och materiella orsaker till att man har en högre 

utbildning kan innebära att man får uppleva att man är värdefull och att man strävar efter att vinna 

socialt kapital, det vill säga respekt hos andra. För att uppnå denna status kan det handla om att 

inneha kunskap och intelligens. Vårt samhälle handlar idag även mycket om materiella ting 

exempelvis pengar eller skönhet, vilket kan vara en källa till makt hos människor. Vi tror också att 

omgivningen, inklusive samhällsklassen som man är född i samt relationen till familj och vänner, 

påverkar individen i sina val. 

 

4.5. Urval  

Vårt urval i studien består av förstaårsstudenter från det statsvetenskapliga programmet med 

inriktning politisk kommunikation samt programmet för affärssystem med inriktning 

företagsekonomi. Vi sökte att få en jämn fördelning genom att intervjua tre kvinnor och tre män 

från respektive utbildning, fast vi i den meningen inte direkt sökte finna könskillnader i 

intervjusvaren. Vi har valt att intervjua sex stycken respondenter per utbildning eftersom det 

uppfattas motsvara en rimlig mängd för att kunna uppnå ett tillräckligt empiriskt material som 

ligger till grund för en mer omfattande analys. Vi har valt att koncentrera oss just på dessa två 

utbildningar på grund av att utbildningarna är samhällsnära och aktuella studieämnen i vårt 

samhälle. Det finns även ett brett område inom dessa utbildningsområden inom vilket studenten kan 

välja framtidsyrken, då man inom dessa utbildningsprogram inte direkt blir examinerad till ett 

specifikt yrke, som man till exempel gör via Sjuksköterskeprogrammet. Med andra ord kan det 

tänkas finnas ett mer allmänt motiv, intresse eller någon värdering till individens val av 

utbildningsprogram. 

 

Vi tror vidare att båda dessa två utbildningsprogram båda tjänar samhälleliga syften och är på olika 

sätt betydelsefulla för att påverka den ekonomiska och politiska ordningen i samhället. Därmed kan 

deras funktion i samhället variera vad gäller att antingen bibehålla eller förändra makt- och 

samhällsstrukturer, samt påverka marknaden. Dessa två utbildningar ansåg vi därmed att de, mer 

eller mindre, representerar de skäl som vi tror att driver människor till det mål vi vill utforska. 
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Vad som skiljer dessa två program åt och eventuellt ger en anledning till jämförelse den emellan 

ligger i, vad vi tror, att studier i företagsekonomi handlar mer om att stödja den fria ekonomiska 

marknaden samt gynna konkurrens vad gäller vinst och förlust för olika företag. Statsvetenskapliga 

studier kan sägas handla mer om att arbeta för ett bättre samhälle och för mänskliga rättigheter. Vi 

tror med andra ord att företagsekonomiska studier är inriktade på matematik och “det materiella”, 

medan statsvetenskapsstudier mer koncentrerar sig på människor och sociala frågor. 

Orsaken till att vårt fokus ligger i just förstaårsstudenter beror på resurs- och tidsbrist vad gäller att 

kunna jämföra olika årskursers svar inom programmen. Med andra ord har vi inga resurser att 

intervjua alla första-, andra- och tredjeårsstudenter på respektive program, då vi redan koncentrerar 

oss på två utbildningar. Vidare är jämförelsen mellan hur värden förändras i takt med studier en 

fråga som vi inte kommer att beröra beroende på att det är svårt för oss att undersöka. Vi har 

dessutom valt denna urvalsgrupp för att förstaårsstudenter kan tänkas ha drivits till dessa studier på 

grund av egna beslut och eventuellt ännu inte blivit influerad av respektive utbildnings interna 

värden och utgör därför det mest lämpliga urvalet för vårt syfte. 

4.6. Tillvägagångssätt  

Under planeringsfasen av vårt arbete hade vi tänkt oss att fokusera på de värderingar och motiv som 

lett studenter till den utbildning de valt. Först hade vi tänkt oss att genomföra en kvantitativ studie 

och dela ut enkäter slumpmässigt på högskolan till alla studenter som ville delta. Vi blev dock 

tipsade av vår handledare om att välja ut vissa grupper på ett mer strukturerat vis för att kunna 

behålla fokus och eventuellt kunna finna skiljaktigheter och egenskaper mellan 

utbildningsprogrammen. Urvalet skulle skärpas för att undersökningen inte skulle bli alltför 

generell. Vidare valde vi att utföra kvalitativa intervjuer då vi med hjälp av exempelvis enkäter inte 

skulle kunna uppnå en djupare förståelse och tolkningsrikedom för studenters svar, lika lite som vi 

skulle få tillgång till följdfrågor.  

För att kunna finna sex stycken respondenter per utbildningsprogram, skickade vi e-mail till 

programansvariga för respektive utbildningar och bad om hjälp för att kunna nå förstaårsstudenter. 

Vi fick tilldelat oss e-maillistor så att vi kunde kontakta studenterna själva. Vi hade svårigheter att 

få tag på respondenter då endast ett fåtal var villiga att ställa upp. Statsvetarna var mer villiga att 

ställa upp och vi under de tre första dagarna fick alla respondenter. Företagsekonomerna var svårare 

att övertyga och fick vi skicka tre påminnelsemail för att få respondenter, allt från gruppmail till 

personliga e-mail. Slutligen gick vi ner till byggnaden där klassen skulle ha föreläsning för att få tag 

i de sista respondenterna. Efter att vi skickade ett påminnelsemail till alla studenter personligen 
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adresserat med deras förnamn fick vi direkt mer gensvar från dem och lyckades slutligen att få ihop 

en rimlig mängd med intervjuer.  

Vi använde oss av datorer vid intervjuerna eftersom vi uppskattade att antecknandet då skulle gå 

snabbare än med penna. Under intervjun antecknade vardera av oss det som respondenten sade 

utformat med respondentens egna ord. Alltid då ett svar kunde tolkas mångtydigt försäkrade vi oss 

om att vi hade samförstånd med respondenten. Efter varje intervju diskuterade och sammanförde vi 

våra anteckningar för att kontrollera att vi hade förstått respondenters utsagor på samma sätt.  

Under intervjuerna sökte vi att närma oss mer personliga svar genom att ställa följdfrågor som 

eventuellt hade kunnat belysa de värderingar och motiv som kunde finnas bakom studievalet. Det 

gick dock inte vägen på grund av att de frågor vi ställde berörde alltför abstrakta frågor för 

respondenten att kunna besvara. Respondenterna lyfte sällan fram eller resonerade djupare om sina 

familjerelationer eller personliga motiv för studier även om vi försökte fråga om detta. Slutligen 

kunde vi endast gå vidare med andra frågor om respondenten inte ville eller förmådde att berätta 

djupare. På vår fråga om hur exempelvis familjen hade påverkat valet var svaren ofta relativt 

allmänna och intetsägande. De flesta uppgav kortfattat att familjen inte hade påverkat deras 

studieval utan att valet gjorts av dem själva. Senare kom det trots allt fram i svaren att familjen ofta 

hade påverkat dem på olika sätt. 

Vad som fick oss att ändra på syftet och frågeställningen under genomförandet av studien var det 

faktum att vi aldrig riktigt kom in på djupet vad gällde de värderingarna som påverkade studievalen. 

Vi hade endast tillgång till att reflektera över de upplevelser som i allmänhet kunde förstås ha 

påverkat intervjupersonens studieval. Vår frågeställning kom därigenom att handla om vilka olika 

anledningar som studenten i allmänhet upplever att har haft betydelse för dennes val. Studenternas 

svar lyckades ändå breda vägen för socialpsykologiska tolkningar kring hur relationen mellan 

individuella val i relation till samhälleliga influenser kunde se ut.  

 

4.7. Etik 

Det är viktigt att forskaren har reflekterat kring till vem undersökningen är riktad. Om forskaren vill 

nå människor både inom den akademiska världen och också utanför den bör texten vara lättläst och 

fri från akademiska begrepp och komplexa meningar, om så är möjligt (Aspers 2011, s. 221).  
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Vi bör etablera en god relation till studenterna för att kunna trivas tillsammans i intervjusituationen. 

Vi kan då få tillgång till att kunna fördjupa oss tillräckligt i deras svar eftersom ju bättre tillit det 

finns mellan oss desto mer vågar studenter svara uppriktigt även på de mer privata frågor vi ställer. 

Vi bör därför stäva efter att kunna skapa känslan av trygghet till dem genom att vi i interaktionen 

signalerar till våra respondenter om en fördomsfri attityd mot dem (Ahrne & Svensson 2011, s. 

128). När det gäller konfedentialitet, bör vi även göra klart för respondenterna att vi inte kommer att 

uppge deras privata namn eller annan personlig information om dem i vår undersökning. Våra 

intervjupersoner ska veta att de ska kunna svara fritt i intervjusituationen utan oro över att bli 

avslöjade eller att känna att vi skulle förvränga deras svar på något vis (Jacobsen 2002, ss 486-487). 

Detta kommer vi göra genom att sammanfatta var förståelse för intervjusvaren i samtycke med 

informanten, både under och efter intervjun.  

En problematisk aspekt för oss som frågeställare är att vi kan skapa en känsla hos respondenten av 

att vi eventuellt gräver för mycket i privata angelägenheter där det kan ibland vara svårt att veta 

vilka dessa känsliga och privata samtalsämnen är (Jacobsen 2002, s. 485). Vi som intervjuare bör 

dock ha belägg för djupare analyser vilket är orsaken till att vi ibland ställer följdfrågor till 

respondenten vilket eventuellt kan av vissa personer upplevas som påträngande.  

 

Utöver detta finns det en risk i att vi som frågeställare söker att bekräfta våra hypoteser genom att 

leda eller tolka intervjusvaren genom våra egna antaganden och i redan etablerade teorier. 

Därigenom kan det hända att vi bekräftar stereotypiska antaganden om människors beteenden. Vi 

riskerar därmed att både stämpla intervjupersonerna och misslyckas med att tillbringa någonting 

nytt med vår undersökning (Kvale & Brinkmann 2009, s. 90). För att inte stämpla grupper genom 

vår studie bör vi vara försiktiga med hur vi presenterar vårt material. Vi bör överväga hur vi 

formulerar respondenters svar för att undvika att de blir avslöjade. Vi strävar efter att presentera 

respondenters intervjusvar med eftertanke. Ibland är vi dock tvungna att specificera respondenters 

svar i presentationen av materialet och analysen i den grad att vi kan använda deras svar över 

huvudtaget. Ämnet studieval är vidare inte av den mest känsliga arten av undersökningsämne där 

oavsiktlig avslöjande av informant knappast skulle innebära särskilt allvarliga konsekvenser för 

någon över huvudtaget. 

 

För det andra bör de svar och mönster vi finner, presenteras som faktainformation där vi för fram 

även de avvikelser som visar variationen i intervjusvaren att inte alla tyckte lika. Därmed kommer 

vi att presentera vårt material genom att föra fram respondenters egna ord eller varierande 

formuleringar. Först i analysen kommer vi att dra paralleller, det vill säga likheter och olikheter 
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mellan respondenters uttalanden, samt analysera de mönster vi finner i materialet genom vår 

förståelse. 

 

Vi kommer att ge respondenterna tillgång till resultaten genom att berätta om för dem att temat av 

uppsatsen handlar om studieval, och kan bli sökbar på internet under denna titel. Det är dock det 

ända vi kan informera respondenterna om i det skedet på grund av två orsaker. Dels har vårt 

specifika perspektiv till temat inte än formats fullständigt på grund av att den kommer att mogna 

och modifieras ytterligare under processens gång. Vi undviker dessutom att tala om ett mer 

specifikt syfte för respondenterna även för att inte styra eller påverka deras spontana svar till det 

som respondenterna tror oss vilja höra. Respondenterna har dock blivit informerade om att vårt 

syfte och perspektiv inte är fastlagt fullt ut, och har gett oss tillåtelse till användning av svaren för 

vår socialpsykologiska analys.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer att analysera våra resultat med hjälp av fyra följande teorier: Socialisationsteorin, 

Abraham Maslows teori om behovshierarkin, Erich Fromms teori som behandlar människans 

flykt ”från och till friheten”, samt Serge Moscovicis teori om de sociala representationerna. 

Utifrån dessa teorier kan studien förstås ur olika infallsvinklar och synpunkter som kan erbjuda en 

omfattande beskrivning av möjliga anledningar och förståelse till varför individen har valt att 

studera på en högre utbildning. Vi kommer i följande avsnitt att presentera dessa teorier. 

 

5.1. Socialisation 

Individen föds in i ett samhälle och en omgivning som hon inte har valt, en omgivning som redan 

har en uppsättning roller, regler och värderingar. Människan genomgår en livslång 

socialisationsprocess där hon ständigt införlivar de normer och förhåller sig till den omgivning och 

de grupper hon befinner sig i. Denna uppfostran kan ses som samhällelig där familjen och 

institutionerna har den största inverkan på hur bl.a. moralföreställningar, roller och köns- och 

självuppfattningen byggs upp hos individen (Angelöw & Jonsson 2000, s. 82). 

 

Den primära socialisationen handlar om de värderingar och normer som individen tagit med sig 

från hemmet, som sedan modifieras i kulturen och samhället i stort. Den sekundära socialisationen 
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handlar om att individen tillägnar sig sådana egenskaper och kvalifikationer som kan gynna 

samhällets målsättningar, och är framförallt knutet till de lärdomar som utbildningssystemet coachar 

individen till. Det finns även en tertiär socialisation vilket innebär de värderingar och influenser 

som förmedlas exempelvis genom politiken, medier samt intressegrupper (ibid, s. 82). Vad gäller 

den sekundära socialisationen, är utbildningssystemets uppgift att ge studenter kunskap men har 

även dolda underliggande syften som förmedlas. När individen studerar ett visst studieämne eller 

påbörjar ett specifikt yrke, kan det förstås att hon kommer att genomgå en så kallad 

yrkessocialisation. Detta handlar om att lära sig och följa en viss etik och vissa formella 

beteendenormer. Det handlar även om att tillägna sig en viss informell eller tyst kunskap, där det 

riktas särskilda attityder och värderingar mot vissa yrkesroller (ibid, s. 91). Det kan finnas ett dolt 

antagande om att sjuksköterskor förväntas vara ödmjuka eller omtänksamma, eller att poliser skall 

vara tuffa. 

I socialisationsprocessen ses dock individen som en aktiv agent i det Berger och Luckman (1979 

se i Angelöw & Jonsson 2000, s. 83) kallar för internalisering och extrenalisering. 

Internaliseringen innebär individens införlivande av den lärdom och de värderingar som finns i 

samhället, där externaliseringen innebär den tolkning och förändring av dessa i enlighet med de 

egna behoven (Angelöw & Jonsson 2000, ss 82-83). 

 

5.2. Individens behov 

Människan har vissa grundläggande basbehov exempelvis äta, sova, känna trygghet och kärlek. 

Dessa olika behov måste, mer eller mindre, bli tillfredsställda innan hon kan bli motiverad att göra 

något annat. Att exempelvis utöva hobbyer, gå i skolan eller fokusera på arbetsuppgifter. Vad det 

gäller föreliggande studie kan omgivningen stort påverka individen och kan antingen hjälpa eller 

stjälpa individen i sin utveckling beroende på om omgivningen erbjuder de förutsättningar som 

människan behöver enligt den behovshierarkiska modellen. Människor i en välfärdsstat som Sverige 

kan ha större förutsättningar och möjligheter till självutveckling sig än vad som är fallet i vissa 

utvecklingsländer. Där det i dessa även kan vara svårt att få mat för dagen eller svårt att känna 

tryggheten på grund av instabila omständigheter. Maslows (1987) teori om behovshierarkin 

förklarar människans olika grundläggande behov och hur dessa behov motiverar människan i sina 

handlingar.  
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Dessa behov har kategoriserats i fem olika stadier: I det första och lägsta stadiet ligger de 

grundläggande fysiologiska basbehoven, till exempel mat, syre och sömn. I det följande stadiet 

ligger behovet av känslor som trygghet, till exempel frihet från rädsla. I modern tid kan detta 

innebära att människan strävar efter att väl organisera sin tillvaro genom att exempelvis se till att ha 

ett bra jobb för att uppnå ekonomisk trygghet. Efter att behoven på de två föregående nivåerna är 

tillfredsställda kan individen klättra upp till det tredje stadiet där behov av känslor som exempelvis 

tillhörighet, gemenskap och kärlek ligger. I det fjärde stadiet ligger behovet av socialt 

uppmärksammande som kan uppnås genom bekräftelse av andra. Människan har ett behov att 

känna sig som en unik individ och bekräftad som en sådan av andra människor för att på något sätt 

känna sig värdefull. Enligt teorin kommer den mest hållbara tillfredsställelsen inifrån människans 

egen trivsel med det egna självet. Detta kan ske när individen får respekt av andra för att själv ha 

förtjänat detta, till exempel att ha uppnått goda betyg i skolan, och inte på grund av ytliga 

bekräftelser för exempelvis fina kläder eller dylikt. I det femte stadiet ligger behovet till 

självförverkligande, dvs. att individen kan och får göra något som är karakteristiskt för den egna 

personligheten (Maslow 1987, ss 17-22). Detta kan förstås som att individen kan förverkliga sig på 

bästa möjliga sätt om hon får göra det som denne brinner för som exempelvis att få ett intressant 

jobb. 

 

Efter att människan uppnått tillfredsställelse av de grundläggande behoven i de lägre stadierna 

räcker det ändå inte till för att människan ska uppnå fullständig lycka. Individen strävar efter att nå 

de översta stadierna för att uppnå denna lycka som enligt teorin kan uppnås på det allra översta 

stadiet genom personligt självförverkligande. I så fall måste människan enligt Maslow (ibid, ss 30-

31) uppnå tillfredsställelse på alla dessa stadier, vissa människor mer än andra, för att kunna 

uppleva ett så tillfredsställt liv som möjligt. Med andra ord är alla dessa stadier knutna till varandra 

och ju mer man kan uppleva tillfredsställelse på alla dessa nivåer desto lyckligare blir man. 

 

5.3. Människans relation till frihet 

Människans har ett behov av att skapa och vara verksam enligt Erich Fromm. Hon har ett behov 

känna sig som en avskild och kompetent individ och tampas samtidigt med rädslan att vara ensam, 

där hon vill bli omhändertagen, känna trygghet och kontinuitet (Fromm 1993, s. 13-17). 

Människan behöver andra för att känna en viss mening i tillvaron och bör samtidigt känna sig som 

en avskild individ med en egen identitet. Dessa två motsatta behov skapar en konflikt för individen. 
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Fromm talar i sitt verk ”Flykten från Friheten” om att människan under sin utveckling genomgår en 

så kallad ”individuationsprocess” då hennes egen självuppfattning, vilja och kompetens kommer att 

växa och ifrågasätta den auktoritära ledning som tidigare givit henne stöd och trygghet (ibid, s. 28). 

Individens frigörelse från denna auktoritet gör henne ensam på frihetens bekostnad, där ensamheten 

ökar efter att hon tagit friheten från det upplevda förtrycket (ibid, s. 32). Risken är då att individen 

söker en alternativ makt, trosuppfattning eller annan homogen grupp som tillfredsställer behovet av 

gemenskap. Detta kallar Fromm frihet från när individen inte förverkligar sina möjligheter till 

frihet. Den enda konstruktiva lösningen på ensamhetens problem är att få välja det Fromm kallar för 

friheten till, dvs. att finna en grupp av människor att finna gemenskap tillsammans med där en god 

balans finns mellan individuell frihet och sammanhang med andra. Denna individuationsprocess 

kan ses som något som sker på individnivå men även på samhällelig nivå. Det vill säga kan 

samhället, såsom individerna, även genomgå samma process genom att frigöra sig från en gammal 

social ordning för att följa med i tiden. Genom att kartlägga denna individuationsprocess har 

Fromm analyserat hur människans psykologiska egenskaper tagit sig uttryck i samhället, till 

exempel övergången från det feodala samhället till kapitalismen där människan frigjort sig kyrkans 

kontroll. Den nya kraft som kommit att reglera våra människoliv istället är den kapitalistiska 

marknaden där var och en är tvungen att böja sig för de villkor som marknaden kräver (ibid, s. 49). 

Denna anpassning kan ses som någonting allmänmänskligt, som individen gör för att inte falla 

utanför den sociala eller den ekonomiska säkerheten på grund av sina behov av gemenskap och 

trygghet (ibid, ss 42-49). 

 

Fromm reflekterar över huruvida ”friheten” är en myt, att människan aldrig fullständigt kan uppnå 

denna frihet, då hon endast söker efter nya krafter att följa (ibid, s. 99). Människan har oförmåga att 

ta sig an det hon kallar för frihet, där hon frigör sig från en tidigare förtryckande makt. Men för att 

inte behöva känna ensamhet, söker hon sig till en ny makt som på något vis kommer att begränsa 

hennes frihet. Därmed är människans förverkligande av den positiva friheten knuten till ekonomiska 

och sociala strukturer som ger friheten att förverkliga sitt eget jag (ibid, s. 202). 

 

5.4. Sociala representationer 

Det finns vissa situationsbundna spelregler för hur man bör bete sig i vårt samhälle. Om dessa 

beteendekoder inte fanns skulle människor inte veta hur man kommunicerar friktionsfritt med 

varandra på grund av bristande samförstånd (Moscovici 2000, s. 13). Hur har man då lärt sig att 
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bete sig rätt? Det är detta samförstånd mellan människor som Moscovici kallar för common sense 

som styr människors beteende i specifika kontexter. Denna common sense kommer till synes i 

samhället genom sociala representationer (ibid, s. 32). Dessa sociala representationer kan motsvara 

det abstrakta innehållet av såväl den materiella som den icke-materiella “verkliga” världen som 

tillskrivs specifika objekt som uppstår i umgänget mellan människor. Dessa objekt tillskrivs olika 

begrepp och uppfattningar, som delas av en grupp sociala deltagare i ett samhälle. Begreppet 

objektifiering är en mekanism som gör det abstrakta till något gripbart och konkret i världen (ibid, 

ss 50-51). Sociala representationer möjliggör följaktligen kommunikation och de får samtidigt sitt 

upphov i samspelssituationer vilket gör samverkan mellan sociala representationer och 

kommunikation alldeles speciell (ibid, s. 12). Både sociala representationer och kommunikation 

förutsätter varandra. Genom att uppfatta gemensamma sociala representationer får människor 

bekräftelse av andra för sitt beteende men också för sina attityder och åskådningar som delas med 

andra (ibid, s. 280). De sociala representationerna utgör grunden för en lyckad interaktion inom 

gemenskaper. Alla människor i samhället är nödvändigtvis inte lika utan det finns otaliga mindre 

sociala grupper med varierande värderingar. Individen påverkas av flera olika gruppers värderingar 

till exempel familjens, kompisarnas eller skolans. Därmed väljer individen själv de grupper som 

denne vill identifiera sig med och i de flesta fall, grupper som individen känner sig ha något 

gemensamt med.  

 

När samhälleliga strukturer förändras bör även våra individuella föreställningar anpassas. Vi är 

oundvikligt knutna till samhället och därför påverkas även vår identitet i stort av samhället, detta då 

sociala representationer för det mesta är samhälleliga (ibid, s. 20). Därmed är de åskådningar och 

tankar som individen bär på, ofta präglad av aktuella samhälleliga normer, regler, trender, 

åskådningar och dylika som finns tillgängliga i samhället. 

 

5.5. Teori sammanfattning 

Vi har valt dessa ovan beskrivna teorier eftersom de alla kompletterar varandra. Genom att de alla 

bjuder på förståelse till hur mänskliga behov och tendenser gestaltar sig kan de även bidra till 

förklaringar för hur individuella val och social anpassning anknyts och upplevs i relation till nutida 

samhällsvillkor. Med andra ord hur det kapitalistiska samhället, konkurrensen, rationalismen, 

demokratin och individualismen eventuellt “betingar” behovet eller uppmuntrar till en högre 

utbildning för att vi som individer ska kunna följa med i samhällsutvecklingen.  
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För det första använder vi oss av socialisationsteorin för att analysera våra resultat. Med hjälp av 

teorin kan vi förstå hur och varför respondenterna uppger vissa allmänna värderingar och 

motiveringar till de studieval som de gör. Dessa svar kan förstås i relation till hur samhällelig 

uppfostran och de rådande förpliktelserna i denna tar sig uttryck. Teorin förmår inte i detalj, men i 

stort, förklara bakomliggande skäl till studier där flera saker har oundvikligen påverkat individen i 

dennes val. Från att ha växt upp i sin egen familj till att ha växt upp i Sverige möts individen av 

olika sorters värderingar, normer och förväntningar. 

 

För det andra använder vi Maslows behovshierarki som ett förståelseverktyg för att kunna 

analysera hur studenters upplevelser knutna till en högre utbildning kan uppfattas som ett behov och 

ett motiv för att uppnå något i vårt samhälle. Vi kommer att analysera de behov och motiv som 

tydligt kunde hänvisas till behovshierarkiteorin i studenters resonemang till valet av utbildning och 

val av att studera på en högre utbildning i allmänhet. De resonemang vi fann i svaren kunde förstås 

som sätt för studenterna att kunna försäkra sig om att behovshierarkin i framtiden kommer att bli 

uppfylld på flera olika vis. Generellt har vi även analyserat hur och om studier i dagens samhälle 

kan bereda och försäkra om att behoven kan bli bemötta upp till de allra högsta nivåerna vilket även 

kan säga något om välmående och utvecklingstillståndet i samhället. 

 

För det tredje har vi använt oss av Fromms teori som handlar om människans motsägelsefulla 

relation till frihet. Teorin i kombination med vår historiska introduktion till uppsatsen kan bjuda på 

en teoretisk förståelse till studiers betydelse i dagens samhälle genom vad gäller dels hur man 

strävar efter frihet och dels begränsas i sin frihet. Med hjälp av denna teori kommer vi att reflektera 

över relationen till frihet och konformitet i individens studieval. Det vill säga i vilken grad valet 

upplevs som ett självständigt kontra i vilken grad detta val gjorts under explicit eller implicit 

tvingande omständigheter. Med hjälp av denna teori kommer vi även att reflektera över i vilken 

grad individen vill anpassa sig till de rådande omständigheterna och kapitalismens krav om 

anställningsbarhet. Vidare spekuleras det kring i vilken grad hon vill förverkliga sin egen frihet och 

förändra de existerande strukturerna genom att själv eventuellt, inneha makt för att känna att hon 

kontrollerar sitt eget liv.  

 

Slutligen har vi använt oss av Serge Moscovicis teori om de Sociala representationerna som stöd i 

vår analys. Teorin belyser de ibland socialt definierade anledningarna till valet av 

utbildningsprogram där valet grundas i vissa gemensamma samhälleliga värderingar, intressen och 

trosuppfattningar. Vi kommer att belysa hur dessa introducerar individen till en viss referensgrupp 
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som representerar sådana intressen eller värden som på något vis korrelerar med de egna. Vi 

kommer att analysera bland annat hur individen har kommit välja att studera på en högre utbildning 

samt ett visst utbildningsämne utav alla de andra val som finns. 

 

6. Resultat 

Vi kommer i följande avsnitt att presentera det material som vi samlat in genom intervjuer med 

studenterna. Utbildningarna presenteras var och en för sig för att underlätta läsningen men inte för 

att söka direkt skillnader mellan utbildningar. Genom att nå vårt syfte har vi tagit del av 

individernas resonemang av hur individen förhåller sig till sitt studieval och en högre utbildning. Vi 

har kategoriserat och presenterat vårt material under följande rubriker: Intervjupersoner, Studieval i 

relation till omgivningen, Ämnesval, Överväganden i studievalet, Yrkes- och framtidsutsikter, 

Livsattityder samt Lönens betydelse. Vi har använt oss av en tabell för att underlätta textläsningen 

samt gett studenter fiktiva namn för att de skall garanteras anonymitet. Det är sammanlagt 12 

respondenter, dvs. 6 per utbildning, som har intervjuats.  

 

6.1. Intervjupersoner 

I tabellen betyder F studeranden från programmet Affärssystem, inriktning företagsekonomi, medan 

S betyder studeranden från programmet Statsvetenskap, inriktning politisk kommunikation. 

 

F=Företagsekonom 

S=Statsvetare 

“Namn” 

1.F-man “Jonas” 

2.F-man “Mikael” 

3.F-man “Kalle” 

4.F-kvinna “Anna” 

5.F-kvinna “Lena” 

6.F-kvinna “Emma” 

7.S-man “Marcus” 

8.S-man “Andreas” 

9.S-man “Matias” 



24 
 

10.S-kvinna “Linda” 

11.S-kvinna “Maria” 

12.S-kvinna “Ulrika” 

 

6.2. Studieval i relation till omgivningen 

Alla företagsekonomer upplever sig ha gjort ett självständigt val av utbildning och har blivit 

stöttade och uppmuntrade av föräldrar till studier på en högre utbildning. Anna har blivit tipsad av 

föräldrar om olika utbildningsprogram då hon till en början inte visste vad hon skulle studera. 

Emma säger att föräldrarna har påverkat henne mycket i sitt val att studera på en högre utbildning. 

Hon berättar att hon ursprungligen drömde om att bli pilot vilket inte stöttades av föräldrar på grund 

av att de ansåg utbildningen ha osäkra framtidsutsikter gällande anställningsbarhet. Föräldrarnas 

åsikt är viktig för Emma och säger sig vilja framstå i ett positvt ljus inför sina föräldrar. Mikael 

menar däremot att han själv valt sitt studieprogram men säger samtidigt: “Min familj ville inte att 

jag skulle läsa ett konstigt program men utöver detta fick jag välja fritt”. 

 

Anna, men även Lena, säger sig snarare ha blivit påverkad i sitt val att studera på en högre 

utbildning genom att de båda har kompisar eller närastående som inte studerar. ”Jag har inga 

kompisar som pluggar affärssystem, de har inspirerat mig genom att inte plugga” säger hon vidare. 

Lena menar att det dock är viktigt att ha respekt och status inför kompisar. Anna berättar däremot 

smått oroligt om sin syster, som inte studerar, och ser henne som ett varnande exempel om att det 

eventuellt väntar henne en osäker framtid. Jonas, Kalle och Emma har däremot kompisar som 

studerar på en högre utbildning men ämnena är andra än de själva läser. De upplever att valet av 

utbildning gjorts självständigt och utan påverkan från kompiskretsen.  

 

Även alla statsvetenskapsstudenter upplever sig ha gjort ett självständigt val av studielinje utan att 

ha blivit påverkade av varken kompisar eller familjen. Alla har ändå stöttats och uppmuntrats av 

föräldrar till att studera vidare på en högre utbildning, förutom Linda som sedan en längre tid har 

haft ett annat yrke, och bott borta hemifrån en längre tid. Under intervjuns gång kommer det fram 

hos hälften av alla statsvetare att erfarenheter och upplevelser från det egna livet påverkat 

studieinriktningen då de vill kunna förändra saker som de tycker är viktiga. En student med 

invandrarbakgrund vill exempelvis förändra orättvisa förhållanden som berör invandrare. Alla sex 
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statsvetare menar vidare att deras kompisar inte har påverkat dem i att börja studera på en högre 

utbildning men Marcus möter dock förväntningar från familjen  att bli akademiker. 

 

6.3. Ämnesval 

Företagsekonomerna Mikael och Lena vill bli något och tror sig kunna bli det med hjälp av studier. 

Emma tror sig däremot kunna uppnå sina kriterier för jobbet genom dessa studier, till exempel 

möjligheten till både en bra lön och att trivas i sitt jobb - sina arbetssysslor och tillsammans med 

sina arbetskollegor. Vidare menar Emma, Jonas och Kalle att det finns stor efterfrågan på ekonomi 

och informatik på arbetsmarknaden som utbildningen lär ut. Denna utbildning ökar 

konkurrenskraften på arbetsmarknaden menar de. Alla företagsekonomer säger att utbildningen 

ökar chansen att få ett ”bra jobb” eller helt enkelt bara ett jobb i framtiden vilket både Mikael och 

Anna hänvisar till det faktum att studieområdet är “brett”. Anna menar att man på grund av detta 

lättare kan få jobb eftersom ekonomi behövs på de flesta olika yrkesområden. De flesta 

företagsekonomer tycker vidare att ämnet är intressant och roligt. Såsom exempelvis Jonas säger; 

”Jag är intresserad av innehållet- ekonomi, marknadsföring, datakunskaper”.  

 

Alla statsvetare hävdar också att utbildningen i sig själv är bred och därmed bjuder på goda 

arbetsmöjligheter i framtiden. Vidare menar Linda att man måste ha utbildning för att få ett mer 

avancerat jobb idag. Marcus och Matias poängterar därutöver kvalifikationernas betydelse på 

arbetsmarknaden. Alla statsvetare anger även att utbildningen bidrar till att få ett bra jobb i 

framtiden medan Maria och Marcus poängterar specifikt de skymtande höga karriärmöjligheterna 

och positionerna som utbildningen kan bidra till. De flesta statsvetare hävdar vidare att de genom 

dessa studier kan få möjlighet att påverka samhället i sitt framtida yrke. 

 

De flesta statsvetare nämner, såsom även företagsekonomerna, sitt eget intresse som motiv till 

studier. Maria motiverar sitt ämnesval på följande vis: ”Jag brinner för det”. Andreas tillägger att 

han varit duktig i samhällsvetenskapliga ämnen och politik i skolan och tycker därför att ämnesvalet 

är lämpligt för honom. Marcus säger att han ville hamna med personer som är likasinnade vilket 

han kan uppnå genom att studera detta ämne.  
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6.4. Överväganden i studievalet 

De flesta företagsekonomer har flyttat hemifrån för utbildningens skull. Mikael och Lena har 

däremot flyttat till Halmstad eftersom staden i sig själv är trevlig och är glada över att ett bra 

utbildningsprogram fanns i denna stad.  

Alla företagsekonomer kan se sig själva studera även något annat än företagsekonomi. De flesta 

säger att de sökt in även till en annan utbildning men valt att studera här nu därför att de kommit in 

på denna högskola och detta utbildningsprogram. Emma har däremot ett drömjobb men på grund av 

att yrket präglas av otrygga anställningsförhållanden har hon valt att studera företagsekonomi 

istället som har tryggare anställningsutsikter. Mikael säger sig ha kunnat läsa även humanistiska 

ämnen men säger: ”Man får offra sina egna drömmar för att kunna få nåt konkret, affärssystem är 

mer konkret, om man läser något flummigt kan det vara svårare att få ett jobb”. Mikael och Emma 

menar att de eventuellt inte har valt helt rätt och överväger möjligheten att fortfarande byta ämne.  

Lena, Anna och Kalle skulle kunna tänka sig att ha börjat jobba utan att studera varav Lena säger att 

hon först tvekade över att påbörja studier över huvud taget. Hon hade först tänkt bege sig direkt in i 

arbetslivet och jobba i en affär men prioriterade att främst bli något vilket hon upplever sig att 

kunna uppnå genom studier. “Man blir ju inget mer än bara försäljare” säger hon. Anna vill 

däremot ha en bättre livskvalitet genom studier och började därför studera på en högre utbildning, 

och också Kalle vill ha dessa saker för att bli nöjd med sitt liv. Han tillägger att han inte hade velat 

påbörja exempelvis en yrkesutbildning eftersom det är bättre att skaffa sig en högre utbildning om 

något: “Universitetsutbildning ger konkurrens på arbetsmarknaden”. Jonas och Mikael har som 

sagt kunnat studera även annat men begränsar dessa andra utbildningar att finnas inom ramen för en 

högre utbildning. De säger sig absolut ha velat studera en högre utbildning. De kan inte tänka sig att 

direkt ha börjat jobba utan att studera därför att en högre utbildning kan erbjuda bättre 

arbetsmöjligheter i livet.  

Alla statsvetare förutom Andreas säger att första prioriteringen vid valet av studier var programmet 

i sig självt. Maria och Marcus betonar att utbildningen på högskolan är bra och att programmet inte 

finns någon annanstans. “Utbildningen är avancerad och bra” säger Marcus genom att hänvisa till 

själva utbildningsprogrammet. Andreas prioriterade staden vad gällde valet men hade ändå inte valt 

att studera i staden om själva programmet i fråga inte hade funnits. Linda och Maria har familj i sin 

studieort och har även praktiska och ekonomiska orsaker till att de studerar där. Båda två säger 

sammanfattningsvis att de prioriterade att läsa på programmet men att de även hade kunnat studera 

någon annanstans om detta program inte hade funnits i hemstaden.  
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Flera statsvetare säger sig i allmänhet ha kunnat studera en annan utbildning men alla dessa andra 

utbildningar är dock högre utbildningar. Marcus har redan innan påbörjat en annan högre utbildning 

men hoppat av på grund av tanken på den dåligt upplevda lönen. Andreas säger dock att denna 

utbildning är intressantare än den andra utbildningen han hade tänkt söka. Ulrika hade även 

funderat på ett annat utbildningsprogram men säger: “Jag ville egentligen studera psykologi men 

det är svårt att komma in”. Även Matias menar att det där andra utbildningsprogrammet han hade 

kunnat studera är svår att komma in på. 

Endast Matias av alla statsvetare hade kunnat tänka sig bege sig direkt in i arbetslivet utan 

högskoleutbildning, om han direkt hade vetat vad han ville bli. Han studerar dock nu för att kunna 

uppnå de meriter som kan hjälpa honom att uppnå hans framtida drömyrke. Alla andra statsvetare 

vill specifikt studera på en högre utbildning. Motiveringarna till detta är olika. Marcus vill utbilda 

sig eftersom han inte vill ha ett okvalificerat arbete i framtiden. Ulrika menar att hon vill studera 

vidare för att få ett bättre liv och ett bättre jobb. Linda menar att man behöver kvalifikationer på 

arbetsmarknaden. Matias vill däremot utbilda sig på respektive program för att inneha tillräckligt 

mycket meriter för att senare ha lättare att komma in på utbildningsprogram av intresse. Andreas 

anger även allmänna skäl till att studera. ”Det är ett värde i sig att vara allmänbildad” säger han, 

där även Maria säger att hon helt enkelt alltid velat utbilda sig. 

 

6.5. Yrkes- och framtidsutsikter 

Ingen av företagsekonomerna vet vilket yrke de vill ha men majoriteten har tänkt lite kring vilket 

område de vill arbeta inom i framtiden förutom Emma som inte har någon aning om vilket arbete 

hon vill ha sedan. Jonas och Kalle vill arbeta inom ekonomi och Mikael med något som är roligt. 

Lena får inspiration av andra vad gäller yrkesval och hoppas på att hitta sitt framtidsyrke med hjälp 

av andra.  

Att trivas på jobbet betonar nästan alla företagsekonomer som ett mycket viktigt kriterium. För 

Emma och Lena innebär detta i synnerhet att trivas med sina arbetskamrater och att det ska vara 

roligt att gå till arbetet varje dag. För Lena innebär denna trivsel även variation i arbetssysslorna 

vilket även Jonas och Kalle betonar. Jonas säger: “Det skall finnas intressanta arbetsuppgifter, inte 

samma helatiden”. Både Mikael och Anna funderar länge över vad det egentligen innebär att trivas 

på ett arbete. Båda säger att det har de faktiskt inte tänkt på detta djupare. Utvecklingsmöjligheterna 

inom arbetet upplevs dock som viktiga för Anna vid närmare eftertanke: “Jag vill utvecklas och inte 
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stampa på stället”. Vidare säger både Emma och Anna att man ska ha ett arbete som man kan 

släppa efter att man kommit hem i den meningen att man trots allt ska ha ett liv utanför jobbet.  

Vad gäller framtidsutsikter överväger Anna och Lena att flytta till en storstad någon dag för att 

uppleva något nytt. Jonas och Mikael vill däremot ha tid för att utöva hobbyer och Kalle vill ha ett 

bra jobb för att bli nöjd i sitt liv. Detta vill även Emma som däremot också vill se till att få en bra 

lön för att kunna försörja sig själv och sin familj. 

Av statsvetarna överväger däremot alla ett eller annat yrke i framtiden förutom Andreas som inte 

har börjat tänka på framtidsyrket än. Matias vill ha en statsvetenskaplig grund att stå på innan han 

utbildar sig till det yrke som han vill uppnå medan Marcus vill jobba inom den politiska sektorn. 

Vidare säger de flesta statsvetare att det drömyrke som de överväger kan vara tveksam eller svår att 

uppnå. “Jag kunde tänka mig bli diplomat men det känns så stort... Om jag skulle lyckas skulle det 

vara en dröm” säger Maria. Även Ulrika och Linda har förväntningar om att uppnå 

eftersträvansvärda yrken. Linda menar dock att det är orealistiskt för henne att veta vad hon kan bli 

men att man ”ändå bör sikta mot stjärnorna men låta sig falla på trädtopparna”. 

Som framtida arbetskriterier menar de flesta statsvetare att arbetet ska var meningsfullt. Linda och 

Ulrika menar att arbetet ska betyda något. “Att jag gör nytta är det viktigaste, nytta för alla”, säger 

Ulrika. Vad meningsfullt arbete innebär tilldelas dock även andra egenskaper. Marcus betonar 

exempelvis att det ska vara meningsfullt för ens egen självutveckling vilket även kvinnorna håller 

med om. “Det ska vara intellektuellt stimulerande” menar han. Vidare betonar de flesta statsvetare 

att hjälpa andra som ett syfte för sitt framtida arbete i en eller annan kontext under intervjun. 

Därutöver menar flera att det ska hända någonting på arbetet. Ulrika säger att: “Det ska vara 

spännande, inte monotont, det ska hända saker”. Matias vill ha spänning och utmaningar på 

arbetet. Maria säger att hon inte vill ”fastna” i ett jobb där man jobbar från 9 till 17 varje dag. 

 

6.6. Livsattityder 

När vi frågar studenter i företagsekonomi om deras motto i livet uppges ganska olika svar på den 

punkten. Anna vill exempelvis leva i nuet utan att tänka för långsiktigt och Emma säger att man 

lever bara en gång och bör därför försöka leva ett lyckligt liv. Mikael har svårt att uttrycka sig om 

saken för han hade inte tänkt på saken särskilt mycket. Senare säger han att han vill göra saker 

spontant. Jonas rycker på axlarna och vet inte riktigt men säger sig i alla fall vilja ha roligt och 

kunna göra saker han är intresserad av. Lena vill helt enkelt sprida glädje. Kalle säger däremot att 

man skall våga sikta mot stjärnorna.  
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Även statsvetarna Linda och Marcus uppger likt Kalle mottot ”Sikta mot stjärnorna så når du 

trädtopparna”. Även Ulrika är inne på samma linje och menar, att ingenting är omöjligt: “Vill man 

så kan man”. Andreas säger att man ska lägga upp en plan men att det aldrig går som man tänkt sig 

vilket är varför man bör vara flexibel i sina handlingar. Matias vet inte vad han ska svara men efter 

att vi ber honom att komma med något bara säger han man ska vara lycklig med det man gör. Maria 

säger att man ska ta varje dag som den kommer och inte ångra saker som man inte kan göra något 

åt. 

 

6.7. Lönens betydelse 

Företagsekonomerna Mikael och Lena tycker att pengar inte är så viktigt men har betydelse för att 

man kan klara sig i vardagslivet. Andra tycker att pengar är mycket viktigt för att kunna bli nöjda 

med sitt liv, just i meningen att pengar underlättar livet. Jonas menar att om man har pengar kan 

man göra vad man vill medan Kalle menar att han vill ha pengar för att inte behöva vara orolig och 

räkna varje öre han spenderar. Emma säger vidare: ”Pengar kan inte ersätta kärlek och lycka men 

med hjälp av pengar kan man köpa sig en liten bit av lycka” genom att hänvisa till att pengar 

innebär upphöjning av vardagskvalitet inte livskvalitet.  

Flera statsvetare är också inne på att pengar underlättar livet. Matias hävdar att pengar behövs för 

att kunna uppnå trygghet i vardagen. Ulrika menar bland annat att man med hjälp av pengar kan 

leva sitt liv mer som man vill. Hon betonar dock att ett överflöde av pengar inte är bra för då vet 

man inte vad man ska göra med det, vilket även Andreas tycker. Han menar dock att pengar inte 

betyder något för honom personligen och att ingen behöver tänka för mycket på pengar: “Pengar 

tänker jag inte på, de flesta yrken i Sverige har ändå välbetalda jobb”. Maria och Matias menar att 

pengar inte kan ersätta kärlek och lycka. Linda menar att pengar inte är en prioritet utan att det är 

viktigare att trivas med sitt arbete. Marcus säger dock att en löneaspekten är viktig i det framtida 

arbetet eftersom att det i slutändan handlar om pengar: “Jag har sett hur mina föräldrar har 

kämpat, jag vill göra det för mina barn också”.  

 

 

7. Analys 
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Denna analys utgår från förståelsen om individens upplevelser om hur och varför man vill studera 

på en högre respektive specifik utbildning. Vi har analyserat allmänna uttalanden om anledningar 

till studieval men även jämfört skiljaktigheter utbildningar emellan då skiljaktigheter uppenbarats. 

Dessa skiljaktigheter har lyfts fram för att kontrastera hur individer egentligen strävar efter liknande 

mål på ett eller annat sätt men att specifika grupper i stort tänker i viss mån olika om hur dessa mål 

ska uppnås. 

Vad som vidare belyses är om studenten antingen vill påverka eller följa samhällets struktur eller 

både och samt hur hon kan finna sin identitet i eller sin plats i samhället. Vi lyfter fram hur man 

som individ och som samhällsvarelse orienterar sig inom de samhälleliga ramarna och gör sina val i 

relation till sin omgivning på flera sätt. Vi har delat upp studenters svar under sju skilda rubriker: 

“Självvald utbildning”, “Anpassning till rationalitetens villkor”, ”Gemensamma attityder och 

värderingar”, “ Att finna sin egen väg”, ”Referensgrupp”, “ Att köpa sig fri” samt “Att bli något”. 

 

7.1. Självvald utbildning 

Alla 12 studenter i de nämnda utbildningarna upplever att de själva valt sitt studieområde även om 

de säger sig ha blivit stöttade i valet att studera på en högre utbildning. Inga statsvetare upplever sig 

direkt ha blivit påverkade av sin vänskapskrets i sitt val, medan flera upplever sig ha blivit 

påverkade av kompisar antingen för att de har kompisar som studerar på en högre utbildning eller 

för att de inte gör det. Det handlar alltså mer om att dessa studenter inte vill ha liknande liv som 

kompisarna vilket ändå bygger på att man förhållit sig till omgivningen på något vis. 

Individen har internaliserat ett visst sätt att tänka på grund av vissa familje- och samhälleliga 

värderingars påverkan och därigenom formulerat olika strategier eller sociala representationer för 

sitt liv. Dessa har oundvikligen satt grunden för individens sätt att tänka och välja medvetet eller 

omedvetet. Det kan exempelvis innebära att man följer en viss trend för att framstå som en 

individuell och självständig varelse som gör sina egna val. Det kan även handla om att studera för 

att andra inte gör det. De val som görs sker ändå inom delvis förutbestämda ramar. Marcus säger till 

exempel att familjen hade velat att han skulle bli akademiker men att han valt ämnet själv eller 

såsom Mikael hävdar att han fått välja fritt på föräldrarnas villkor om att han inte skulle läsa “ett 

konstigt program”. Det vill säga har alla individer vissa åskådningar där alla nya kunskaper man 

anammar bygger på de tidigare kunskaper man har (Moscovici 2000, s. 20). Individen kan med 
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andra ord sägas ha externaliserat den kunskap hon intagit till något som lämpar sig henne bäst inom 

den orienteringsyta av valmöjligheter hon har (Berger & Luckman 1979).  

 

Detta tyder på så vis på förståelsen om hur det egna valet ändå upplevs som självförverkligande av 

den egna viljan, potentialerna och identiteten oavsett om de på flera sätt härstammar från 

omgivningsbaserade förväntningar eller om dessa förväntningar kommer från familjen eller 

samhället. 

 

7.2. Anpassning till rationalitetens villkor  

Flera av studenterna har varit intresserade av att eventuellt läsa något annat än den utbildning de 

tillägnar sig nu. Skälen till att flera inte läser det där andra ämnet beror exempelvis på att det 

antingen varit svårt att komma in på den önskade utbildningen på grund av alltför få poäng eller på 

grund av den hårda konkurrensen.  

Majoriteten av alla studenter menar vidare att det är mer förmånligt att tillägna sig någon bred, 

allmänbildande och flexibel utbildning. Detta kan ses som en anpassning till de moderna 

marknadskraven, som kräver utbildning, och där konkurrensen är hård. Kalle vet vad som gäller: 

“Universitetsutbildning ger konkurrenskraft på arbetsmarknaden”. De flesta studenter säger sig 

dock studera just detta ämne på grund av personligt intresse. Men även det på grund av det sunda 

förnuftet där man vet att det lönar sig i framtiden med kvalifikationer. Enligt Moscovici (2000) 

kunde detta kallas för en viss “common sense”. Studenterna vill i allmänhet studera på grund av 

studiernas trygghetsberedande förutsättningar utan att alltid specifikt veta för vilket arbete. 

Kvalifikationer kan därmed ses som en gemensam och konkret objektifiering som upplevs som 

något nödvändigt att tillägna sig för att få ett jobb. 

 

Respondenterna är med andra ord medvetna om meriten i sig att ha utbildning vilket kan tolkas som 

att de genom att studera tänker sig kunna ta “friheten från” att ta emot något arbete som 

definierades för ett okvalificerat arbete, utan istället “friheten till” (Fromm 1993). Marcus hävdar 

exempelvis att han studerar på en högre utbildning för att inte behöva ta emot ett “okvalificerat 

arbete” vilket kan förstås som strävan att ha “frihet till” något annat. Frågan är dock om denna 

“frihet till” ens kan uppnås då man inte konkret vet vart den kommer att leda. 
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De rationella samt praktiska anledningarna att studera tycks ändå prioriteras över det egna 

personliga intresset, som visserligen är en betydande punkt hos majoriteten av respondenterna, men 

som inte anses vara lika viktig som de rationella. Att över huvud taget få ett jobb står i hög kurs hos 

de allra flesta.  Även det att flera har tagit emot en studieplats för att de har blivit antagna, oavsett 

om det ibland handlar om att ta emot andrahandshandsalternativet, kan förstås som en viss 

försäkrande av trygghet för att inte behöva stå där utan en studieplats. Kapitalismens anda, det vill 

säga förutsägbarhet och kalkylering av lönsamhet, kan återspeglas i studenters överväganden och 

spekulationer kring studievalet (Boglind, Eliaeson & Månson 2005). Studierna ska ju resultera i 

något lönsamt, ett arbete som behövs, eller som leder till någonting. Utifrån den samhälleliga 

aspekten kan detta långsiktiga tänkande tolkas som viss oro i studenternas svar genom behov av att 

främst garanteras ett jobb i framtiden. Eventuellt för att uppnå behovet av att få känna trygghet 

vilket kan representera den moderna tryggheten genom att kunna få ett arbete och därmed bröd till 

bordet (Fromm 1993). I detta fall prioriteras denna anställningsbarhet över önskan om 

självförverkligande, det vill säga att göra det som är roligt och intressant för självet, vilken även 

upplevs som mycket viktig. Åtminstone har Emma tänkt långsiktigt och prioriterat 

anställningsbarhet gentemot drömyrket. Skulle någon av studenterna ha varit redo att förverkliga sig 

själva inom något som inte hade gett ett arbete i framtiden? Det är en viktig fråga för vore det 

lönsamt och rationellt om det ändå inte tillför levebröd som enligt Maslow (1987) är det preliminära 

behovet. Det finns dock sådana studenter som helt enkelt vill ha ett jobb och andra som vill ha en 

karriär. Det finns även sådana som bara vill ha ett intressant jobb. Är det kanske så att de 

underliggande behovsnivåerna redan är tillfredsställda hos dem som söker ett intressant jobb eller 

en karriär?  

 

Oavsett om anledningar till studier består i intresse för utbildningen eller inte kunde ingen av 

respondenterna förneka löneaspekten förutom två statsvetare Linda och Andreas som faktiskt säger 

att pengar inte är så viktigt. Är detta möjligt därför att de lägre behoven, enligt Maslow, redan är 

uppfyllda i Sverige? Andreas hävdar: “pengar tänker jag inte på, flesta yrken i Sverige är ändå 

välbetalda”. Detta resonemang kan hänvisa till tillit för den ekonomiska tryggheten i 

välfärdssamhället Sverige. 

 

7.3. Gemensamma attityder och värderingar 
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Som gemensamma kriterier för det framtida arbetet betonar majoriteten av alla respondenter 

följande: att arbetet ska innehålla utvecklingsmöjligheter eller variation. Utvecklingsmöjligheter 

förknippas med att kunna gå upp på karriärsstegen samt att utvecklas som person och lyftes fram 

mer av statsvetarna. Såsom Marcus menar ska arbetet vara “intellektuellt utvecklande”. Variationen 

som en innehållsmässig faktor i själva arbetsuppgifterna, det vill säga att arbetet i sig inte är 

ensidigt eller tråkigt, lyftes däremot fram mer av företagsekonomer. Såsom Jonas hävdar: “Det 

skall finnas intressanta arbetsuppgifter, inte samma hela tiden”. 

 

Majoriteten av respondenterna tycks hänvisa till gemensamma begrepp och kriterier för den egna 

aktiviteten och mål som de strävar efter i framtiden. Begreppen variation och utveckling är något 

som majoriteten av respondenterna ser som eftersträvansvärda egenskaper, och representerar ett 

visst självförvekligande för individen. Dessa attityder som framhävs kan förstås som en gemensamt 

definierad social representation (Moscovici 2000). Men varför just dessa attityder? Det kan 

förklaras genom att det finns en viss “common sense” i samhället där människorna har gemensamt 

definierat ett sunt förnuft. Genom att åstadkomma det som är accepterat och allmänt 

uppmärksammat, i detta fall dygden självförverkligande, kan individen uppnå en viss stolthet och se 

även sig själv i ett visst sken. Alla samhällsmedborgare genomgår en sekundär socialisationsprocess 

där man bör förhålla sig till den värdepedagogik som skapas genom utbildningssystemet och som 

kan innebära bland annat stöd till självständigt tänkande och tillvaratagandet av de egna styrkorna 

(Angelöw & Jonsson 2000). Denna uppmuntran kan förstås som hjälpmedel för individen för att 

hon skall kunna finna sitt sätt att anpassa sig till samhället och den kapitalistiska marknaden. Hon 

bör ta vara på sina egenskaper för att kunna tävla i sitt ”eget race” och för kunna vara 

konkurrenskraftig på en marknad där tävlan är hård (Allvin et al. 2006). Kalle är exempelvis 

intresserad av det han studerar och vill utvecklas i sitt arbete. Han menar dock att studierna även gör 

honom konkurrenskraftig eftersom det finns ett stort behov av ekonomi och informationsteknik på 

arbetsmarknaden idag. Han har med andra ord funnit studier där han kan lyckas med att både 

tillföra samhället något men samtidigt sig själv.  

 

Detta självförverkligande har både en internaliserande funktion för individen såväl som en 

externaliserande. Individen har alltså internaliserat och uppfattat det ideal av hur man som individ 

bör vara i dagens samhälle, en självförverkligande person. Detta självförverkligande i vilken form 

det än tar utryck har individen hittat sin egen inriktning inom vilken hon vill förverkliga denna 

dygd. Det betyder att detta självförverkligande blir externaliserat av individen inom den självvalda 

utbildningen (Berger & Luckman 1979 se i Angelöw & Jonsson 2000). Det uppfylls dessutom en 
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viss social kod som genom att flera studenter definierar goda och onda värden samt attityder på 

samma vis. Motto eller livsfilosofier är ofta liknande och gestaltar sig såsom gemensamma sociala 

representationer: man skall antingen sikta mot stjärnorna eller låta bli att oroa sig över saker man 

inte kan något åt. För majoriteten av företagsekonomer handlar det mer eller mindre om “att ha 

roligt” i den bemärkelsen av att de vill göra det vad som känns bra medan majoriteten av statsvetare 

anser att det är bra att “sikta mot stjärnorna”. Marcus menar exempelvis att ingenting är omöjligt i 

livet. Statsvetare vill ofta ha ett jobb i framtiden där de har möjlighet att förverkliga sig själva 

genom att kunna förändra saker i samhället som de anser är viktiga. För flera statsvetare ska arbetet 

vara meningsfullt, som Ulrika säger: “arbetet ska betyda något”.  

 

Majoriteten av företagsekonomer betonar dock inte i samma grad att det framtida arbetet skall ligga 

i centrum för livet utan det andra som finns vid sidan av arbetet. Följaktligen tycks 

företagsekonomer mer än statsvetare förhålla sig mer till de trygghetsberedande nivåerna i 

behovshierarkin, det vill säga att främst få ett jobb för att kunna försörja sig samt uppnå trygghet. 

Statsvetarna förhåller sig i större grad till att sträva till behovspyramidens topp, det vill säga det 

självförverkligande stadiet (Maslow 1987).  

 

Självförverkligande och samhällelig nytta är något som på ett eller annat sätt kan ses som mål och 

värderingar som eftersträvas hos de flesta, oavsett om man vill ha roligt eller hjälpa andra i sitt 

framtida arbete eller i sitt liv. Dessa kan förstås vara sådana attityder som värderas för att de hjälper 

individen att klara sig och orientera sig i samhället, samt uppnå framgång på samhällets villkor. 

Alla studenter vill ju ha ett arbete i framtiden, och vill på så vis vara till nytta för samhället, var och 

en på sitt fält av intresse.  

 

 

7.4. Att finna sin egen väg 

Hälften av studenterna betonar förväntningarna om att trivas tillsammans med goda arbetskamrater 

som ett kriterium på den framtida arbetsplatsen. Linda tycker dessutom att goda arbetskamrater i 

själva verket är det viktigaste kriteriet. Detta tyder på, trots behovet av individualitet, 

självförverkligande och hävdande av den egna identiteten, att den sociala dimensionen dock är 

viktig för människan. Människan har, enligt Maslow (1987) både behov av bekräftelse från andra 

människor samt behov en känsla av gemenskap. Vidare säger flera respondenter i kontexten 

gällande pengars betydelse att pengar inte kan ersätta lycka och kärlek. 
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Även om studenterna ofta har kombinerat studievalet utifrån praktiska eller sociala anledningar 

säger sig majoriteten dock prioritera utbildningen i förhållande till omgivningen, familjen eller 

praktiska orsaker. Till exempel Linda och Maria säger sig ha studerat även någon annanstans om 

inte just denna specifika utbildning hade funnits i hemstaden. Individen kan sägas behöva gå 

igenom en sorts individuationsprocess för att finna sin identitet och följer sitt förnuft. Hon har 

socialiserats till att bli mer individuell i sina beslut vilket innebär att individen uppmuntras att 

förverkliga sig själv så mycket som möjligt även om det kan innebära att man måste offra gamla 

trygga relationer genom att exempelvis flytta och börja bygga upp nya relationer för att följa de 

individuella behoven av självförverkligande (Fromm 1993). Det ses inte som “common sense”, 

förnuftigt, att i första hand följa sina känslor och kan tolkas som att de åskådningar och tankar 

individen har anammat i vårt samhälle är mestadels samhällets (Moscovici 2000). Med andra ord 

kan individen ses som mer rationell än känslosam i sina beslut och rationellt kan i detta fall 

innebära att man ska gå sin egen väg utan att närastående, till exempel familj, ska stå i vägen för 

detta (Weber 1983). 

 

Idag kan det vara svårt att känna trygghet i vårt samhälle och i gemenskapen med andra även om 

det eventuellt kan vara lättare att kliva upp till det självförverkligande stadiet oavsett om man inte 

nått fullkomlig tillfredställelse på de innan liggande stadierna (Malsow 1987). Det verkar som att 

alla vi i Sverige har förutsättningar till att kunna nå de högre nivåerna i hierarkin. Det erbjuds 

nämligen ett brett utbud av sätt som man kan välja att leva sitt liv efter vilket ändå inte betyder 

något för människan om hon inte har lyckats uppfylla sina behov på de lägre nivåerna i hierarkin. 

Man kan fråga sig om människan i sitt självförverkligande prioriterar den sociala dimensionen om 

hon så måste välja för att uppnå det självförverkligande stadiet? Ibland kan nutidens villkor om 

utbildning och självförverkligande vara snarare förpliktande för att man ska hållas med i 

samhällsutvecklingen. Kvalifikationerna och meriterna verkar vara mycket viktiga för studenterna. 

Såsom Linda säger behövs ju kvalifikationer för att man ska få ett bra jobb idag. Ibland är individen 

kanske tvungen att välja att tänka på hur hon själv vill leva sitt liv när hon väl måste välja. Å andra 

sidan kan man tänka sig genom Maslows teori att dessa studenter eventuellt är trygga med sin familj 

och vänner och därför känner tryggheten och stödet för att våga sig till att förverkliga sin egen 

potential och därmed känner de sig trygga nog att flytta ifrån sina närmaste för studier. Det kan 

även tolkas som att individen söker sin identitet på den självförverkligande nivån i behovshierarkin. 

Detta kan betyda att hon skaffar sig framgång för att senare kunna njuta av den tredje nivån kärlek 

och tillhörighet, det vill säga gemenskapen. Med andra ord är det ju helt rimligt att först utbilda sig 
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och skaffa sig ett arbete för att kunna försörja sin familj. “Jag har sett hur mina föräldrar har 

kämpat, jag vill göra det för mina barn också”, säger Marcus.  

 

 

7.5. Referensgrupp  

Självförverkligande kan även ses ur ett nytt ljus som även här innehåller en social dimension. Enligt 

Fromm (1993) söker individen efter en ny trygghet efter att ha vänt ryggen till den gamla. Det är 

alltså förståeligt att individen söker värme hos en ny tillgänglig trygghetsskapande grupp. Denna 

trygghet kan handla om att välja ett visst studieområde där individen söker en grupp att finna 

gemenskap med, en grupp som på något vis har ett gemensamt intresseområde eller livsattityd som 

kan delas. Det vill säga en referensgrupp som hon tillhör (Moscovici 2000). De flesta 

företagsekonomer säger exempelvis att ämnet i sig är intressant och de flesta statsvetare vill hjälpa 

andra. Denna tillhörighet har betydelse för individens personliga identitet men också för känslan av 

trygghet, det vill säga att man hör hemma någonstans. Genom umgänge med liknande människor 

kan hon bli förstådd, och få bekräftelse för den egna tankevärlden och identiteten på ett visst sätt. 

Marcus nämner bland annat följande motiv till studieval: “Jag vill hamna med personer som är 

likasinnade”. Genom att få det kan det med andra ord kännas att de egna tankarna och 

åskådningarna är sanna och bekräftelse för den egna tankevärlden speglas ständigt av de andra 

likasinnade. Därmed är förståelsen av de sociala representationerna och objektifieringarna något 

som delas med andra människor. Dessa skapar gemenskap samt en känsla av att det finns något 

konstant, något konkret och begreppsligt- en tillsammans definierad sanning, som i själva verket 

också är vår sanning.  

 

Sammanfattningsvis anpassar individen sitt beteende och sina attityder till andra grupper även om 

hon väljer att gå sin egen väg likt våra respondenter som sagt sig ha gjort ett självständigt studieval. 

Med andra ord låter de sig inspireras och genomsyras av andra grupper istället för de personliga 

små grupperna såsom familjen och barndomsvännerna. Individen anpassar sig fortfarande men 

snarare till de stora idealgrupperna hon vill tillhöra som referensgrupperna. Såsom individen i forna 

tiderna direkt föddes in i en viss samhällsklass kan individen numera snarare uppmuntras till att 

själv välja den grupp hon vill tillhöra samt vilket slags liv hon vill leva. De flesta studenter säger sig 

ha blivit uppmuntrade till att studera på en högre utbildning som i sin tur har upplevts som 

nödvändigt för att få ett kvalificerat arbete. Studenterna har samtidigt ofta stöttats till att själva välja 
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studieämne av intresse och yrkesuppgifter som passar ihop med de egna livsobjektiven men även de 

personliga styrkorna på arbetsmarknaden.  

 

 

7.6. Att köpa sig fri 

I stort säger de flesta studenter att tjäna pengar kommer att vara viktigt för dem i det framtida 

arbetet. För det mesta definieras pengar dock som viktigt på grund för att att man ska kunna leva sitt 

liv som man vill eller också för att man skulle kunna känna trygghet i vardagen. Att dra sitt strå till 

stacken för att vara fri är ett resonemang somliga av dem för. Flera menar att pengar underlättar 

livet. Som Jonas menar är pengar en hörnsten till lycka i den bemärkelsen att man inte behöver 

ständigt gå och oroa sig över sin ekonomi. Emma: “Pengar är inte allt men man kan köpa sig en 

liten bit av lycka”. Hon menar även att hon vill släppa arbetet då hon kommer hem där man efter 

arbetet har gjort sitt och har tid för annat. Med andra ord kan pengar representera någon sorts “frihet 

till”, dvs. att man köper sig fri kunna få ha ett liv efter (Fromm 1993). 

 

Individen låter sig ibland underkastas samhällets regler och anpassar sig till arbetslivets eller 

kapitalismens villkor och eventuellt utbildar sig för att kunna tillföra samhället något och sedan få 

något i utbyte. Men samtidigt gör hon det för att kunna vara fri sedan. För att kunna bli “sig själv” 

eller för att kunna nå det högsta stadiet i behovshierarkin (Maslow 1987). 

 

Det arbete man kommer att ha i framtiden kommer att ta stor del av ens tid. Utöver detta brukar 

man anpassa sig efter de beteendenormer och den etik som finns på arbetsplatsen. Dessa 

kontextbundna regler och normer som finns där bör internaliseras (Berger & Luckman 1979 se i 

Angelöw & Jonsson 2000). Detta innebär att individen bör ge bort lite av sin individuella frihet och 

anpassa sin individualitet lite grann. Denna yrkesroll som individen får kommer därmed ta en stor 

del i livet. Ändå anpassar hon till sig den för att kunna leva sitt liv som hon vill leva det. Hon får 

inte leva fullt ut men åtminstone har hon tryggheten att kunna göra det hon vill resten av tiden 

(Fromm 1993). Såsom Emma hävdar: ”Pengar kan inte ersätta kärlek och lycka men med hjälp av 

pengar kan man köpa sig en liten bit av lycka”.  

 

Hela vår omgivning tycks förmedla specifika föreställningar och bilder om arbete i vår omgivning. 

Medierna, föräldrarna och skolan coachar de attityder vi borde ha gentemot arbetet och livet. Dessa 
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attityder kan exempelvis nämnas vara att vi ska arbeta. Detta gäller för att självförverkliga oss som 

tidigare nämnts, och utveckla våra potentialer som individer. Vidare behöver vi ju arbeta för att 

samhället skall kunna funktionera. Pengar är naturligtvis viktigt, man behöver ju pengar för att 

kunna leva. Om dessa attityder och mål för samhällets medborgare anses som funktionella betyder 

det att vi lever efter dessa markörer likaså. Detta gör därmed dessa attityder i enlighet med 

Moscovicis (2000) resonemang, funktionella och sanna. De blir vår verklighet. 

 

7.7. Att bli något  

Nästan alla statsvetare anser att de, med hjälp av studier, kan påverka samhället och de sociala 

angelägenheter som upplevs som viktiga. En statsvetare menar till exempel att det är viktigt att 

arbeta för invandrares rättigheter i Sverige eftersom invandrare ofta möter orättvisa. Att kunna 

tillägna sig en viss status kan därmed bidra till makt att kunna påverka saker i samhället vilket tros 

kunna uppnås genom hög utbildning. Status i sig upplevs vidare som något viktigt av tre kvinnor av 

alla respondenter varav Lena motiverar det som nödvändigt för att kunna bli respekterad av andra. 

Lena säger även att hon vill “ bli något”. Status kan ju då förstås uppnås endast genom social 

bekräftelse vilket Maslow (1987) definierar som ett viktigt mänskligt behov. Att man ska känna att 

man är något eller att man tillför samhället något viktigt kan därmed förstås ha betydelse för den 

egna identitetsuppfattningen.  

Majoriteten av respondenterna säger sig kunna studera endast på en högre utbildning och inte 

exempelvis på en yrkesskola eller yrkeshögskola eftersom en högre utbildning upplevs som något 

bättre av studenterna. Såsom innan nämnts förklarar majoriteten viljan till att studera på en högre 

utbildning ofta genom en konkret motivering: att man helt enkelt behöver kvalifikationer för att få 

ett bra jobb i framtiden. Genom att man då kan tävla om att få de bästa arbeten eller de arbeten där 

man får möjlighet att förverkliga sig själv och utvecklas mer som en egen individ. Preferensen om 

en högre utbildning kan därmed ses som en viss objektifieriering och åskådning (Moscovici 2000) 

hos studenterna där en högre utbildning tycks upplevas som något bättre eller högklassigt. 

Kvalifikationer och därmed ett bättre arbete tycks enligt respondenterna kunna uppnås genom något 

begreppsligt, en gemensam representation, en högre utbildning. Därmed kan det förstås att man 

genom att anamma en högre utbildning kan förtjäna en viss status i samhället. Detta kan inte 

generaliseras till att alla vill tillägna sig en högre utbildning för att kunna uppnå hög status men det 

ligger någonting i att studera en högre utbildning. Eventuellt känner man sig som en bra 
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samhällsmedlem genom att dra sitt strå till stacken genom att studera, genom “att bli något”, som 

upplevs uppskattas i vårt samhälle eller kanske av föräldrar. Som tidigare nämnts är det kanske så 

att studier tillför det att man känner en viss gemenskap med de andra akademikerna. Denna 

gemenskap kan vara en sådan som individen eventuellt ser upp till, vill tillhöra och identifiera sig 

med, som att förvärva en högre utbildning möjliggör. Det handlar om samhällelig spegling där vi 

som sociala varelser tar ställning till det sociala livet och det samhälle där vi lever tillsammans med 

andra. Det sätt på hur vi bekräftas, belönas eller uppfattas av andra färgar oundvikligen av sig på 

hur vi uppfattar även oss själva. Det är då helt förståeligt att vi vill se oss själva i ett positivt sken. 

Ur denna synpunkt kan det förstås såsom redan lyfts fram att vår identitet kan sägas på flera vis vara 

knuten till samhällets identitet. 

 

7.8. Sammanfattande avslutning av analysen 

Alla respondenter upplevde sig själva ha valt sin utbildning. Valet kunde ändå på flera förstås ha en 

familjerelaterad eller samhällelig grund som till exempel dygden om att vara en självförverkligande 

individ, eller att vara till nytta för samhället. Majoriteten av studenterna betonade nämligen även 

förväntningar om att få ett arbete i framtiden som är på något vis självförverkligande eller 

personligt stimulerande. Intresset för ämnet men även de goda möjligheterna till att få ett 

kvalificerat arbete i framtiden kan förstås ha varit ett betydande motiv till valet. Därmed har 

rationalitet och trygghetsaspekter verkat vara betydande hörnstenar då valet till att utbilda sig har 

gjorts. Detta kan förstås som att studenterna har internaliserat en gemensam attityd om att utbilda 

sig. Den attityden tycks genom egen upplevelse befria henne från att vara marknadens offer och ger 

individen känsla av att själv kunna påverka sin situation och vara mer ”sig själv” i sitt framtida 

arbete.  

Vidare kunde vissa gemensamma attityder ofta urskiljas i studenternas upplevelser där dessa kan 

förstås ha en sorts socialiserande funktion. Den personligt upplevda strävan om självförverkligande 

i arbetet förenades med andra ord med det samhälleliga kravet på lönsamhet genom vilka rätten till 

både gemenskap och självupplevd identitet inom samhällets ramar tar uttryck. Även 

utbildningsprogrammet prioriterades över hemstaden eller familjen där alla respondenter sade sig ha 

kunnat flytta efter det specifika programmet i fråga, vilket i sin tur tyder på prioritering av 

individuell nytta. Pengars betydelse motiverades däremot som en viss trygghet samt frihet att kunna 

leva sitt liv som man vill och utan ekonomisk oro.  



40 
 

Det som är framträdande i analysen är med andra ord inte i första hand makt-eller statusbehov som 

vi trodde till en början. Studier kan ses som en grundförutsättning för ett fullbordat liv. Det kan 

förstås som ett sätt att skaffa sig mat på bordet varje dag eller för att kunna känna trygghet i 

vardagen. Slutligen kan individen med hjälp av en högre utbildning få tag på den samhälleliga 

rollen som är uppskattad i vårt samhälle. Hon kan då befria sig från att uppleva sig vara exempelvis 

ojämlik i relation till andra och likaså känna sig som en bra samhällsmedlem. Därigenom kan 

individen anpassa sig till de aktuella styrande villkor i samhället - villkor som direkt eller odirekt 

uppmuntrar till en högre utbildning. 

 

8. Reflektioner 

Vi tror att vår undersökning representerar en aktuell socialpsykologisk problematik som kan väcka 

tankar hos läsaren och bjuda in till en debatt om hur individen och samhället genomsyrar varandra. 

Vi vill dock reflektera över samt peka på olika brister där vår undersökning kunde ha utförts på ett 

annorlunda sätt och även lyfta fram de alternativa förslag med vilka vi hade lyckats bättre. Vi 

önskar att dessa kritiska reflektioner kan öka läsarens förståelse för varför vår uppsats ser ut just 

som den gör och att vi kan visa hur vi har reflekterat över de val vi gjort vid genomförandet av 

studien. 

 

För det första bör det poängteras att denna undersökning är utförd i Halmstad Högskola i Sverige 

eftersom utfallet troligtvis skulle se annorlunda ut än vad det skulle exempelvis göra i Indien. Där 

vore det givande att till exempel utforska anledningar till studieval på grund av ett förmodat större 

gap mellan olika samhällsklasser som innebär att det finns andra anledningar till studier än de vi har 

i Sverige. Vidare finns det skolplikt i Sverige och grundskolan är gratis. Dessutom kan vi få 

ekonomiskt stöd från staten under studietiden vid vidareutbildning vilket inte är möjligt i de flesta 

länder i världen. Detta kan tänkas ge utrymme för en större frivillighet samt mer självförverkligande 

motiv till studier än i flera andra länder. 

 

Vi kunde eventuellt ha gjort en bredare eller ett mer varierat val av teorier, det vill säga valt 

annorlunda perspektiv för att uppnå en mer omfattande och bred rikedom i analysen än det vi har nu 

fått. Exempelvis hade vi kunnat utgå ifrån ett genusperspektiv, något som vi även övervägde. 

Materialet vi samlade in gav oss dock inte tillräckligt med evidens för att kunna föra en diskussion 
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utifrån vidare skillnader mellan kvinnor och mäns perspektiv. Vi har dock valt våra teorier på grund 

av att de kompletterar varandra och för att de täcker de mest övergripande förståelsemönstren i 

analysen. För att reflektera över vårt val av Maslows behovshierarki kan denna teori anses som 

gammal. Vi valde den dock för att den klarade av att förklara grundläggande aktuella mänskliga 

behov och förklara på vilket sätt vi strävar efter att uppfylla de behoven.  Denna teori tyckte vi är 

aktuell även idag även om behovsstadier i dagens samhälle inte alltid går i den ordning som 

behovshierarkin föreslår, utan behoven modifieras och byter form. Exempelvis har den sociala 

dimensionen betydelse i dagens samhälle men eventuellt mindre och ser annorlunda ut idag än 

förut.  

En annan aspekt av reflektion ligger i det faktum att vi kunde ha spelat in respondenters intervjuer 

för att ha kunnat gå tillbaka till respondenternas svar vid behov av vidare tolkning och 

återuppbringande av nya betydande detaljer i svaren. Vi hade dock under planeringsfasen övervägt 

detta och beslutat att lämna bort detta moment. Detta val gjordes eftersom vi upplevde att mötet 

med respondenten kunde bli mer onaturlig och mindre avslappnad om vi skulle ha använt 

bandspelare. Vi bestämde oss för att kompensera inspelningen av intervjun genom att vara 

noggranna vid anteckningar vid intervjusituationen istället, genom att lyssna aktivt och vara snabba 

med att skriva ned respondenters exakta ord och formuleringar. 

Därutöver hade vi sammanlagt tolv respondenter vilket vi insåg vara alltför mycket. Denna mängd 

av material som vi därigenom fick gjorde det svårt för oss att rikta fokus i vår materialinsamling 

eftersom det hade varit omöjligt att presentera svaren varje respondents svar för sig. Därför valde vi 

istället att föra ihop alla svar under ett specifikt tema och presenterat det material som är relevant 

och hör ihop med temat. 

Vi har även reflekterat över att det möjligen säger något om de frivilliga respondenter som deltog i 

vår intervju, dvs. att det kan säga något om att de eventuellt har vissa värderingar eller motiv som 

avviker från de som inte deltog. Vårt tillvägagångssätt bestod i kontakt via mail och förutsatte ett 

visst engagemang och vilja till ett sorts hjälpbeteende på grund av vilket vi inte kan generalisera 

undersökningen till fullo ens i Halmstad. 

Vi är medvetna om att de studenter från de utbildningar vi har valt att intervjua kan ha färgats i sina 

svar beroende den omgivning de växt upp i, t.ex. Sverige. Detta är varför vi fann 

socialisationsteorin som lämplig teori för att kunna förklara de gånger då respondenterna kommer 

med liknande svar. Respondenters svar kan exempelvis ha färgats även av följande orsaker: 

kvaliteten på utbildningsprogrammet, dvs. upplevelsen av lärarnas coachning eller retoriska 
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förmåga där den värdepedagogik som lärs ut kan ha haft påverkan exempelvis i hur respondenten 

uttrycker sig. Exempelvis kan lärarna ha påverkat den vision om vad studenter kan förvänta sig från 

sina studier. Vidare kan den kurslitteratur som respondenten tar del av påverkat respondentens svar. 

Därför valde vi i synnerhet första årets studenter som urval. Vi tänkte att respondenterna sannolikt 

allra minst har påverkats av utbildningens pedagogik. Det kan dock ha haft en motsatt effekt dvs. att 

dessa respondenter i själva verket just har blivit berörda av dessa innan nämnda faktorer just därför 

att de inte än har hunnit reflektera självständigt fullt över sina personliga studieobjektiv och motiv.  

För att fortsätta reflektera över vår ingång till omgivningsbaserade influenser vill vi kritisera det 

faktum att vi inte fokuserade tillräckligt på studentens familjebakgrund. Denna aspekt hade kunnat 

ge flera svar på om individen eventuellt hade valt högskolestudier i förhållande till sina föräldrar 

exempelvis om respondentens föräldrar själva hade förvärvat sig en högre utbildning eller inte. Det 

fanns dessutom studenter som vid denna punkt inte ville berätta ytterligare om sin familjebakgrund 

även när vi frågade. Därför har vi valt att inte fokusera desto djupare på i synnerhet familjens 

påverkan utan nöjt oss mer med att analysera i allmänhet omgivningsbaserade orsaker. 

Vad gäller våra intervjufrågor kunde de ha formulerats så att de bättre synliggjort individens 

värderingar genom vilket det djupare psykologiska perspektivet till vår uppsats hade kunna framstå. 

Sådana synliggörande frågor var dock svåra att finna då alla de frågor vi bollade med under 

planeringsfasen tenderade att uppfattas som alltför abstrakta för att bli genomförda. Exempelvis 

hade vi kunnat ha en fråga om vilka värderingar det fanns i respondentens familj. En sådan fråga 

kan verka ha en oklar anknytning till hur det har med studievalet att göra men dessutom innehåller 

även ett antagande om att familjevärderingar har påverkat. 

Sammanfattningsvis bör vi ursäkta oss för de ibland starka påståenden i analysen utifrån den 

teoretiska förståelsen vi tillämpat. Vi är medvetna om att alla respondenter är unika individer med 

egna detaljerade motiveringar till svar och att de inte alltid tillhörde den majoritet som vi 

generaliserade mönstren efter. Vi har försökt föra fram de skiljaktigheter där somliga har tyckt olika 

men dessa meningsskiljaktigheter kan finnas i stort i vår materialinsamling. Slutligen kan vi endast 

påpeka att vi har analyserat de mönster vi funnit för att frambringa förståelse. Detta betyder inte att 

våra påståenden nödvändigtvis alltid faller som ”rätt ”eller ”fel”, utan de utgör olika perspektiv att 

relatera till. 
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Bilaga: Intervjufrågor 

1. Man ( ) kvinna ( ) 

2. Ålder  

3. Var är du uppväxt; stad, liten, stor?  

4. Hurudan samhällsklass skulle du säga att du kommer ifrån? 

5. Hur tror du din familj har påverkat ditt studieval? 

6. Finns det något/några yttre faktorer såsom kompisar, miljö som har påverkat dig i ditt 

studieval?  

7. Vad studerar du och varför? Var god och nämn minst tre orsaker.  

8. Vad motiverar dig mest i dina studier?  

9. Kunde du tänkt dig att studera, eller har du studerat något annat än det du studerar nu? 

Varför? Varför inte?  

10. Har du någonsin tänkt dig att bege dig direkt in i arbetslivet utan att studera? Varför? Varför 

inte?  

11. Varför studerar du på Halmstad högskola?  

12. Vet du vilket yrke du vill ha? 

a. om ja, hur har du kommit fram till att du vill detta?  

b. nej 

 Vilka kriterier bör ditt arbete ha? 

 Vad har du för framtidsvyer generellt?  

 Vad är ditt motto i livet?  

 Vad förhåller du dig till följande faktorer; 

 . pengar  

a. status /makt  

 


