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Abstract  
 

A new development has evolved in Sweden where is more common that individuals chose to 

study higher educations at universities and colleges. At the same time, society has evolved to 

become increasingly characterized by individualization and acceleration. This study aims to 

illustrate different attitudes towards higher education among individuals who either wish or do 

not wish to study. The study has a sociological approach, and the basis for analysis is, above 

all, theories of individualization. 

 

The study shows that common attitudes towards higher education exist among both individuals 

who either wish or do not wish to study. The effects of individualization have contributed to an 

increasing pressure around the idea that the individual should educate himself rather than if he 

wants it (Rosa, 2013). At the same time there is an idea that education should be planned within 

a specific age to be able to live a desirable and stable life after 30 years old. Individuals are 

socialized through school into an idea of making themselves employable and learning to think 

and act in a certain competitive spirit. Many also argue that higher education will automatically 

result in a safer future and above all with more choices in life.  
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1. Inledning 
Intressanta samtal med individer i min omgivning om vidareutbildning gav mig inspiration för 

denna magisteruppsats. Innehållet i dessa samtal har varierat med blandade attityder gentemot 

utbildning generellt, där effekter av individualismen, i min tolkning, i många fall har gjort sig 

synliga. En del har betraktat vidareutbildning som något eftersträvansvärt som kommer att för-

ändra deras liv till det bättre, men där en del menar att det saknas vissa förutsättningar till att 

kunna göra detta såsom tidsbrist på grund av familjeliv. Andra har menat att utbildning i själva 

verket inte kommer att göra någon skillnad för deras tillvaro och att det snarare är slöseri med 

tid och investering. Många har även menat att de vid val av gymnasieinriktning valde att gå en 

yrkesförberedande utbildning vilket motiverar valet av att inte påbörja en vidareutbildning. Det 

har således funnits ett intresse sedan länge för ett specifikt yrke som inte förutsätter studier på 

högskola- eller universitet.  

 

Det är idag möjligt att synliggöra samband där individer som har högutbildade föräldrar sanno-

likt kommer att införskaffa en högre utbildning. Detta är särskilt märkbart vid fall där båda 

föräldrarna har en högre utbildning. Statistik från år 2016 visar att 80 procent har en högre 

utbildning om båda föräldrarna också har det, och 25 procent om ingen av föräldrarna har ef-

tergymnasial utbildning. Vid fall där individen väljer samma yrke som en förälder är framförallt 

vanligt inom läkar- och civilingenjör yrket (SCB, 2016). År 2011 utfördes en enkätundersök-

ning av SCB bland elever som studerar sista året på gymnasiet. Bland annat kunde signifikanta 

skillnader synliggöras i relation till gymnasieprogram. Elever som studerade naturvetenskaps-

programmet utgjorde störts procentandel bland de som i slutändan fullföljde sina studieplaner 

med omkring 85 procent. Bland de elever som uppgav att de inte ville studera vidare grundade 

sig bland annat i planer som att kunna resa eller direkt komma ut i arbete efter gymnasiet (An-

dersson, 2015).   

 

En utveckling har dock skett i Sverige där allt fler väljer att påbörja studier på högskola eller 

universitet, vilket har varit en jämn utveckling under de senaste två årtiondena (SCB, 2018). 

Inte minst synliggörs detta som en del av urbaniseringen där allt fler söker sig till stadsregioner 

(Trafikverket, 2014). Faktorer som inverkar på individens val att studera vidare är bland annat 

föräldrarnas utbildningsbakgrund samt val av gymnasieprogram (Andersson, 2015). Samtidigt 

synliggörs en utveckling där Sverige är bland de länder som i störst omfattning kännetecknas 

av individualistiska värderingar (World Values Survey, u.å.). Det senmoderna samhället kän-

netecknas även av en ökad acceleration vilket bland annat medför en ökad konkurrens på 
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framförallt arbetsmarknaden. Individen ställs numera inför ett flertal olika valmöjligheter både 

när det gäller utbildningar och olika karriärsval (Rosa, 2013: 68ff, 112ff). Huruvida individua-

liseringen i detta sammanhang influerar på att allt fler väljer att studera vidare blir således ett 

intressant område att studera. Individens klassbakgrund verkar ha en viss avgörande betydelse 

till varför hen kommer att påbörja en vidareutbildning. Mot denna bakgrund har denna studie 

som ambition att illustrera olika attityder gentemot utbildning bland individer som både vill och 

inte vill studera vidare. Vad är det egentligen som driver och påverkar individen till att studera 

vidare eller att inte vilja göra det. Är det framförallt individens klassbakgrund som är den 

främsta avgörande faktorn till hens attityder eller är individen fri nog att oberoende av klass 

utforma sitt eget liv.  

 

Sverige har utvecklats till att allt mer kännetecknas av individualistiska värderingar där indivi-

den framställs som fri till att utforma sitt liv som hen själv önskar (World Values Survey, u.å.).  

I kontrast till detta har ett konkurrensideal utvecklats i samhället där individen förväntas att 

sträva efter anställningsbarhet (Vesterberg, 2015:99f). Här betraktas framförallt utbildning som 

en avgörande faktor för att kunna leva ett framgångsrikt liv (Ungerberg, 2017:76f). Vi lever i 

ett samhälle där den enskilda individen och hens prestationer har utvecklats till att vara allt mer 

i fokus. Individualismen medför bland annat att individer löper större risk för att känna sig 

misslyckade, uppleva stress och konkurrens. Många har en vision kring vad som är det rätta 

sättet att leva och vad individen bör åstadkomma för att upplevas som framgångsrik, både för 

sig själv men också för sin omgivning (Rosa, 2013:68ff, 112f).  

 

Bilden nedan illustrerar, från år 2014, länders placering gentemot traditionella- respektive in-

dividualistiska värderingar. Vad denna översikt visar är att Sverige är bland de länder som i 

störst omfattning kännetecknas av framförallt individualistiska värderingar. Tidigare tradition-

ella värderingar, såsom religionens inflytande i ett samhälle, har en avsevärt mindre betydelse 

i Sverige i relation till exempelvis Tunisien (World Values Survey, u.å.).  
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Bild 1. (World Values Survey, u.å.). 

 

På regeringens hemsida går det även att läsa följande resonemang kring vidareutbildning:  

 

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengage-

mang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges 

konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forsk-

ning och ökad kunskap. (Regeringskansliet, u.å.).  

 

Individens klassbakgrund verkar trots detta ha en viss avgörande betydelse till varför hen kom-

mer att påbörja en vidareutbildning. Denna studie är således av relevans för att synliggöra och 

problematisera utifrån individens egna upplevelser vad som påverkar hens attityder mot vida-

reutbildning.  Området studeras med en sociologisk och socialpsykologisk ansats. Min förhopp-

ning är att denna studie ska kunna generera kunskap kring vad som påverkar individens attityder 

gentemot vidareutbildning i relation till en tillsynes ökad individualiseringen i samhället. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
I ett föränderligt samhälle där det ställs allt högre krav på den enskilda individen kan utbildning 

betraktas som desto viktigt för en tryggad tillvaro och framtid. Det synliggörs även en utveckl-

ing i Sverige där vidareutbildning har kommit att bli allt vanligare. Syftet med denna studie är 

att mot denna bakgrund illustrera skilda attityder kring vidareutbildning på högskola- eller uni-

versitet. Studien berör då attityder där individen antingen vill eller inte vill studera vidare och 

vad som motiverar till detta.  

Studien åsyftar att besvara: 

• Vad påverkar individens attityder gentemot vidareutbildning? 

• På vilket sätt har individens tidigare upplevelser av skolan betydelse för hens attityder 

kring vidareutbildning? 

• På vilket sätt har individens omgivning, såsom hens familj och umgänge, betydelse för 

hens attityder kring vidareutbildning? 

 

1.2. Studiens avgränsningar 
Denna studie avser att illustrera vad som påverkar skilda attityder gentemot vidareutbildning 

på högskola eller universitet. Andra utbildningar som individer exempelvis kan genomföra ge-

nom sitt arbete omfattas således inte i denna studie. Då studien främst syftar till att illustrera 

allmänna attityder hos deltagarna och eventuella individualistiska effekter inkluderas inte egen-

skaper såsom deltagares socioekonomiska bakgrund, kön eller ålder som en del av studiens 

analytiska resonemang. Samt på grund av att denna studie inte kan göra någon allmän genera-

lisering kring attityder gentemot vidareutbildning. Om området skulle studeras vidare med en 

kvantitativ ansats hade det varit av intresse att inkludera ytterligare egenskaper i relation till 

individens attityder för att se om eventuell påverkan finns.   
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1.3. Disposition 
I kapitel 2. Tidigare forskning introduceras en del av den forskning som tidigare har utförts på 

området utbildning. Kapitlet består av två delar faktorer till vidareutbildning samt socialiseras 

in i utbildning. Den första delen illustrerar främst faktorer till vad som motiverar till att studera 

vidare eller inte. Den andra delen berör bland annat hur utbildningens roll i samhället har för-

ändrats. I kapitel 3. Teoretisk referensram presenteras de teorier och begrepp som tillämpas för 

att tolka studiens resultat. De teorier och begrepp som presenteras är framförallt attityder, so-

cialisation samt individualism och acceleration. Även en förklaring kring hur teorin kommer 

att tillämpas i analysen ges. I kapitel 4. Metod presenteras och motiveras metodval samt studi-

ens tillvägagångssätt. Även en presentation av intervjupersonerna ges. I kapitel 5. Resultat och 

analys presenteras och analyseras studiens resultat i fyra teman: Klassposition en avgörande 

faktor, Skolan och umgänge, En ökad stress och personlig utveckling samt 30-årsgränsen. I 

kapitel 6. Avslutande diskussion ges en redogörelse för hur resultatet besvarar studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter görs en reflektion över studiens genomförande samt förslag på 

hur området skulle kunna studeras vidare med avstamp från denna studie.  
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2. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom området vilket har kategoriserats in i tre 

olika teman. Det första temat berör hur individens klass inverkar på valet att påbörja en vidare-

utbildning, det andra temat handlar om olika avgörande faktorer som påverkar valet till vidare-

utbildning efter gymnasiet. Medan det tredje temat berör diskussioner kring hur utbildning har 

kommit att betraktas som en norm i samhället vilket individen socialiseras in i. Nyckelord på 

både svenska och engelska har använts i bland annat Karlstads universitetsbibliotekets söktjänst 

OneSearch.  

2.1. Utbildning och klass 
Utbildning betraktas som en viktig faktor för att skapa social jämlikhet. I Sverige har åtgärder 

gjorts för att försöka minska på sociala skillnader i samhället, bland annat genom att införa 

studiemedel och att inrätta fler utbildningsplatser. Studier visar däremot att det fortfarande råder 

en viss klasskillnad när det gäller utbildning (Ungdomsstyrelsen 1999, refererad i Ulfsdotter 

Eriksson, 2001:27). Även den reform som infördes i Sverige år 1991 av gymnasieskolan där 

programmen förlängdes från två till tre år har i efterhand enligt mätningar av SCB visat inte 

gjort någon skillnad när det gäller antalet ansökningar till vidareutbildningar.  Istället gav re-

formen i flera fall motsatt effekt där fler elever valde att avsluta pågående gymnasieutbildning 

(Hall, 2009:1ff, 21).  

I dagsläget består Sverige av fler individer som är högutbildade än lågutbildade, vilket under 

de senaste två årtiondena har varit en jämn trend (SCB, 2018). År 1990 var en stor andel av 

befolkningen lågutbildade med 33 procent och 11 procent högutbildade. Statistik från 2016 

visar att 27 procent av befolkningen har en högre utbildning efter gymnasiet med ett åldersspann 

från 25–64 år. Antal lågutbildade uppgår till 12 procent, varav 44 procent utger den del av 

befolkningen som läst på gymnasiet (SCB, 2018). Könsskillnader går att urskilja när det gäller 

vidareutbildning där kvinnor som studerar vidare utgör 36 procent och män 23 procent mellan 

åldrarna 25–34 år. Även regionala skillnader finns där kommuner i exempelvis Västra Göta-

lands län och Smålandslänen har en stor andel lågutbildade individer. Kommuner med flest 

högutbildade individer finns framförallt i Skånes län och Stockholms län (SCB, 2018).  

 

Sedan år 2005 har urbaniseringstrenden bland länderna i EU varit särskild framträdande i Sve-

rige. Denna trend förutses även att fortsätta öka vilket innebär att allt fler söker sig till stads-

regioner. Det går att synliggöra samband mellan stadsregionerna och antalet högutbildade. 

Många väljer just att flytta till stadsregioner för att erhålla en högre utbildning på högskola eller 
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universitet. Landsbygd och stad har tidigare präglats av tydliga gränser, idag är dessa gränser i 

och med den utveckling som skett inte lika tydlig. Detta fenomen kallas även landsbygdens 

urbanisering (Trafikverket, 2014). Det är framförallt individer med en högre utbildning som i 

längden gynnas av att bosätta sig i stadsregioner då det bland annat leder till ökade karriärmöj-

ligheter. För individer med lägre utbildningar kan livskvalitén snarare försämras av att bo i en 

stadsregion på grund av bland annat högre kostnader bland hyror och andra utgifter. I förläng-

ningen kan det leda till att individer upplever segregation från samhället i stort (Svensson, 

2006:35ff). 

 

Föräldrars utbildningsnivå har visat sig ha stor betydelse för om individer själva kommer stu-

dera vidare eller inte. Generellt tenderar individer med bra betyg från gymnasiet att påbörja en 

vidareutbildning oberoende om de kommer från en familj där båda föräldrarna själva har stu-

derat vidare. Vid fall där individer har låga betyg från gymnasiet spelar föräldrarnas utbild-

ningsnivå en avgörande roll om individen kommer att påbörja en vidareutbildning eller inte. 

Har föräldrarna själva en vidareutbildning och individen har låga betyg från gymnasiet är det 

ändå vanligt att hen påbörjar en vidareutbildning. Har däremot individen låga betyg och ingen 

av föräldrarna har en vidareutbildning är det inte vanligt att välja att studera vidare (UKÄ års-

rapport, 2018:13).  

 

I en studie av Ulfsdotter Eriksson (2001:27ff) studeras huruvida individers klassbakgrund har 

betydelse för att påbörja en vidareutbildning. En grupp studenter jämförs med en grupp ungdo-

mar som är verksamma i arbetslivet utan en vidareutbildning. Studien illustrerar att individer 

där båda föräldrarna har en vidareutbildning framförallt har upplevt ett större engagemang och 

stöd för att själva kunna studera vidare. Även andra socioekonomiska skillnader fanns mellan 

grupperna när det gäller livsstilen generellt med fritidsaktiviteter och annat. Studentgruppens 

fritidsaktiviteter tenderade bland annat att i större utsträckning bestå av bekostade resor. Även 

Svensson (2006:40ff) beskriver att ungdomar tenderar att följa den väg i livet som deras för-

äldrar har gjort både när det gäller utbildningsnivå men också i andra kulturella aspekter och 

värderingar i övrigt. Individens klass kan i förlängningen påverka hur hens framtidsmöjligheter 

kommer att se ut, även fast individer idag betraktas att kunna utforma sitt liv som de själva vill 

och inte vara bunden till traditionella faktorer. De förhållanden som individen har växt upp 

under när det gäller ekonomiska, sociala och kulturella faktorer kommer att påverka hens val i 

livet och attityder för övrigt såsom kring vidareutbildningar.  
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2.2. Faktorer som påverkar vidareutbildning 
Flera ingående studier har gjorts som framförallt kartlägger de vanligaste anledningarna till 

varför individer antingen väljer eller inte väljer att studera vidare. I en enkätstudie av Haglund 

(2008:38ff), vid Karlstads universitet, tilldelades elever på gymnasieskolor enkäter där de fick 

besvara hur de resonerade kring vidareutbildning. Dessa delades ut under informationsdagar 

vid Karlstads universitet. Studien visar att framförallt elever från naturvetenskapsprogrammet 

och andra studieförberedande program i högre utsträckning planerar att studera vidare. Av de 

som uppgav att de aldrig tänkte studera vidare var en omfattande andel män. Studien identifierar 

flera motiv till vad som motiverar till vidareutbildningar och vad som hämmar. Av de elever 

som planerade att studera vidare var det framförallt motiv såsom att vidareutbildning krävs för 

ett specifikt arbete. För de elever som inte ville studera vidare var det framförallt på grund av 

skoltrötthet. Flera elever som planerade att studera vidare menade att en utbildningsort i en 

större stad lockade med ett bra studentliv. Det var således önskvärt för många att flytta till en 

stad samtidigt som andra menade att de ville vara kvar i Karlstad på grund av vänner och familj. 

Elever anmärkte även på en del aspekter som oroade dem i samband med vidareutbildning. Det 

var framförallt en oro kring ekonomi och studielån samt en oro kring att inte behärska studier 

på en högre nivå. Individens socioekonomi påverkar således hens tankar kring vidareutbild-

ningar.   

 

Liknande kartläggning har gjorts i en studie av Ungdomsstyrelsen (2007: 7, 205ff) kring ungas 

syn på och attityd till utbildning. Studien har utförts kvantitativt där 6000 deltagare mellan åld-

rarna 16-29 har svarat på frågor som berör attityder gentemot utbildning. Studien visar att vad 

som motiverar de flesta till att studera vidare efter gymnasiet är för att införskaffa ett bra jobb. 

Många menade också att de valde att studera vidare för den personliga utvecklingen. Ett sam-

band bland de deltagare som uppgett att de vill studera vidare då det kommer att ge dem ett 

bättre jobb i framtiden uppgav oftast även positiva effekter för den personliga utvecklingen. En 

lägre andel cirka 20 procent nämnde arbetslösheten som en faktor till att börja studera. Att börja 

studera ansågs således som ett bättre alternativ än att över tid söka arbeten. Av de individer som 

påbörjat studier på grund av arbetslöshet visade i större utsträckning att vara minst nöjda med 

sina utbildningsval. Av de som ville studera vidare handlade det främst om högskole- och uni-

versitetsutbildningar på minst tre år. Studien visar även att de flesta deltagare hade som ambit-

ion att vara klara med sina studier vid senast 35 års ålder. Förutom att ha slutfört sina studier 

vid senast 35 års ålder nämnde en omfattande andel även andra önskvärda mål som de önskat 
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uppnått vid den åldern. Dessa mål utmärkes genom att de var både traditionella, materiella och 

postmateriella.  De traditionella målen handlade främst om att skaffa familj, ett bra boende och 

arbete. De traditionella målen betonades också som att vara av störts vikt. De materiella- och 

postmateriella målen berörde främst att kunna leva ett händelserikt liv med resor och andra 

roligare sysselsättningar. Andra bakomliggande faktorer som har en inverkan på viljan att stu-

dera vidare visade vara bland annat föräldrarnas utbildningsnivå och yrken. Av de individer 

som växt upp med föräldrar som studerat på högskola eller universitet tenderar i större utsträck-

ning att själva studera vidare.  

 

Förutom vad den enskilda individen uppger motiverar till vidare studier finns även flera faktorer 

som antingen främjar eller hämmar individen i hennes val. I en studie av Universitets- och 

högskolerådet (2017:35ff) illustrerar att individer där båda föräldrarna har en vidareutbildning 

ges bättre förutsättningar när det gäller att studera vidare redan från de första skolåren. Dels för 

att högre utbildning tidigt diskuteras inom familjen och dels för att många menar att själva 

skolgången varit oproblematisk. Studien visar att Sveriges grundskolor och gymnasieskolor i 

många fall har en bristfällig informationsportal kring vidareutbildning till elever. Denna brist 

på information kring vidareutbildning är en faktor till att många väljer att inte studera vidare. 

De som framförallt drabbas av detta är individer som inte får denna information hemifrån.  

 

Även könsskillnader synliggörs i denna studie där män generellt har upplevt skolgången som 

mer problematisk och där det varit allt mer vanligare med avhopp på högre utbildningar. Den 

vanligaste faktorn till avhopp bland män visade sig vara att utbildningen för många inte var som 

de hade förväntat sig. Medan ett högre ansvar över barn och hem är vanliga faktorer som på-

verkar kvinnors val att avbryta en utbildning på högskola eller universitet (Universitet och hög-

skolerådet, 2017:32, 36). 

 

2.3. Socialiseras in i utbildning  
Individer socialiseras på skilda sätt in i idén om att utbildning kommer att leda till framgång.  

Vesterberg (2015:99ff) har utfört en studie om anställningsbarhet, och på vilket sätt studenter 

formas utefter detta ideal. Inom arbetsmarknads- och skolpolitiken har anställningsbarhet sedan 

1990-talet utvecklats till att bli allt mer vanligt. Detta synliggörs bland annat inom politiken där 

det har skapats en marknad för jobbcoachning samt inom skolan där studenter förväntas att 

formas till bidragande samhällsaktörer. Individen socialiseras genom utbildning till en viss för-

väntan att bli framgångsrik på arbetsmarknaden. Andra faktorer som uppmuntrar och 
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upprätthåller idealet anställningsbarhet synliggörs även på andra plattformar där riktlinjer ges 

om hur individen som mest framgångsrikt söker arbete. Där ingår riktlinjer om hur individen 

bör skriva ett CV och vad som förväntas av arbetsgivaren under intervjun. Dessa riktlinjer som 

individen presenteras får henne att betrakta sig själv i marknadstermer och där hon följer nor-

mativa riktlinjer i hoppet om att erhålla ett arbete.  

 

Vidare presenterar Vesterberg (2015:99ff) förslag till olika strategier som bör presenteras indi-

viden inom skolväsendet. Individen bör bland annat erhålla kunskap kring att anställningsbar-

heten är normstyrd och således föränderlig över tid. Därefter ha ett kritiskt förhållningssätt då 

de rådande normerna i många fall kan ge upphov till maktrelationer. Den makt som formas 

genom de rådande normerna kring anställningsbarhet kan utvecklas till att bli diskriminerande 

mot specifika grupper i samhället.  

 

I kontrast till idealet om anställningsbarhet finns där samtidigt en paradoxal utveckling som 

leder till segregation och ojämlikhet bland individer. Ungerberg (2017:76ff) exemplifierar detta 

genom att föra en diskussion om marknadisering, standardisering och individualisering i relat-

ion till utbildning. I samband med marknadiseringen präglas skolväsendet av en viss konkur-

renskraft som bygger på idén att kunna välja skola utefter vad som anses vara den bästa. Ur en 

demokratiaspekt är individers socioekonomiska situation avgörande för om hen överhuvudtaget 

ges tillgång till idén om att kunna välja fritt. Marknadiseringen av skolor har således skapat en 

viss ojämlikhet och segregation i samhället. När det gäller standardisering betraktas utbildning, 

ur ett globalt perspektiv, som något som bland annat bidrar till ekonomisk tillväxt. Utbildning 

och kunskap standardiseras utifrån en specifik mall bestämda av legitima organisationer, och 

där en universell norm kring vad som exempelvis är rätt kunskap skapas.  

 

Individualiseringen synliggörs inom skolväsendet såväl som för den enskilda individen. Indi-

viden disciplineras utifrån organisationers förväntningar vilket leder till att hon upplever sig bli 

bedömd baserat på hennes prestationer. Hur individen väljer att handla på exempelvis arbets-

platsen styrs således av dessa förväntningar (Ball 2006, refererad i Ungerberg 2017:78). I och 

med att individen anpassar sig utefter vad hon tror förväntas blir det problematiskt att kritiskt 

reflektera annorlunda. Samhället i stor präglas av ett konkurrensideal där högre utbildning har 

kommit att betraktas som en avgörande faktor för ett bra liv. Ett visst västcentrerat ideal har 

frambringats vilket styr vad som anses som normativt respektive avvikande (Ungerberg, 

2017:76ff).  
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Den tidigare forskningen indikerar att en högre utbildning är någonting som samhället sedan 

länge uppmuntrar till på flera nivåer, både inom den offentliga sektorn och civilsamhället. Sam-

tidigt finns där emellan en del faktorer som har visat att antingen främja eller hämma individen 

till vidare studier. Samhället har kommit att utvecklas i en allt mer individualiserad riktning. 

För framförallt dagens ungdom kan detta leda till en viss stress genom att ställas inför flera 

valmöjligheter och samtidigt förväntas vara den som bär på det största ansvaret över hur ens liv 

kommer att utformas. Individen kan därmed klandra sig själv i högre utsträckning vid mot-

gångar (Svensson, 2006:38ff). Detta medför även ett flertal effekter både på samhälls- och in-

dividnivå, såsom att större klyftor inom skolväsendet frambringas och ett allt mer framväxande 

konkurrensideal (Ungerberg, 2017).  

Vad som även kan uttolkas i den tidigare forskningen är att individens klass påverkar vilka 

effekter den ökade individualiseringen har på hens liv, och således möjligheten till att kunna 

påbörja en vidareutbildning. I och med att enbart en andel kan beskrivas att gynnas av den 

utveckling som individualiseringen medför och där samtidigt större klyftor i samhället skapas. 

Detta synliggörs bland de individer som växt upp i en familj där båda föräldrarna har en vida-

reutbildning, då de själva med stor sannolikhet kommer att införskaffa det. Andra skiljaktig-

heter gör sig synliga då många individer även väljer bort vidareutbildning på grund av ekono-

miska skäl. Det individualistiska livet med fler valmöjligheter sker således på olika villkor. 

Denna studie avser att synliggöra huruvida individers attityder påverkas i sin syn på vidareut-

bildning i relation till den utveckling som skett i samhället.  
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras de teorier och begrepp som kommer att tillämpas för att tolka 

studiens resultat. De teorier och begrepp som presenteras är attityder, socialisation samt indi-

vidualism och acceleration. Avslutningsvis görs en genomgång av hur teorin kommer att appli-

ceras i analysen.  

 

3.1. Attityder och socialisation 
Attityder kan indelas i tre komponenter vilka är en kognitiv, en affektiv samt en beteendemässig. 

Den kognitiva komponenten syftar till stereotypiska uppfattningar gentemot ett visst objekt.  

Individens känslor gentemot ett visst objekt uppenbaras i den affektiva komponenten. Den be-

teendemässiga komponenten åsyftar hur individens handlingar påverkas av attityden. De tre 

komponenterna samvarierar på så sätt att de inte motsätter sig till varandra. En negativ stereo-

typisk uppfattning leder exempelvis till negativa känslor som kan leda till ett negativt beteende 

och omvänt. Stereotypiska uppfattningar, den kognitiva komponenten, behöver inte stämma 

överens med den affektiva komponenten. Individer kan ha liknande stereotypiska uppfattningar 

gentemot ett visst objekt fastän där individens känslor gentemot objektet kan te sig annorlunda 

där en del kanske upplever rädsla medan andra upplever ilska. Den affektiva komponenten är 

oftast den som är mest svårföränderlig. Den kognitiva komponenten kan dessutom beskrivas 

influera den affektiva komponenten. Om den kognitiva komponenten utsätts för förändring 

kommer även den affektiva komponenten, individens känslor gentemot ett visst objekt, att för-

ändras (Mann, 1972:148ff).  

En individ som till exempel tänker att hen inte kommer att behärska en vidareutbildning kom-

mer med stor sannolik inte heller att vidareutbilda sig. Om individen ändå skulle börja att stu-

dera och märker att hen klarar av det, den kognitiva komponenten utsätts då för förändring, och 

som resultat ändras även attitydens affektiva komponent. För att applicera de tre komponen-

terna i ett annat sammanhang beskriver Angelöw och Jonsson (2000:171ff) att vissa individer 

har en föreställning om att individer som flyr till Sverige gör det för att landet i sig är bättre och 

inte på grund av olika konflikter i ursprungslandet som tvingar individer på flykt. Detta kan i 

sin tur leda till olika motståndskrafter baserat på negativa känslor där individer agerar för att 

minska invandringen. Sådana föreställningar och attityder i samhället är oftast svåra att av-

lägsna trots att annan information introduceras via kampanjer av olika slag. 

När det gäller en individs beteende behöver den inte överensstämma med hens attityder. En 

individ kan handla på ett sätt som inte stödjer hens uttalade attityder. Faktorer såsom tidsbrist 
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eller grupptryck kan influera att vi väljer att handla på ett sätt som inte stämmer överens med 

vad vi egentligen tycker. När individer handlar på ett sätt men tycker någonting annat kan hen 

förändra sina attityder för att på så sätt bevara sin självkänsla och inte tänka negativt om sig 

själv. Denna företeelse definieras som dissonansreducerande beteende där individen således 

införskaffar andra attityder som rättfärdigar det beteende som står i dissonans med hens ur-

sprungliga attityd (Angelöw & Jonsson, 2000:171ff). 

Individens attityder influeras även av den socialisationsprocess hen genomgår under hela livet. 

Från den primära socialisationen som inkluderar de som står individen nära såsom hens familj, 

den sekundära socialisationen som framförallt åsyftar det individen lär sig och upplever i skolan 

och slutligen den tertiära socialisationen som framförallt omfattar vad individen exponeras för 

genom bland annat massmedia, reklam om politik. Socialisationsprocessen ter sig annorlunda 

för varje individ, men där många likheter kan förekomma när det gäller våra attityder i det 

specifika samhälle vi lever i men som förändras över tid. På grund av samhällets snabba för-

ändringstakt är många av de attityder som exempelvis var vanligt förekommande under 40-talet 

otänkbara idag, likväl som många av de attityder som finns i samhället idag var otänkbara på 

40-talet. Även de normer och värderingar som finns i samhället internaliserar individen till sina 

egna. Men det innebär inte att alla individer i samhället delar alla värderingar utan där upphov 

till motreaktioner finns. För den individ som upplever att inte passa in i den allmänna uppfatt-

ningen om vad som betraktas som normativt kan hen därmed istället välja att handla och reso-

nera på ett annorlunda sätt (Angelöw & Jonsson, 2000:82ff, 171ff).  

 

3.2. Det individualistiska samhället 
Beck (2005:119ff) beskriver hur samhället går mot en utveckling till att bli allt mer individua-

liserat. En individualiseringsprocess där framförallt tidigare traditionella levnadssätt såsom att 

sonen följer faderns karriärsval, familjeroller och klass inte längre präglar våra liv. Istället för-

utsätts den enskilda individen ha makten till att utforma sitt eget liv oberoende av tidigare trad-

itionella band. Samhället präglas inte längre av att individer vid kriser, såsom massarbetslöshet, 

upplever att de befinner sig i ett enat kollektiv som går igenom krisen tillsammans utan där den 

enskilda individen har större benägenhet till att klandra sig själv. Med ökade förväntningar på 

den enskilda individen undanskyms många av de egentliga strukturella problem som finns i 

samhället. Istället blir det en fråga om individens brister såsom att arbetslöshet beror på indivi-

dens avsaknad av kvalifikationer snarare än att se till de brister som finns inom arbetsmark-

nadens struktur.  
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Rosa (2013:65ff, 112ff) beskriver att det senmoderna samhällets individualistiska effekter 

framförallt utmärker sig genom att individen idag ställs inför ett flertal valmöjligheter när det 

bland annat gäller utbildningar, yrken och relationer. Till skillnad från det traditionella sam-

hället där exempelvis giftmålet och yrkesval i större utsträckning betraktades som val som en-

bart sker en gång under en livstid. Det moderna samhället tillåter således individen att i större 

utsträckning ändra sig, tänka om och omdefiniera sig själv. Med andra ord att kunna utforma 

sitt liv oberoende av många tidigare traditionella föreställningar. Ett accelerationssamhälle har 

utvecklats vilket utmärker sig tekniskt, socialt samt genom det individuella livstempot.  

I och med samhällets snabba förändringstakt riskerar den individen som inte upprätthåller tem-

pot att hamna utanför. I samband med detta ökar även konkurrensen i samhället, inte minst 

inom arbetsmarknaden. För den individ som inte upprätthåller det tempo som krävs blir det 

därför svårare att konkurrera, och där hen i större utsträckning riskerar exempelvis arbetslöshet. 

Individen måste således betraktas som flexibel och anpassningsbar inför de förändringar som 

sker i samhället på olika områden (Rosa, 2013:68ff, 112ff).  

Den ökade acceleration och individualisering som i det senmoderna samhället har fått allt mer 

fäste inverkar även på individens identitetsskapande. I en traditionell bemärkelse betraktades 

identiteten delvis att vara beroende av individens yrke, klass, familj samt politiska och religiösa 

åskådningar. Identiteten var i större utsträckning stabil över tid och oföränderlig. I det senmo-

derna samhället å andra sidan är individens identitet inte lika beständig och lätt att definiera. I 

och med att individen idag ställs inför flera valmöjligheter och möjligheter till att ändra sig 

såsom inom karriärsinriktning, val av partner, fritidsaktiviteter, politiskt eller religiös åskådning 

utvecklar individen en situativ identitet. Identiteten är således något som förändras över tid 

beroende av samhällets ökade acceleration och individualiseringsprocesser (Rosa, 2013:73ff).  

I och med de konkurrenskrafter som har utvecklats i samhället och där allt fler arbetar under 

otrygga anställningsformer, ställs högre krav på den enskilda individen att prestera. Individen 

är i större utsträckning utbytbar om hen inte kan uppvisa prestation och leverera. Individer har 

dessutom skilda förutsättningar när det gäller att kunna anpassa sig till samhällets acceleration 

och konkurrenskrafter. För den individ som exempelvis varit långtidssjukskriven kan det vara 

mycket svårare att plötsligt bemöta de förväntningar som ställs på arbetsmarknaden. För de 

individer som arbetar under tidsbegränsade anställningar saknas stabilitet och trygghet, och där 

istället en press om att ständigt prestera genereras för att motverka att någon annan blir erbjuden 

hens plats (Rosa, 2013:114ff).  
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Trots att individualismen generellt har avlägsnat tidigare traditionella värderingar i samhället 

kan individens klass beskrivas att ha en viss fortsatt betydelse i relation till individualismen. 

Beroende på individens klass i samhället influerar individualismen på individens liv på skilda 

sätt. Beck (2000:50f, 120ff) beskriver att individens klassposition i samhället påverkar hens 

valmöjligheter i livet, samtidigt som individualiseringen medför att individen ställs inför allt 

fler valmöjligheter. Med andra ord påverkar individens klasstillhörighet huruvida hen kommer 

att främjas eller hämmas av individualismen. Samtliga individer ges således inte lika förutsätt-

ningar i det individualiserade samhället, och där många av de egentliga strukturella problem 

som finns istället beskylls på den enskilda individen.  

 

3.3. Teorianvändning i analys 
I analysen används begrepp på olika nivåer för att därigenom kunna skildra en mer omfattande 

helhet när det gäller individernas attityder. Attityd är ett begrepp på individnivå medan indivi-

dualisering och acceleration är begrepp på samhällsnivå. Socialisationsprocessen bedömer jag 

att vara ett begrepp på både individ- och samhällsnivå. Tillsammans genererar dessa teorier och 

begrepp flera infallsvinklar som problematiserar helheten. För att exemplifiera detta menar jag 

att framförallt både individualiseringen och den ökade accelerationen i samhället påverkar in-

dividen och hens attityder på olika sätt, och där det ena inte utesluter det andra. Många av de 

attityder och gemensamma antaganden som finns i samhället idag var otänkbara för några de-

cennier sedan i och med samhällets snabba förändringstakt. För att förstå uppkomsten av en 

attityd måste även förståelse för samhället i sin helhet begripliggöras samt individens omgiv-

ning såsom värderingar inom familjen och vänskapskretsen.   

I analysen tillämpas attitydbegreppet för att illustrera hur deltagarna i studien handlar i relation 

till sina attityder. Attitydens tre komponenter samt begreppet dissonansreducerande beteende 

ger en möjlig förklaring av en del av de utsagor och attityder som presenteras. Socialisations-

processen används för att förklara huruvida individens tidigare upplevelser från framförallt 

hemmet, tidigare skolgång samt umgänge har påverkat hens attityder gentemot vidareutbild-

ning. Betydelsen av den primära- respektive den sekundära socialisationen gör sig synlig i olika 

omfattning och på skilda sätt i många av de utsagor som presenteras. I en del fall har exempelvis 

den primära socialisationen haft en större inverkan på individens attityder i jämförelse till den 

sekundära socialisationen och tvärtom.  

Individualiseringsprocessen som begrepp tillämpas för att delvis illustrera individualistiska ef-

fekter från deltagarnas uttalanden, samt hur attityder gentemot vidareutbildning kan tänkas att 
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påverkas av det allt mer individualistiska samhället och vilka olika förutsättningar som därige-

nom frambringas. Bland annat diskuteras hur individualistiska tendenser synliggörs i deltagar-

nas uttalanden oberoende om de vill eller inte vill studera vidare. Accelerationsbegreppet till-

lämpas för att illustrera huruvida deltagarna anpassar sig till samhällets ökade konkurrenskraf-

ter och den ökade acceleration, det vill säga att utvecklingen går snabbare och snabbare, och 

vilka eventuella effekter det kan tänkas ha på deras liv. Det handlar bland annat om hur en del 

av deltagarna i studien uttrycker ett visst eget ansvar att anpassa sig till den acceleration och 

konkurrens som framförallt finns på arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Metod 
I följande kapitel motiveras val av metod, urval, datainsamling samt kodning och analys. Även 

en presentation av intervjupersonerna ges. Slutligen presenteras de etiska överväganden som 

gjorts inför och under denna studie.  

 

4.1. Val av metod 
I relation till studiens syfte gjordes bedömningen att tillämpa kvalitativ metod, och därigenom 

illustrera intervjupersonens egna upplevelser och tankar kring ämnet vidareutbildning. Jag 

valde att utforma halvstrukturerade intervjuer då den tillåter intervjupersonen att tala fritt kring 

ämnet och att inte bli alltför påverkad av förutbestämda frågor (Kvale & Brinkmann, 

2014:45ff). Min erfarenhet är att den tidigare forskning som finns inom området är övervägande 

kvantitativ vilket också bidrog till intresset att utföra denna studie med kvalitativ metod. Dess-

utom för att den kvalitativa metoden möjliggör att mer ingående synliggöra intervjupersonens 

personliga upplevelser. 

Till intervjuerna utformade jag en intervjuguide med teman och stödfrågor i syfte att skapa 

struktur samt försäkra mig om att inte missa någon aspekt kring ämnet [se bilaga 1.], frågorna 

har således inte ställts i följdordning utan där intervjuerna har varit utformade som ett samtal. 

Under intervjusituationerna har min ambition varit att intervjupersonerna ska uppleva att det 

finns utrymme till att tala fritt och att ta upp flera aspekter kring ämnet vidareutbildning. Trots 

att intervjupersonen vid intervjusituationen upplever att hen inte vill studera vidare innebär inte 

det att hen kommer att ha samma attityd genom hela livet. Ett sådant fokus kallas även för 

medveten naivitet, det vill säga att intervjuaren är nyfiken samt observant gentemot olika och 

nya aspekter som framgår under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014:45ff).  

 

4.2. Urval 
Totalt har åtta personer intervjuats för denna studie. Ett strategiskt urval och även ett snöbolls-

urval tillämpades i relation till studiens syfte. Förutbestämda kategorier såsom kön och attityd 

styrde vilka som skulle inkluderas i urvalet för att få en önskad variation. Strategiska urval 

motverkar bland annat ensidiga svar och möjliggör istället en omfattande empiri av flera per-

spektiv. Snöbollsurvalet innebär att deltagare till studien gav tips om andra potentiella deltagare 

(Trost, 2012:30ff). Andra egenskaper såsom ålder och sysselsättning bedömde jag ha mindre 

betydelse vid urvalet på grund av att det skulle kunna försvåra processen att finna lämpliga 

intervjupersoner. För att finna lämpliga intervjupersoner har en förfrågan skickats ut genom 
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sociala medier samt att intervjupersoner själva har tipsat om potentiella deltagare till studien.  

Det jag frågade efter när jag sökte intervjupersoner var vilka tankar individen hade om att stu-

dera vidare. Jag redogjorde för att jag sökte intervjupersoner som ville studera vidare respektive 

intervjupersoner som inte ville studera vidare.   

Totalt fyra kvinnor och fyra män intervjuades. Av de fyra kvinnorna ville två studera vidare i 

dagsläget och två ville inte studera vidare. Av de fyra männen ville två studera vidare i dagsläget 

och två ville inte studera vidare. Åldern bland intervjupersonerna har varit varierande mellan 

20–30 år. Samtliga av intervjupersonerna har haft sysselsättning i form av olika arbeten. Av de 

intervjupersoner som ville studera vidare var det ingen som i dagsläget hade påbörjat en utbild-

ning ännu. Samtliga uppgav att de däremot planerade att göra det snart inom den närmsta tiden.  

 

4.3. Presentation av intervjupersonerna 
Följande görs en kort presentation av intervjupersonerna för att förenkla redovisningen av stu-

diens resultat. Intervjupersonerna presenteras i två kategorier ”Vill studera vidare” och ”Vill 

inte studera vidare”. På grund av konfidentialitetskravet är alla namn påhittade och ungefärlig 

ålder presenteras.  

4.3.1. Vill studera vidare 

• Intervjuperson (1): Maria, 25-30 år. Gymnasieutbildning: Hotell- och restaurangpro-

grammet. Nuvarande sysselsättning som anställd inom vården. Vill studera något inom 

samhällsvetenskap och humaniora.  

• Intervjuperson (4): Kalle, 25-30 år. Gymnasieutbildning: Handelsprogrammet. Nuva-

rande sysselsättning som anställd inom handels. Vill studera till socionom.  

• Intervjuperson (3): Sofie, 25-30 år. Gymnasieutbildning: Omvårdnadsprogrammet. Är 

förnärvarande föräldraledig. Vill studera till sjuksköterska. 

• Intervjuperson (2): Markus, 20-25 år. Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapspro-

grammet. Nuvarande sysselsättning anställd som säljare. Vill studera till socionom.   

 

4.3.2. Vill inte studera vidare 

• Intervjuperson (5): Karina, 25-30 år. Gymnasieutbildning: Hotell och restaurangpro-

grammet.  Nuvarande sysselsättning som anställd inom servicebranschen. 

• Intervjuperson (6): Adam, 25-30 år. Gymnasieutbildning: Byggprogrammet. Nuva-

rande sysselsättning som anställd inom handels. 

• Intervjuperson (7): Amanda, 20-25 år. Gymnasieutbildning: Hotell- och turismpro-

grammet. Nuvarande sysselsättning anställd som säljare. 

• Intervjuperson (8): Lars, 25-30 år. Gymnasieutbildning: Byggprogrammet. Nuvarande 

sysselsättning som anställd inom byggbranschen. 
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4.4. Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har varierat i tid där den kortaste varit 25 minuter medan den längsta var 70 minu-

ter. Intervjuerna har haft karaktären av samtal snarare än utfrågning, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014:45ff) gör att intervjusituationen blir mer avslappnad och att det är lättare att 

genomföra intervjun. Samtalen har varierat där vissa har svarat mer utförligt än andra, min 

upplevelse är dock att jag vid samtliga intervjuer ändå fått svar på mina frågor. Intervjuerna har 

genomförts på olika platser anpassat till det som varit enklast för intervjupersonen, såsom på 

bibliotek eller caféer. Samtliga intervjupersoner har innan själva intervjun fått ett missivbrev 

där studiens syfte har framgått samt information om de forskningsetiska reglerna, såsom infor-

merat samtycke, konfidentialitetskravet, rätten att ändra sig avseende sitt deltagande med mera 

(Kvale & Brinkmann, 2014:107).  

Min upplevelse av intervjuerna är att samtliga intervjupersonerna känt sig bekväma med att tala 

fritt kring ämnet och deras attityder. Jag har under intervjuerna i de flesta fall inte behövt ställa 

flera följdfrågor utan intervjupersonerna har ingående problematiserat sina attityder kring vida-

reutbildning självmant. I och med att intervjuguiden utformades halvstrukturerad har intervju-

personerna även haft utrymme att utforma samtalen på ett sätt som de själva föredrar. Jag har 

konstruerat intervjuguiden utifrån min teoretiska referensram, samt utifrån det som framkom-

mer av tidigare forskning om ämnet. I intervjuguiden tog jag därför upp områden som intervju-

personens bakgrund med tanke på uppväxt, föräldrars utbildning och klasstillhörighet. Därefter 

kommer områden som berör intervjupersonens nuvarande attityd till vidareutbildning och hur 

individen tänker om sig själv i förhållande till vidareutbildning, hur hen ser på sin tidigare skol-

tid och hur hen upplever attityder till utbildning och vidareutbildning i sin omgivning.   

 

4.5. Analys 
Min analysmetod har främst varit influerat av den hermeneutiska traditionen. Vid en hermene-

utisk meningstolkning tar forskaren framförallt hänsyn till att tolkningen i sig är beroende av 

den kontext som råder, både för forskaren och för intervjupersonen. Med andra ord influeras 

bland annat tolkning av tidigare erfarenheter och forskarens förkunskap kring det område som 

studeras (Kvale & Brinkmann, 2014:252ff). 

Ambitionen har varit att utifrån intervjuutskrifterna tolka det som sägs ur ett bredare perspektiv 

vilket har gjorts genom att texten tolkas utifrån olika delar till en helhet. Texten tolkas inte 

genom att enbart läsa den från början till slut utan behandlas i en mer pågående process. På så 
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sätt motverkas även en tendentiös subjektivitet där forskaren enbart söker utlåtanden som stöd-

jer den egna tesen (Kvale & Brinkmann, 2014:252ff). Detta utfördes delvis genom att kodnings-

arbetet påbörjades vid ett tidigt skede redan vid insamlingen av empiri. På så sätt har empirin 

behandlats i en mer pågående process vilket jag bedömer har bidragit till en god struktur mellan 

samtliga moment samt skapat utrymme för reflektion. Samtidigt har jag strävat efter att ha ett 

kritiskt tänkande gentemot de tolkningar jag gör, att inte missa sådant som kan vara av betydelse 

på grund av egna förutfattade meningar kring ämnet.  

Vid kodning av kvalitativt material framställs oftast olika typer av kategoriseringar. De katego-

riseringar som tas fram är ett effektivt sätt att strukturera upp sitt material. Det möjliggör att på 

ett överskådligt sätt kunna jämföra olika intervjutexter och på så sätt även upptäcka eventuella 

likheter och- eller skillnader mellan utlåtanden (Kvale & Brinkmann, 2014:241ff). Efter att jag 

genomfört ungefär hälften av intervjuerna kunde jag identifiera främst likheter och började vid 

det skedet redan att koda mitt material. Kodningen bestod då av kategorier såsom ”tidens bety-

delse” och ”individualistiska kännetecken”. Efter transkriberingarna av mitt material har jag 

utvecklat och arbetat med ett flertal koder som möjliggjort jämförelse mellan intervjutexterna. 

Exempel på sådana koder är ”utbildning” och ”socialisation”. Min upplevelse är att det varit 

gynnsamt att påbörja kodningsarbetet redan vid insamlingen av empirin då det förenklat det 

senare arbetet med både kodning och analys (jfr Aspers, 2011:172f).  

I analysen har jag vidare gjort kopplingar till min teoretiska ram genom att dela in mitt material 

i de skilda temana klassposition en avgörande faktor, skolan och umgänge, en ökad stress och 

personlig utveckling samt 30-årsgränsen. Temana är även utformade för att kunna besvara de 

tre forskningsfrågor studien är uppbyggd kring och framtagna ur den empiri som samlats in. 

Temana har sedan analyserats med hjälp av studiens teoretiska referensram attityder, sociali-

sation samt individualism och acceleration. 

 

Huruvida intervjupersonerna som uppger att de snart kommer att studera vidare i realiteten 

kommer att göra det går inte att veta med säkerhet. Individens attityd behöver nödvändigtvis 

inte stämma överens med hur individen väljer att handla, utan där beteendet kan vara disso-

nansreducerande (Angelöw & Jonsson, 2000). Jag bedömer att det har mindre betydelse för 

studiens resultat och analys då syftet främst är att illustrera skilda attityder kring vidareutbild-

ning på högskola- eller universitet. Det är även möjligt att anta att de resultat som visas för 

denna studie kan stämma väl överens för andra individer med liknande attityder och yttre 
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omständigheter (Sohlberg & Sohlberg, 2013:142f, 150f). Den kunskap som denna studie för-

medlar kan således vara av intresse för att finna förståelse vid andra liknande kontexter.   

 

4.6. Etiska överväganden 
Under studien har jag utgått från fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer vilka är in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Intervjuper-

sonerna har frivilligt deltagit i studien och blev innan intervjusituationen informerade om stu-

diens syfte samt sin rätt att ångra sitt deltagande även efter genomförandet av intervjun. Inform-

ationskravet uppfylldes således innan insamlingen av empiri påbörjades. För att förtydliga in-

formationskravet gavs även denna information skriftligt i form av ett missivbrev till intervju-

personerna. När det gäller samtyckeskravet har samtliga intervjupersoner deltagit frivilligt och 

gett sitt samtycke till att de uttalanden som sägs under intervjuerna får användas till studien. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att intervjupersonernas identiteter inte framgår, och där 

personuppgifter inte inkluderas eller delas med obehöriga utanför studien. Nyttjandekravet upp-

fylls genom att den empiri som insamlats till denna studie inte kommer att brukas till något 

annat syfte än studiens (Vetenskapsrådet, u.å:5ff).  

Förutom dessa fyra huvudkrav har jag sett över andra etiska rekommendationer som kan vara 

centrala för studiens genomförande. Intervjupersonerna har fått information om hur de efter att 

studien är klar kan få ta del av resultatet (Vetenskapsrådet, u.å:15). Under intervjusituationerna 

har jag varit noggrann med att återkoppla min tolkning av intervjupersonens utlåtanden genom 

tolkande frågor, för att därigenom se om jag uppfattat intervjupersonens utlåtande korrekt. För 

att ge ett exempel på detta uttalade en av intervjupersonerna:”Man vill ju gärna ha lite sparade 

pengar om man ska plugga, och jag har redan lån sedan tidigare” varpå jag frågade: ”Så du 

menar att ekonomin är en anledning till att du inte vill studera vidare i dagsläget?” En annan 

viktig aspekt är att inte behandla den empiri som samlas in på ett sätt att det enbart skulle stödja 

forskarens förutfattade mening kring ämnet. En sådan problematik benämns även som tenden-

tiös subjektivitet. Det krävs således en öppenhet mot vad som sägs och inte enformiga tolk-

ningar som enbart stödjer forskarens tes (Kvale & Brinkmann, 2014:178, 254). Det har jag 

eftersträvat genom att medvetet arbeta kritiskt gentemot de tolkningar jag gör utifrån den in-

samlade empirin.  

Min ambition har även varit att intervjupersonerna inte ska uppleva att det finns en bättre re-

spektive sämre attityd när det gäller vidareutbildning. För vissa kan utbildning möjligen 
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upplevas som ett känsligt ämne kanske dels på grund av en viss stress från sin omgivning. Som 

tidigare studier indikerar har exempelvis individens hemförhållanden stor betydelse när det gäl-

ler vidarestudier. För att undvika att intervjupersonen upplever negativa känslor under intervjun 

motiverar även valet till att genomföra samtliga intervjuer halvstrukturerat, då det ger intervju-

personerna utrymme till att tala fritt om ämnet från flera perspektiv.  
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5. Resultat och analys 
Följande kommer den empiri som samlats in för studien att presenteras och analyseras vilket 

görs med hjälp av fyra teman: Klassposition en avgörande faktor, Skolan och umgänge, En 

ökad stress och personlig utveckling samt 30-årsgränsen. Varje tema presenteras med empiri 

för att sedan analyseras i ett eget avsnitt. En del citat från intervjutillfällena kommer att illustrera 

tolkningar och analys.   

5.1. Klassposition en avgörande faktor 
Ett återkommande tema hos de båda kategorierna vill och vill inte studera vidare har varit klass. 

Under intervjuerna blev det i några fall tydligt att föräldrarnas utbildningsnivå hade haft en viss 

påverkan på individens attityder kring vidareutbildning men också inte. Bland de intervjuper-

soner som inte planerade att studera vidare, Karina, Adam, Amanda och Lars, var även anled-

ningar såsom ekonomi och tid avgörande för att avstå en vidareutbildning. Av de intervjuper-

soner som planerade att studera vidare, Maria, Kalle, Sofie och Markus, nämndes inte sådana 

anledningar utan där drivande faktorer framförallt var en ökad ekonomisk trygghet och fler 

valmöjligheter på arbetsmarknaden. Följande presenteras därmed utsagor från de båda katego-

rierna vill och vill inte studera vidare. 

Maria har växt upp med föräldrar som båda har en universitetsutbildning, däremot var vidare-

utbildning ingenting som hon minns att de ofta pratade om hemma. Maria beskriver att hon 

aldrig har haft en fastanställning utan framförallt haft visstidsanställningar och timvikariat. Hon 

beskriver vidare att det nog är den främsta anledningen till varför hon vill studera vidare, att på 

så sätt erhålla en trygg anställningsform. Viljan att studera vidare är däremot något som har 

utvecklats över tid efter att hon varit yrkesverksam i några år, då hon saknar en ekonomisk 

trygghet. Detta är även en anledning till varför Maria inte är helt säker på vad hon vill studera, 

vilket hon också berättar om. Maria under intervjun: 

Det känns som man behöver någon vidareutbildning för att få ett bra jobb. Man kan kräva 

mer, få bättre lön. Det är lättare att bli fastanställd. Förr så tänkte jag att jag inte vill plugga 

vidare, men nu känner jag när jag blivit äldre att jag vill ha den tryggheten […] jag är 

fortfarande väldigt osäker på vad, men jag vill i alla fall kunna jobba med människor. 

Markus som också planerar att studera vidare har växt upp i en familj där båda hans föräldrar 

har en universitetsutbildning. Vidareutbildning var någonting som hans föräldrar ofta pratade 

om hemma. Han har alltid vetat om att han någon gång i framtiden ska studera vidare. Markus 



24 
 

vet med säkerhet att han vill studera till socionom och har bestämt det sedan länge, vilket han 

tror beror på att hans föräldrar själva har studerat psykologi. Markus beskriver under intervjun:  

Jag ser utbildning som en viktig grund att stå på för att ha valmöjligheter. Speciellt socio-

nomutbildningen ger ett väldigt brett urval av jobb. Det har jag haft med mig sen jag var 

liten liksom. Båda föräldrarna har sagt det.  

Sofie har också växt upp i en familj där båda föräldrarna har universitetsutbildning. Däremot 

så var vidareutbildning ingenting som hon minns att de ofta pratade om hemma. Sofie beskriver 

att intresset av att studera vidare har utvecklats över tid efter att hon i många år har arbetat som 

undersköterska och skaffat familj. Under intervjun:  

Det känns inte som man utvecklas på jobbet själv längre. Skulle kännas bra att få en 

universitetsutbildning är så less att gå ”på golvet”. 

Karina uttrycker en viss uppgivenhet av att inte veta vad hon skulle kunna tänka sig att studera 

och känner samtidigt att hon inte längre trivs inom servicebranschen. Hon vill inte heller riskera 

att slösa bort sin tid och ekonomiska besparingar genom att vara osäker på vad hon vill bli. 

Karina har växt upp i en familj där ingen av föräldrarna själva har studerat vidare. Vidareut-

bildningar är inget som hon minns diskuterades hemma. Karina beskriver att hennes gymnasi-

eval främst grundade sig i att hon snabbt ville få ett arbete, och att någon tanke kring vidareut-

bildning inte fanns. På grund av att Karina har tappat intresset för den bransch hon i dagsläget 

arbetar i funderar hon ofta på vilka andra möjligheter som finns inom arbetsmarknaden och vad 

som kräver en vidareutbildning:  

Nu förstår man att utan en utbildning så får man inga vettigare jobb. Eller såklart man 

kan få det, men man har större chans att få bättre betalt och få ett bättre jobb om man 

utbildar sig. 

Amanda uttrycker även hon en sämre ekonomi som en faktor till att inte vilja studera vidare. 

Samtidigt ser hon det problematiskt att hon skulle behöva läsa upp en del ämnen på Komvux 

innan hon kan söka in till en vidareutbildning. Amanda har växt upp i en familj där båda för-

äldrarna har universitetsutbildning. Det var inte vanligt att diskussioner om vidareutbildning 

fördes hemma, utan där Amanda upplever att hon blivit uppmuntrad till att göra det hon vill. 

Under intervjun:  

Man vill ju gärna ha lite sparade pengar om man ska plugga, och jag har redan lån sedan 

tidigare. 
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Även Lars beskriver att han med stor sannolikhet inte kommer att börja studera och upplever 

inte heller att han vill det trots att båda föräldrarna har universitetsutbildning. Vidareutbild-

ningar är ingenting han minns diskuterades under hans uppväxt. Han beskriver ekonomin som 

den främsta faktorn till att inte vilja studera vidare:  

 

Det som har påverkat mig mest är att man går med en hel lön varje månad. Tanken att 

plugga vidare och inte ha några pengar gör att jag hellre jobbar. 

 

En återkommande betydelsefull faktor som dessa intervjupersoner nämner är ekonomi, men på 

olika sätt. Bland de intervjupersoner som vill studera vidare betonas att en vidareutbildning så 

småningom kan leda till ekonomisk trygghet. Bland de intervjupersoner som inte vill studera 

vidare beskrivs istället ekonomin som ett hinder till att ens kunna påbörja en vidareutbildning.  

5.1.2. Skolan och umgänge 
Individens tidigare upplevelser av skolan och umgänget, både under skoltiden och i dagsläget, 

har visat sig under en del intervjuer att vara av betydelse. Mer positiva upplevelser från skol-

gången har framförallt bidragit till mer positiva attityder gentemot vidareutbildningar och vice 

versa. Av de fyra intervjupersoner som inte vill studera vidare framkommer däremot att de 

flesta redan under gymnasietiden inte heller har haft planer på vidare studier. Istället har deras 

främsta mål varit att få ett arbete direkt efter studenten. Det har därmed funnits ett fokus att så 

tidigt som möjligt efter studenten införskaffa ett arbete.  

Trots att samtliga från kategorin vill inte studera vidare har övervägande positiva upplevelser 

från skolgången har det inte genererat en mer positiv attityd till vidareutbildning. De beskriver 

att de framförallt har valt yrkesförberedande utbildningar på gymnasiet för att så snabbt som 

möjligt efter studenten kunna börja arbeta. Samtliga fick även ett jobb direkt efter studenten 

och uppfyllde således den målbild de hade när de började gymnasiet. Samtliga betonar att sär-

skilt positivt med utbildningarna var att de fick utföra många praktiska moment anpassat till ett 

specifikt yrke, vilket de sedan även fick jobb inom. Detta verkar vara den främsta anledningen 

till att trots positiva upplevelser från skolan att dessa individer inte har en mer positiv attityd 

gentemot vidareutbildning. Då framförallt det främsta fokuset har varit att införskaffa ett arbete. 

Följande presenteras därför utsagor som i huvudsak berör tidigare erfarenheter från skolan och 

umgänge från kategorin vill studera vidare.  
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Maria, som vill studera vidare, beskriver att skoltiden från högstadiet till gymnasiet inte alltid 

var så lätt. Skolan upplevdes som någonting jobbigt och att det var svårt att hänga med i tempot 

i flera ämnen. Detta resulterade tillslut i att Maria med några vänner skolkade mestadels från 

lektionerna på gymnasiet. Maria beskriver att hon då absolut inte hade några tankar på att någon 

gång studera vidare. Många gånger upplevde hon en avsaknad av stöd både hemifrån och brist 

på engagemang från lärarna i skolan. Hennes klasskompisar som hängde med i skolans tempo 

irriterade hon sig på:  

Jag känner att jag känt mig utanför för jag inte haft motivation och inte varit med på 

lektionerna. Det är kanske också därför jag sett ner på dem som har pluggat i skolan, 

för jag varit avundsjuk. 

Kalle beskriver att hans upplevelser av skoltiden inte alls har varit positiva. Han menar att det 

framförallt beror på många av de lärare han kom i kontakt med. Kalles pappa har själv en uni-

versitetsutbildning och de pratade ofta om vidareutbildningar hemma. Men då Kalle inte trivdes 

på gymnasiet tappade han lusten att gå till skolan och reflekterade inget kring vidareutbildning. 

Kalle under intervjun:  

En sa att jag bara skulle bli städare till exempel, att det var det enda jobbet jag kunde få. 

Det finns såklart vissa som var bättre men jag minns mest det negativa från lärarna i 

skolan. 

Kalle beskriver att intresset för vidareutbildning istället ökade i samband med att hans syskon 

och vänner har börjat studera. Av de Kalle umgås med idag har de flesta en vidareutbildning 

eller studerar: 

Man ser att dem får bra löner, högre jobb, så man vill sträva efter det och ha en sån 

ambition. Istället för att bara vara på samma ställe och inte utvecklas. 

Till skillnad mot Kalles och Marias tidigare upplevelser av skolan beskriver både Markus och 

Sofie snarare övervägande positiva upplevelser.  

Markus tidigare upplevelser av skolan menar han har varit övervägande positiva. Av de han 

umgicks med tror han att vidareutbildning betraktades som en självklarhet för de flesta, även 

fast de kanske inte pratade om det ofta. Han beskriver även att de lärare han kom i kontakt med 

under gymnasietiden ofta pratade om vidareutbildningar. Under intervjun:  

Alla ville plugga vidare. Jag tror jag bara hängde med dem som ville plugga vidare 

[…] 80 procent av dem jag umgås med idag pluggar eller vill plugga vidare. 



27 
 

Sofie menar att hon har upplevt skoltiden som övervägande positiv. Under gymnasietiden re-

flekterade hon däremot inte något särskilt kring att studera vidare. De som hon umgicks med 

under gymnasietiden hade en gemensam överenskommelse om att direkt efter studenten åka till 

Norge för att arbeta.  Sofie beskriver att hon på senare tid, bland annat på sitt arbete, hamnat i 

diskussioner där andra har sagt att de ångrar att de inte studerade vidare som yngre. Sofie menar 

att dessa diskussioner också har gjort henne ännu mer motiverad till att själv vilja studera vidare. 

Hon beskriver: 

Det är många som säger att de ångrar att de inte läste vidare, då blir man ännu mer 

peppad liksom. Så vill jag inte heller vara bitter i framtiden, jag tror inte så många 

tänkte efter förr. Idag tänker vi på både utbildning och familj.  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående utsagor att övervägande negativa upplevelser från skol-

gången har resulterad i en mer negativ attityd mot vidareutbildning. Av dessa intervjupersoner 

har motivationen till att studera vidare kommit senare i livet där omgivningen på olika sätt har 

påverkat. Till skillnad mot Markus som beskriver att han redan på gymnasiet hade bestämt att 

han i framtiden ska studera vidare samt har övervägande positiva upplevelser från skolgången. 

5.1.3. Analys av individens klassposition, skolan och umgänge  
Ett typiskt kännetecken i det individualistiska samhället är just idén om att kunna välja fritt och 

utforma sitt liv utan tidigare traditionella band (Beck, 2005). Vad som synliggörs i denna studie, 

och vad tidigare forskning redan indikerar, är att individens klassposition fortfarande har en 

viss betydelse när det gäller förutsättningar till och attityden till vidareutbildning. Utsagor från 

intervjupersonerna Amanda, Karina och Lars från kategorin vill inte studera vidare, nämner 

faktorer såsom tid och ekonomi som hämmande till att ens kunna påbörja en vidareutbildning. 

I kategorin vill studera vidare omnämns däremot inga sådana faktorer som ett orosmoment. 

Däremot omnämns ekonomi och trygghet som drivande faktorer till att istället vilja påbörja en 

vidareutbildning. Individens ekonomiska situation blir således avgörande om hen ens har för-

utsättningarna till att påbörja en vidareutbildning.  

 

Tidigare forskning visar att de individer som växt upp i en familj där båda föräldrarna har en 

vidareutbildning i större omfattning socialiseras till idén om vidareutbildning (Ungdomsstyrel-

sen, 2007). I framförallt utsagor från Markus synliggörs detta som beskriver att vidareutbild-

ning ofta diskuterades hemma och alltid har betraktats som en självklarhet för honom. Men 
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framförallt blir det tydligt då samtliga av de intervjupersoner som planerar att studera vidare 

har växt upp i en familj där antingen båda eller ena föräldern har universitetsutbildningar.  

 

Individer ges olika förutsättningar i samhället beroende av vilken klassposition individen har. 

Samtidigt förväntas individen att prestera och konkurrera oberoende av hens förutsättningar. 

Det skapas således ett samhälle där individer i större utsträckning tenderar att känna sig miss-

lyckade, och där egentliga strukturella problem osynliggörs (Beck, 2005). Detta blir framförallt 

tydligt när faktorer såsom ekonomi är den främsta anledningen som hämmar individen till att 

avstå en vidareutbildning. Individen är därmed fortfarande bunden till traditionella faktorer 

såsom klass. Föreställningen om att individen kan handla fritt oberoende av faktorer såsom 

klass blir således en falsk bild av verkligheten. Som även tidigare forskningen påvisar är indi-

videns handlingar och attityder beroende av de förhållanden som hen växt upp under när det 

gäller ekonomiska, sociala och kulturella faktorer (Svensson, 2006).  

 

Individens tidigare upplevelser från skolan och hemmet när det gäller utbildning har visat sig 

ha en omfattande betydelse för intervjupersonernas attityder. Varje socialisationsprocess är 

unik och där individens attityder gentemot skilda företeelser influeras av hennes närstående, 

den primära socialisationen, samt genom lärdomar och upplevelser från skolgången, den sekun-

dära socialisationen (Angelöw & Jonsson, 2000). Övervägande negativa upplevelser från skol-

gången vilka framförallt synliggörs i Marias och Kalles utsagor resulterade i negativa attityder 

gentemot skolan generellt, och där inga tankar kring vidareutbildning fanns.  

De istället positiva upplevelserna indikerar även att en mer positiv attityd till vidareutbildning 

har funnits sedan en längre tid. För Markus har utbildning alltid betraktats som en självklarhet 

i hans liv. Om individen växt upp i en familj där båda föräldrarna har vidareutbildning är det 

stor sannolikhet att individen själv kommer att studera vidare. Framförallt på grund av att för-

äldrarna i större utsträckning tenderar att prata om vidareutbildningar (Universitet och högsko-

lerådet, 2017). I Markus fall var det vanligt förekommande att samtal kring vidareutbildning 

fördes vilket haft en stor inverkan på hans attityder. Markus attityd kring vidareutbildning till 

skillnad mot Sofies, Marias och Kalles har varit oföränderlig. 

Vad som är utmärkande är att både Marias, Kalles och Sofies attityder har kommit att förändras 

efter gymnasietiden. I samhället har högre utbildning kommit att betraktas som en viktig be-

ståndsdel för ett bra liv, framförallt på grund av ett ökat konkurrensideal som råder på arbets-

marknaden (Ungerberg, 2017). Men även ett ideal kring anställningsbarhet vilket ofta formar 
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individer redan från skolgången. Genom den socialisation som sker i skolan internaliserar indi-

viden förväntningar på sig själv att vara konkurrenskraftig och framgångsrik på arbetsmark-

naden. Samtidigt som att individer allt mer har kommit att betrakta sig själva i marknadstermer 

(Vesterberg, 2015). I Markus fall kan idealet kring anställningsbarhet och konkurrenskraft be-

skrivas ha internaliserats i ett tidigare skede, framförallt genom den primära socialisationen 

inom familjen. I Marias, Kalles och Sofies fall har idealen istället vid senare skeden på grund 

av olika anledningar haft en inverkan på deras attityder kring vidareutbildning. Trots att vida-

reutbildning var någonting som de ofta pratade om i Kalles familj har framförallt den sekundära 

socialisationen haft störst betydelse i både Marias och Kalles fall. Det är även möjligt att anta 

att trots vidareutbildningar inte diskuterades ofta hemma hos Maria, Kalle och Sofie att idén 

om vidareutbildning ändå omedvetet har internaliserats hos dessa intervjupersoner inom den 

primära socialisationen. Förutom i fallen hos Lars, Amanda och Adam som trots att de samtliga 

har växt upp i familjer där båda föräldrarna haft universitetsutbildning ändå inte planerar att 

studera vidare. Samtliga har däremot utfört yrkesförberedande program på gymnasiet vilket kan 

vara en anledning till att de inte har reflekterat över vidareutbildningar utan främst arbete. Sam-

tidigt som både Lars och Amanda betonar ekonomiska aspekter som den främsta anledningen 

till att inte vilja studera vilket verkar vara av större betydelse för deras attityder än att deras 

föräldrar har vidareutbildningar. Adam beskriver istället sin presentationsångest som den 

främsta anledningen till att avstå studier, vilket jag kommer redogöra för mer under nästkom-

mande avsnitt.  

 

Sammanfattningsvis influerar individens klassposition på attityder till vidareutbildning då 

framförallt ekonomin bland de intervjupersoner som inte vill studera vidare framställs att vara 

den primära orsaken till att avstå. Ingen nämner egentligen att det saknas ett intresse för att 

studera vidare utan där framförallt ekonomin är det som hämmar. Bland de intervjupersoner 

som vill studera vidare nämns också ekonomiska aspekter men betonar då en bättre ekonomi 

som en drivande faktor till att vilja studera vidare. Andra faktorer som påverkar attityden till 

vidareutbildning är tidigare upplevelser från skolgången samt individens umgänge. Den som 

haft övervägande negativa upplevelser från skolgången har fått en mer negativ attityd till vida-

reutbildning. Umgänget har på olika sätt sedan påverkat flera av intervjupersonernas attityd till 

att istället bli intresserade av att studera vidare.  
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5.2. En ökad stress och personlig utveckling 
Under intervjuerna blev det tydligt att flera av intervjupersonerna upplevde både en press och 

stress kring själva idén om vidareutbildningar, oberoende om hen vill eller inte vill studera 

vidare. Vissa beskrev väldigt tydligt en ökad prestationsångest och stress kring att inte ha på-

börjat några studier. Andra betonade att en vidareutbildning är viktigt för den personliga ut-

vecklingen för att framförallt skapa fler möjligheter på arbetsmarknaden. Följande presenteras 

därför utsagor från de båda kategorierna vill och vill inte studera vidare.  

Framförallt Adam uttrycker hur utbildningens längd känns jobbig samt att han tvivlar på sig 

själv och får prestationsångest. Adam har växt upp i en familj där båda hans föräldrar haft uni-

versitetsutbildning. Adam uttrycker att han vid enstaka tillfällen efter gymnasietiden tänkt på 

att eventuellt vidareutbilda sig men att han antagligen inte kommer att göra det, framförallt då 

han inte tror att han kommer klara av det. Adam beskriver att det framförallt är pressen av att 

inte klara av en utbildning som hindrar honom trots att han önskar att han skulle våga utbilda 

sig:  

Pressen är jobbig. Press för längden på utbildningen, press om jag ens kommer klara det 

och prestationsångest. 

Amanda uttrycker att tanken av en vidareutbildning ger upphov till stress. Hon beskriver hur 

hennes nära vän snart är färdigutbildad och att hon själv är kvar på samma plats i livet: 

En av mina närmsta kompisar har börjat plugga så hon är snart färdigutbildad. Jag blir 

peppad när jag ser att hon snart är klar men så sitter man samtidigt själv kvar på samma 

plats. 

En viss frustration kan utläsas från Lars som uttrycker att en vidareutbildning däremot kan vara 

den enda vägen för att inte slita ut kroppen vid en ung ålder. Samtidigt uttrycker han en viss 

frustration gentemot samhällets utveckling beträffande ett ökat krav av vidareutbildningar på 

flera arbetsplatser:  

Jag tycker att det finns så mycket jobb där dem kräver en utbildning fast det inte behövs. 

Utan man kan bli upplärd på arbetsplatsen. Många arbetsplatser där dem förr inte krävde 

utbildning gör dem idag, det funkade ju förr ändå […] Om man vill ha ett jobb där man 

inte sliter ut kroppen tidigt lär man ju plugga vidare ändå. 
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Markus beskriver hur han framförallt betraktar en vidareutbildning som viktig för hans person-

liga utveckling. Han vill framförallt kunna framstå som en bildad person gentemot de han mö-

ter:  

Jag vill kunna mer, ha mer att ge i samtal och generellt som person. Men också att man 

lär sig disciplin. 

Även Sofie beskriver i likhet med Markus att en vidareutbildning är viktig för hennes utveckl-

ing som person och möjligheter på arbetsmarknaden:  

Jag vill läsa vidare till sjuksköterska, dels för att jag har jobbat som undersköterska i 

många år, jag känner att jag vill vidareutvecklas och få fler valmöjligheter […]. 

Kalle beskriver att det har motiverat honom att se vilka positiva effekter som vidareutbildningar 

har haft när det gäller arbeten för många av hans vänner. Samtidigt som han beskriver, i likhet 

med Markus och Sofie, att en utbildning kan göra att han utvecklas som person samt får en 

säkrare framtid: 

 Jag vill lära mig nytt och utvecklas, få en bättre framtid eller säkrare framtid. Om man 

pluggar blir man en förebild till sina barn och andra ser också upp till det lite grann. 

Sammanfattningsvis ger ovanstående utsagor olika uttryck för stress och press i relation till 

vidareutbildning. En del beskriver den som en presentationsångest och stress av att ännu inte 

ha påbörjat några studier. Andra beskriver vikten av att utåt sett kunna betraktas som en bildad 

individ. En vidareutbildning blir därmed viktig för den personliga utvecklingen för att kunna 

bemöta de krav individen tror förväntas av samhället.  

5.2.1. Analys av en ökad stress och personlig utveckling 
Med en ökad individualisering och acceleration i samhället kan många uppleva en ökad stress 

och press kring sin tillvaro och framtid. Framförallt på grund av en ökad acceleration i det 

individuella livstempot både objektivt och subjektivt. Individer är i större utsträckning utbyt-

bara på arbetsmarknaden och där ett ökat engagemang krävs för att inte hamna utanför konkur-

renskrafterna. Samtidigt har individer flera valmöjligheter och där identiteten istället byts ut 

mot en situativ identitet, det vill säga med en numera anpassningsbar karaktär (Rosa, 2013).  

Detta synliggörs som ett återkommande tema i ovanstående utsagor av en ökad prestationsång-

est och press kring att vilja arbeta med sin personliga utveckling. Hur individen framställs som 

person utåt sett verkar vara av stor betydelse för många av intervjupersonerna. Samtidigt be-

skriver många att det som motiverar till vidare studier är en tryggare och säkrare framtid samt 
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att skapa fler valmöjligheter för sig själv. En viss internaliserad konkurrenskraft synliggörs då 

intervjupersonerna framställer sig själva ur marknadstermer och i en viss konkurrensanda. Som 

exempel i ovanstående citat: ”Jag vill lära mig nytt och utvecklas”, ”Jag känner att jag vill 

vidareutvecklas” och ”Jag vill kunna mer, ha mer att ge i samtal och generellt som person.” 

Detta kan förstås som skilda effekter av ett alltmer individualistiskt samhälle, där många upp-

lever ett visst krav att utåt sett betraktas som konkurrenskraftig. Att arbeta med sin egen per-

sonliga utveckling blir därmed viktig för att hänga med i den ökade acceleration som samhället 

kräver. Intervjupersonerna betonar ett visst eget ansvar och skyldighet att anpassa sig till den 

ökade acceleration och konkurrenskraft som finns i samhället. 

När den affektiva komponenten av en individs attityd inte överensstämmer med hennes beteen-

den kan ett dissonansreducerande beteende skapas. Individen införskaffar då andra attityder 

som rättfärdigar det faktum att beteendet inte stämmer överens med vad hen egentligen tycker. 

Ett dissonansreducerande beteende kan beskrivas som en strategi individen utför för att bevara 

sin egen självkänsla (Angelöw & Jonsson, 2000). I framförallt Karinas, Adams och Amandas 

fall är det möjligt att anta att ett visst dissonansreducerande beteende förekommer. Samtliga 

uttrycker hur de betraktar utbildning som någonting främjande vilket skulle kunna ha en positiv 

inverkan på deras valmöjligheter i livet, framförallt på arbetsmarknaden. Därefter uttrycks olika 

hinder och begränsningar vilket de menar hämmar möjligheten till att ens kunna påbörja en 

vidareutbildning. Aspekter såsom tid, ekonomi och osäkerhet blir således det som rättfärdigar 

valet att avstå från studier medan de samtidigt indikerar att en vidareutbildning hade gjort en 

positiv inverkan på deras liv. I Lars fall synliggörs istället vad som kan beskrivas vara en mer 

samstämmighet mellan attitydens affektiva komponent och hans beteende, vilken även har varit 

bestående under en längre tidsperiod.  

Den ökade individualismen och accelerationen leder till en viss oro kring att missgynnas i sam-

hället, framförallt på arbetsmarknaden (Rosa, 2013). Den enskilda individen kan beskrivas som 

den främsta kritikern gentemot sig själv, med en ökad press på att kunna prestera och utvecklas 

(Beck, 2005). Detta synliggörs framförallt i Amandas och Adams utsagor. Amanda uttrycker 

känslor av oduglighet genom att hon bland annat väljer att jämföra sig med sin vän. Adam 

beskriver att han är orolig över att inte klara av studier på en högre nivå och uttrycker en pre-

stationsångest.  Det behöver således inte handla om ett dissonansreducerande beteende utan där 

individualistiska effekter kan inverka på själva idén om att individen bör studera, snarare än 

om hen faktiskt vill det.  
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Att införskaffa en vidareutbildning har kommit att allt mer betraktas som en avgörande faktor 

för ett bra liv, framförallt i det konkurrenssamhälle vi lever i (Ungerberg, 2017). Individen ten-

derar att internalisera de samhälleliga normer och värderingar som finns till sina egna. Men det 

innebär inte att individen också kan reagera och tycka annorlunda gentemot det som anses vara 

normativt. Med andra ord kan det som anses vara normativt ge upphov till motreaktioner i sam-

hället (Angelöw & Jonsson, 2000). I Lars fall kan det beskrivas ges i uttryck genom den fru-

stration han uttrycker gentemot samhällets utveckling på framförallt arbetsmarknaden. Många 

individer internaliserar idén om att utbildning leder till en ökad konkurrenskraft och således till 

bättre förutsättningar att hänga med i samhällets acceleration. För de individer som inte vill 

studera vidare men som samtidigt upplever en ökad stress, av de bieffekter det individualistiska 

samhället medför, kan uppleva att de därför hamnar utanför konkurrenskrafterna. I ovanstående 

utsagor ges detta framförallt i uttryck genom känslor av frustration och uppgivenhet samt en 

oro kring att inte klara av en vidareutbildning.  

Vad som synliggörs är att flera av intervjupersonerna betonar ett visst eget ansvar och skyldig-

het att anpassa sig till samhällets ökade acceleration och konkurrenskrafter. Genom en vidare-

utbildning upplever många att de kommer att kunna uppnå en trygg och säker framtid. Idealet 

om anställningsbarhet är således internaliserat inom de båda kategorierna. Då vidareutbildning 

allt mer har kommit att betraktas som en avgörande faktor för ett bra liv förstärks föreställningen 

om att individen bör studera vidare snarare än om hen faktiskt vill det.  

 

5.3. 30-årsgränsen 
Ett återkommande tema under flera av intervjuerna visade sig vara ålder. Många menade att en 

vidareutbildning inte är något som är valbart och ett alternativ hur länge som helst. Istället är 

utbildning något som bör vara avklarat innan fyllda 30 år. Efter 30 är det istället karriär och 

familjeliv som bör vara en del av livet. Utsagor från intervjupersoner från de båda kategorierna 

vill studera vidare och vill inte studera vidare illustrerar att 30 årsåldern betraktas som en för-

utbestämd gräns för när individen bör vara klar med sina studier. Detta för att sedan kunna 

uppfylla andra framförallt traditionella mål. Oberoende om individen med säkerhet vet om hen 

vill studera vidare eller inte råder således en viss föreställning om 30-årsgränsen. 

Markus, i kategorin vill studera vidare:  

Är jag klar innan jag är 30 är det lugnt. Jag vill uppleva studentlivet med folk i min ålder. 

Sen vid 30 vill jag ha en familj, starta en karriär. Jag vill stadga ner där. 
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Kalle, i kategorin vill studera vidare:  

Jag ångrar att jag inte pluggade tidigare då hade jag varit klar för länge sen, haft ett bra 

jobb, bättre framtid och utvecklats mer. 

Karin, i kategorin vill inte studera vidare:  

Ju äldre man blir desto mer stressad blir man ju kring utbildning. Man blir bara äldre 

och äldre. Vid 35 ska man vara färdig med allt och man ska ha sitt perfekta jobb. Det 

känns som det, allt ska vara ordnat. 

Amanda, i kategorin vill inte studera vidare:  

Jag vill inte plugga när jag blir äldre. Det är ju mest ungdomar som pluggar känns det 

som. När man blir äldre då har man kanske familj och så. 

Samtliga av dessa intervjupersoner ställdes följdfrågan om varför hen resonerade på detta sätt 

kring ålder och framförallt då kring 30-årsgränsen. Ingen av intervjupersonerna hade ett klart 

svar på varför utan där samtliga menade att ”det bara var så”. 

5.3.1. Analys av 30-årsgränsen 
Vad som synliggörs i ovanstående utsagor är vad som tidigare forskning även redan indikerar. 

Många individer har som ambition att vid senast 35 års ålder vara klara med sina studier. Sedan 

är andra mål av betydelse såsom traditionella, materiella och postmateriella. För många är det 

de traditionella målen som är av högst relevans. Vid 35 års ålder önskar många ha en färdig 

utbildning, en lyckad karriär och familj (Ungdomsstyrelsen, 2007). 

Vad utsagorna från intervjupersonerna även påvisar är en viss disharmoni emellan en ökad in-

dividualisering och tidigare traditionella föreställningar. Traditionella föreställningar går att ut-

tolka där många uttrycker att vid en ung ålder vara färdig med sin utbildning för att sedan kunna 

skaffa karriär och familj. Individualismen möjliggör å andra sidan fler valmöjligheter när det 

bland annat gäller utbildningar och yrken. Individen har möjlighet att omdefiniera sig själv och 

ändra tidigare val, identiteten ändras till en mer situativ karaktär. Det traditionella samhället 

tenderade att i större utsträckning präglas av engångsval, såsom giftermål, medan individen i 

det individualistiska samhället kan göra flera sådana val under en livstid (Rosa, 2013). Att upp-

fylla traditionella mål verkar däremot vara av större betydelse än att handla som ”en fri individ” 

obunden från traditionella band. Som Amanda uttrycker ”Det är ju mest ungdomar som pluggar 

känns det som” och Karin ”Det känns som det, allt ska vara ordnat” kan också uttolkas som 
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att inte vilja avvika från det som anses att vara den normala åldern att studera. En viss paradoxal 

utveckling kan beskrivas bli rådande där individualismen och traditionella föreställningar möts.  

Individen internaliserar många av de normer och värderingar som finns i samhället till sina 

egna, utan att egentligen ifrågasätta dessa (Angelöw & Jonsson, 2000). Detta kan även vara en 

anledning till att ingen av intervjupersonerna egentligen hade ett konkret svar på varför de re-

sonerade som de gjorde kring ålder. I och med att individer inte ifrågasätter varför hen tänker 

på ett visst sätt gentemot olika företeelser blir det även lättare att beskylla sig själv vid vad som 

anses vara misslyckanden (Beck, 2005). Individen förväntas samtidigt att vara konkurrenskraf-

tig och att ständigt utvecklas personligt för att hänga med i samhällets acceleration. Det finns 

samtidigt en vision om det traditionella livet att så småningom kunna stadga sig och ta det lugnt. 

Individen eftersträvar att både lyckas med karriär och skaffa familj, lyckas hen inte med att 

uppfylla samtliga av dessa ”livsmål” kan känslor av misslyckande uppstå. Bland en del av in-

tervjupersonerna i denna studie uttrycks en del av vad som kan tolkas vara känslor av en viss 

förtvivlan. Vissa vet exempelvis inte vad de vill studera och har ekonomiska bekymmer vilket 

jag uttolkar orsakar en stress inför framtiden bland flera av intervjupersonerna. Möjligen har 

30-årsgränsen därmed en lugnande effekt för den enskilda individen. Den ökade accelerationen 

i samhället som ger upphov till stress och press betraktas då som en tillfällighet, och där indi-

viden vid 30-årsgränsen äntligen kommer att kunna ta det lugnt och där livet kommer att vara 

fullkomligt, med samtliga mål uppfyllda. Passerar individen istället 30-årsgänsen skulle tankar 

såsom ”nu är det ändå försent” kunna uppstå vilket i sig också kan medföra ett lugn att den 

tiden i livet är över.  
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6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer jag avslutningsvis att sammanfatta hur studiens syfte och frågeställ-

ningar besvaras. Sedan görs en metoddiskussion och förslag på vidare forskning baserat på 

denna studies resultat.  

Syftet med denna studie är att illustrera skilda attityder kring vidareutbildning på högskola- 

eller universitet och vad som kan tänkas påverka detta. I studien deltar både individer som vill 

och inte vill studera vidare. Studien är uppbyggd kring följande frågeställningar: 

• Vad påverkar individens attityder gentemot vidareutbildning? 

• På vilket sätt har individens tidigare upplevelser av skolan betydelse för hennes attity-

der kring vidareutbildning? 

• På vilket sätt har individens omgivning, såsom hennes familj och umgänge, betydelse 

för hennes attityder kring vidareutbildning? 

De attityder som har kunnat illustrerats i denna studie påvisar att det råder en viss gemensam 

attityd bland både de intervjupersoner som vill och de som inte vill studera vidare. Att studera 

vidare på högskola- eller universitet har kommit att alltmer betraktas som något individer bör 

utföra under sina liv (Ungerberg, 2017). Den ökade individualiseringen och accelerationen i 

samhället leder till att många individer i allmänhet upplever en ökad stress kring att framstå 

som konkurrenskraftig vilket delvis uppnås genom att studera (Rosa, 2013). I studien synliggörs 

vad som kan tolkas vara effekter av individualismen som påverkar individens attityder, obero-

ende om hen vill eller inte vill studera vidare. Det råder en gemensam föreställning bland inter-

vjupersonerna kring att ”jag bör” snarare än ”jag vill” studera. 

 

Det som verkar påverka individens attityder gentemot vidareutbildning är framförallt indivi-

dens klassposition. Andra faktorer som motiverar till vidareutbildning bland de som uttalat upp-

ger att de vill studera vidare är en ökad trygghet, säkrare framtid och att få fler valmöjligheter 

i livet. Bland de individer som inte vill studera nämns i huvudsak ekonomin som hämmande till 

att inte kunna påbörja en vidareutbildning. Hos de individer som inte vill studera vidare råder 

ändå fortfarande tankar såsom att jag borde studera snarare än att jag vill studera. Oberoende 

om individen vill eller inte vill studera vidare råder således en viss stress och press kring själva 

idén om att studera vidare. Detta kan förstås som en del av de bieffekter som den ökade kon-

kurrensen på arbetsmarknaden medför där individer i större utsträckning är utbytbara om hen 

inte orkar att prestera (Rosa, 2013).  
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Individens tidigare upplevelser av skolan, visar sig att till viss del ha betydelse för hens attityder 

kring vidareutbildning. Genom skolan, den sekundära socialisationen, socialiseras delvis indi-

viden in i idealet om anställningsbarhet och konkurrenskraft (Vesterberg, 2015), vilket uppen-

baras inom de båda kategorierna. Individer med övervägande negativa upplevelser från skol-

gången tenderar att ha en mer negativ inställning gentemot vidareutbildning. Individer som 

däremot haft övervägande positiva upplevelser från skolgången har även tenderat att ha fått en 

mer positiv inställning till vidareutbildning. Bland de individer som har negativa upplevelser 

från skolgången men som i dagsläget vill studera vidare är det faktorer såsom vänner och jobb 

som påverkat den förändrade attityden.  

 

Individens omgivning, visar även att ha betydelse för attityder kring vidareutbildning. Det illu-

streras framförallt i en del av de utsagor där individen först har haft en omfattande negativ 

inställning gentemot vidareutbildning men som sedan förändrats på grund av hens omgivning. 

Framförallt har den primära socialisationen betydelse där vänner och familj själva har studerat 

eller börjar studera vidare. För vissa individer har det inneburit en attitydförändring från att inte 

vilja studera till att istället känna motivation till det, medan andra har uttalat en ökad stress och 

prestationsångest. Genom att se andra studera har vissa uttalat känslor av uppgivenhet på grund 

av att individen endera själv inte studerar eller inte vet vad hen vill studera.  

 

Hos de båda kategorierna finns även en gemensam föreställning om att studierna bör vara av-

klarade inom en viss tidsram, inom 30-årsgränsen, vilket beror på att individen därefter vill 

uppfylla framförallt andra traditionella mål. Det rådes således en viss disharmoni emellan en 

ökad individualisering och tidigare traditionella föreställningar. Visionen om 30-årsgränsen kan 

i sig beskrivas att ha en lugnande effekt i ett accelererande samhälle, att så småningom kunna 

stadga sig och varva ner. Den konkurrenskraft som finns i samhället kan också beskrivas ha 

internaliserats hos de båda kategorierna. Individerna i studien betraktar i flera fall sig själva ur 

ett konkurrens- och marknadsperspektiv vilket är ett typiskt särdrag i det individualistiska sam-

hället (Vesterberg, 2015). Den enskilda individen agerar som sin främsta kritiker, vilket i denna 

studie bland annat visar leder till en ökad prestationsångest och stress kring att arbeta med sin 

personliga utveckling.  

 

 
 

 



38 
 

6.1. Metoddiskussion och vidare forskning 
Denna studie har utförts genom kvalitativ metod, där empiri har samlats in genom intervjuer. 

Halvstrukturerade intervjuer utformades för att skapa utrymme för intervjupersonerna att tala 

fritt kring ämnet med flera perspektiv. Ett strategiskt urval tillämpades med hänsyn till studiens 

syfte, där förutbestämda egenskaper såsom attityd styrde vilka som var lämpliga intervjuperso-

ner för denna studie. Bedömningen gjordes att inte ha andra förutbestämda bakgrundskategorier 

såsom ålder och sysselsättning på grund av att det skulle kunna försvåra urvalsprocessen. Det 

hade däremot varit intressant för denna studie att inkludera sådana förutbestämda kategorier för 

att se huruvida exempelvis olika sysselsättningar eller åldersskillnader har en inverkan på indi-

videns attityder.  

Studien skulle även kunna ha genomförts med en tillämpning av blandade metoder, såsom ge-

nom en kombination av enkätstudier och kvalitativa intervjustudier. På så sätt möjliggörs att 

erhålla en djupare förståelse kring de attityder som finns i relation till vidareutbildning. Min 

uppfattning är att den tidigare forskning som redan finns inom området är övervägande kvanti-

tativ. Det hade således varit intressant att förslagsvis genomföra en enkätstudie tillsammans 

med intervjuer för att dels kunna inkludera ett större omfång men också kunna visa hur sprid-

ningen bland attityderna ter sig, inom exempelvis olika arbetsfält, och genom intervjuer erhålla 

en djupare förståelse till dess ursprung (Kvale & Brinkmann, 2014:159ff).  

Förövrigt är min bedömning att urvalet som inkluderas i denna studie har kunnat generera ett 

tillräckligt empiriskt underlag för att uppfylla studiens syfte. Den halvstrukturerade intervjun 

har möjliggjort variationsrika samtal under intervjuerna. Denna studie bekräftar en del av det 

som den tidigare forskningen redan indikerar fastän med ett sociologiskt angreppssätt. Studiens 

bidrag är att den problematiserar vad som påverkar individens attityder gentemot vidareutbild-

ning i relation till den ökade individualiseringen. 

Då denna studie illustrerar att det råder en gemensam föreställning om att individen bör studera 

snarare än att jag vill studera vore det relevant för vidare forskning att studera området med 

blandade metoder för att kunna inkludera eventuella variabler som kan vara av betydelse. Finns 

det exempelvis något samband emellan denna specifika attityd och individens socioekonomiska 

bakgrund, kön, eller ålder. Genom att studera området i en kvantitativ metodik eller att blanda 

kvantitativ med kvalitativ metod möjliggörs således att inkludera eventuella variabler som 

skulle kunna vara av betydelse när det gäller individens attityder. Området skulle även kunna 

studeras vidare genom ett ökat fokus på ett marknadiserings- och privatiserings perspektiv som 

en utvidgning av individualiseringen.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kön: 

Ålder: 

Nuvarande sysselsättning: 

Nuvarande utbildning: 

Föräldrars utbildning: 

Typ av bostad under uppväxt: 

Typ av nuvarande bostad: 

Familj: 

Civilstånd: 

Partners utbildning: 

Vill studera vidare: 

Vilken utbildning: 

Vill inte studera vidare: 

 

Respondentens attityd 
 

• Hur resonerar du i dagsläget kring högskola/universitets utbildning? 

- Hur tror du det kommer sig? 

 

 

• Beskriv hur din attityd till vidareutbildning såg ut under gymnasietiden? 

- Vad tror då påverkade attityden under gymnasietiden, vänner etc.? 

 

 

• Har din attityd kring vidareutbildning förändrats från gymnasietiden till idag? 

- (Om attityden förändrats/ eller ej) hur kommer det sig tror du? 

 

 

• När visste du att du vill/inte vill studera vidare? 

- Hur kommer det sig att du vill/inte vill studera vidare? 

- Vad tror du har påverkat mest till att vilja/ inte vilja studera vidare? 

 

[om vill] 

• Vad anser du är viktigt för att du ska kunna påbörja den utbildning du vill? 

- På vilket sätt är just detta viktigt? 

 

[om inte vill] 

• Beskriv vad du tror skulle kunna få dig att ändra attityd kring vidareutbildning i fram-

tiden? 

-  Varför tror du det? 
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Omgivningens attityder 
 

• Hur ser din omgivnings attityder ut kring utbildning (vänner, bekanta, familj)? 

 

• Hur ser din bekantskapskrets ut när det gäller högskola eller universitetsutbildning? 

 

Tidigare upplevelser av skoltiden 
 

• Hur har dina upplevelser kring skoltiden sett ut? 

 

• Kan du beskriva en situation där du upplevt utbildning som mindre positivt? 

- Stressfaktorer? Press från omgivningen? 

 

• Kan du beskriva en situation där du upplevt utbildning som extra positivt? 

- Varför var just detta extra positivt? 

 

Avslutande frågor 
 

• Är det någonting du vill tillägga? 

 

• Finns det någon fråga du anser att jag borde frågat dig om som jag inte gjort? 

 


