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Abstract 
The background of this study emanates from individuals’ change in relation to their 
social context, such as leisure time activities, family, and friends, which they 
participate in and take part off. This study takes it starting point in examining the 
possible influence of advanced studies in higher education on personal development. 
The aim is to investigate whether there is any relation, on basis of the student’s 
motivation for higher studies, between higher education and the way to self-
realization. The empirical data consists of interviews with students, from different 
faculties at the University of Karlstad, who has at least 2 years (80 credit points) of 
university training off which 60 points concern of specific scientific subject. The 
interview questions address the relationship between the student and their family and 
friends. Personal development has been assessed in relation to Charles Taylor’s self-
realization theory. The analysis shows that the influence of higher education on self-
realization varies. Most respondents in the survey group experienced personal 
growth during their study time although their studies, in some cases did not seem to 
have had any effect. Some respondents did not experience personal growth at all.      

Sammanfattning 
Bakgrunden till studien härrör i att människan förändras mot bakgrund av sociala 
sammanhang, exempelvis i form av fritidsintressen, familj och vänner, som hon är en 
del av eller tar del av. Utgångspunkten har i det här fallet varit att undersöka hur den 
personliga utvecklingen kan påverkas av en tids studier på högre nivå. Således syftar 
undersökningen till att utforska om det, utifrån studentens motivation, finns någon 
relation mellan vägen till självförverkligande och högre studier. 
Undersökningsmaterialet innefattar empiriska data i form av intervjuer med studenter 
från skilda utbildningsinstitutioner vid Karlstad universitet som har minst 80 poäng, 
varav 60 poäng i ett ämne. Intervjuerna behandlar frågor som berör studentens 
förhållande till familj, vänner, fritid och studiesituation. Med utgångspunkt i Charles 
Taylors självförverkligandeteori synliggörs undersökningspersonernas personliga 
utveckling under studieperioden. Analysen visar att studiernas påverkan på 
undersökningspersonerna varierar. De flesta utvecklas på det personliga planet även 
om studierna i vissa fall inte synes ha något inflytande. I något fall upplevs inte 
studierna vara personligt utvecklande.                
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1. Inledning  

En allmän och dominerande samhällssyn är att vi lever i en tid där individualiteten är viktig. 
Att vara säregen eller annorlunda för att på det viset särskilja sig i förhållande till andra anses 
viktigt för egenvärdet. Samhället speglar inte bara idealbilder utan även bilder som vi tar 
avstånd ifrån, som vi inte vill vara. För att inte bli en av samhällets gråtrista skuggor eller 
bifigurer vilka etsat sig fast i våra medvetanden, är det angeläget att hävda sin motsats till 
dessa. Det anses likaledes viktigt att identifiera sig med ideal som ger uttryck för egenskaper 
som anses vara viktiga. En allmän reflektion är att individen i allt större utsträckning 
identifierar sig med samhällets och/eller medias idealbild istället för sin egen. Följden av 
resonemanget bör bli att individen i mindre grad reflekterar över sig själv och sin person.   

Ovanstående resonemang känns aningen klichébetonade, men den allmänna synen innefattar, 
menar jag, att människan inte klarar av att tänka själv och/eller bevara sin identitet, utan stöps 
i samhällets/mediebrusets form. En process som huvudsakligen uppfattas äga rum i 
interaktion med tv, tidningar och Internet. Följden blir att den fysiska närmiljöns 
mellanmänskliga samspel inte uppfattas vara identitetsskapande i samma utsträckning som 
”förr”. Av den anledningen funderar jag kring om den ”allmänna uppfattningen”, att 
människor i stor utsträckning söker sin identitet i mediebruset, överensstämmer med reala 
förhållanden.  

Då jag låter tankarna leka med mig, slår de snart ner på kort- och långsiktiga belöningar. Kan 
det vara så att mediebruset främst attraherar människan ytliga och kortsikt böjelser eller begär 
vilka kan förankras i kortsiktiga belöningar. Medan det fysiskt nära mellanmänskliga 
samspelet berör individens djupare och mera identitetsskapande delar, vilket är belönande på 
längre sikt. Det slår mig att vinster för egenvärdet, på lång sikt oftast hänger samman med ens 
viktigaste grundläggande värderingar, medan de kortsiktiga vinsterna oftast ligger långt från 
de viktigaste och mest individuellt grundläggande värdena.   

Jag har exempelvis ett ”mobiltelefonmindervärdighetskomplex” som dyker upp någon gång 
emellanåt. Förmodligen hör det ihop med att jag varken har kamera, radio eller mp3-spelare i 
min telefon, ”som ju alla andra har”. Tanken säger mig att det måste vara underbart att kunna 
ta och skicka bilder med telefonen, använda den för att lyssna på musik när jag sitter på 
bussen eller är ute och springer. Jag kan när som helst måla upp bilden av mig själv, då jag 
kommer ut från telefonbutiken med en ny nalle i handen, och som i en saga ligger världen 
framför mina fötter!   

Vid första anblicken kan man tycka att ett telefonköp skulle ha en kortsiktigt belönande 
effekt. Det framgår ju av uttrycket ”mobiltelefonmindervärdighetskomplex”, men behöver det 
vara så? Beror det inte på om telefonköpet för med sig värden som är i sig, är viktigt för mig. 
Det kan ju vara så att jag inte räknar med en del vinster som en ny mobiltelefon för med sig.  

Då jag utvecklar bilden blir det tydligare. I den förlängda historien köpte jag en ny telefon 
vilket medförde att jag blev medveten om hur illa min gamla telefon egentligen fungerade, då 
jag har en nära vän som är mycket sjuk och tidigare svårigheter i kontakterna med denne är 
som bortblåsta. Bilden är förändrad, den nya telefonen har blivit ett väsentligt hjälpmedel i 
min vardagliga livsföring som sträcker sig mot en mera grundläggande värden som gynnar 
mig på sikt.   
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1.1. Bakgrund  

Men nu är det ju inte bara investeringar i tekniska prylar som kan ha betydelse för vårt 
egenvärde. Kunskaper som jag tar till mig av genom studier inom allmänpedagogiken och 
därigenom uppsatsen som jag skriver, kan hjälpa mig i min vardagliga livsföring. Förvisso är 
det betydligt enklare att konkret peka på sätten som mobiltelefonens begränsade egenskaper 
och funktioner kan skapa gynnsammare förutsättningar för mig. Studier kan i likhet med en 
mobiltelefon ses som en investering, ett hjälpmedel, men nyttan med studierna är i högsta 
grad både djupare, vidare och har en mera komplex natur.   

Att studera inom den högre utbildningen kan ju leda till en yrkesexamen/-karriär som också 
blir en del av vem jag är, liksom den personliga utveckling som studier också kan gynna. Då 
jag utgår från högre studie, som en vara, på samma sätt som en mobiltelefon blir frågan om, 
varans värde för individen, än mera komplex, men också mera tillspetsad. Är värdet av högre 
studier tillfredsställande för individen i alla lägen? Kan det vara så att kunskaper eller 
studieprocesser, till och med kan vara till nackdel för individen? Om så är fallet skulle man 
kunna tänka sig att kunskap leder bort från vägen till självinsikt. Tanken på att det möjligen 
skulle kunna vara så känns lite skrämmande.  

1.2.  Syfte  

Jag avser att genomföra en empirisk undersökning för att försöka förstå om ämnesval, 
kunskaper som studier för med sig och studieprocessen, främjar undersökningspersonernas 
personliga utveckling.                            
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2. Litteraturgenomgång  

2.1. Självförverkligande  

För att skapa förståelse för självförverkligandebegreppet, är det viktigt att förstå hur dess 
innebörd har förändrats under årens lopp. Ser man till betydelsen av begreppet i sig har det 
inte hänt speciellt mycket eftersom det alltjämt innefattas av självet och dess förverkligande. 
Men självet i sig har och håller alltjämnt på att förändra karaktär och innebörd, vilket medför 
att också förverkligandeprocessen förändras. Av den anledningen ägnar jag den inledande 
delen av teoriavsnittet till att redogöra för hur självförverkligandebegreppet har förändrats 
under de senaste hundrafemti åren.   

Då jag slår upp ordet, självförverkligande i Svenska akademins ordbok(www.saob.se) lyder 
betydelsen; förverkligande av (idé l. plan o. d. om) sig själv. Förklaringen kan ställas mot vad 
Tomas Nilsson i avhandlingen, Den potentiella människan, ger begreppet för betydelse. Han 
menar att det utgörs av två separata faktorer, ett själv som utgör grundmaterialet och ett 
förverkligande som är den process som bringar detta själv till fulländning (Nilsson, 2005, 
s41).  

Det framgår av följande citat, hämtat ur Svenska akademins ordbok, att ordet hade en djupt 
kristelig och dogmatisk betydelse år 1861. Begreppet definieras utifrån; ”att alla existerande 
ting och warelser i det omätliga blott äro partiklar och momenter af Guds eget lif, medel för 
hans sjelfförwerkligande ”. Jag tolkar lydelsen som att ”alla existerande ting och warelser”, 
däribland människan, utgör verktyg för Guds självförverkligande, vilken människan kan bli 
en del av genom att stå till förfogande. Vid tidpunkten var således inte människan ägare av 
begreppet, utan Gud.  

Som framgår av nästa citat som är hämtats från 1960-talet (www.saob.se) har begreppets 
karaktär förändrats i en bredare och mera allmängiltig riktning. ”Det är ovedersägligt, att 
intresset på nytt vaknat för en uttrycksfull monumentalarkitektur med vidgade möjligheter till 
konstnärligt självförverkligande.” Det är intressant att människan, i det här fallet konstnären, 
självförverkligas genom att uttrycka sig konstnärligt. Människan äger inte bara begreppet, 
utan kan ge uttryck för det egna självförverkligande genom tingen som hon skapar, i det här 
fallet monumentalkonsten.   

Begreppet har mot bakgrund av vetenskaplig utveckling, människans förändrade livsmönster 
och samhällets förändring, ändrat karaktär och innebörd över tid. Abraham H Masow och 
Charles Taylor, hör båda till de moderna tänkarna, men de bådas självförverkligandesyn 
skiljer sig väsentligt. Maslow menar att självförverkligandeprocessen alltid kännetecknas av 
en uppsättning universella förmågor, som individen bär med sig sedan födseln. Taylor menar 
att människan allt sedan födseln söker sin identitet genom att tolka sin omgivning. Identiteten 
bestäms således av hur individen tolkar sig själv i förhållande till miljön.   

Tomas Nilsson har skrivit en doktorsavhandling, Den potentiella människan,(2005) vars syfte 
har varit att genom textanalys, klargöra innehållet, jämföra och kritiskt diskutera fem teorier 
om självförverkligande. Självförverkligandeteoriernas upphovsmän är psykologen Abraham 
H. Maslow, filosoferna Charles Taylor och Alan Gewirth, teologerna Reinhold Niebuhr och 
Bernhard Lonergan. Av dessa har Taylor fått störst utrymme. Nilsson viger den första halvan 

http://www.saob.se
http://www.saob.se
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av avhandlingen till Maslow och Taylors självförverkligandesyner. Det är främst denna del 
jag har utgått ifrån då jag utvecklat min syn på självförverkligandebegreppet. Det är således 
Nilssons tolkning av Maslow och Taylor som ligger till grund för uppsatsens teoridel.   

Jag utgår från Charles Taylors självförverkligandeteori, men till att börja med kommer jag att 
behandla Abraham Maslows teori på ett mycket övergripande sätt. Anledningen är Maslow 
och Taylors skildrar begreppet från olika ontologiska utgångspunkter. Maslow har därmed en 
holistisk syn på självförverkligandet (Åsberg, 2001, s8), medan Taylor närmast har en 
existentialistisk självförverkligandeteori (Åsberg, 2001, s25). Maslow menar att människan 
söker sin identitet inom sig, medan Taylor menar att identiteten utvecklas, mot bakgrund av 
hur individen tolkar omgivningen. Jag menar att det är viktigt att göra dessa skillnader 
greppbara, för att förstå innebörden av självförverkligandebegreppet.   

2.2. Maslow  

2.2.1. Grundsyn  

Grunden för Maslows drivna intresse till självförverkligandet är att han ville undersöka 
människan i hennes friskaste, högst och främsta uttrycksform. Av den anledningen består 
Maslows forskning till huvuddelen av egna studier av vad han benämner som 
självförverkligade människor. Maslow är således inte intresserad av att studera människans 
svaga, onda eller sjuka delar, eftersom han menar att studier av dessa inte gagnar 
mänskligheten (Nilsson, 2005).   

Maslow menar att människan har en essentiell inre natur, bestående av alla hennes fysiska och 
psykiska delar, som innefattar människans kapaciteter och potentialer. Dessa är inte

 

miljömässigt konstruerade, vilket innebär att de endast människans medfödda egenskaper. 
Maslow lämnar Människans onda, destruktiva eller negativa potentialer är inte essentiellt 
medfödda menar Maslow. De utgör därför ingen del av personligheten, utan ses som 
miljömässigt konstruerade och kan således inte ligga till grund för självförverkligandet 
(Nilsson, 2005). En grundläggande förutsättning för att individen ska kunna självförverkligas 
är således att människans medfödda, essentiellt inre natur är frisk.   

2.2.2. De grundläggande behoven  

De grundläggande behoven är hierarkiskt ordnade och utgörs av de fysiska behov, 
trygghetsbehov, behov av tillhörighet och kärlek och uppskattningsbehov. Behoven är 
medfödda och instinktliknande, och därför och omedvetna för människor i allmänhet, även 
om de inte behöver vara det, liksom svaga och subtila till sin karaktär. Det finns en stor 
universalitet hos de grundläggande behoven, vilken Maslow ser som allmänmänsklig även om 
de förefaller vara helt universella hos spädbarn. Orsaken till att de inte är helt universella 
senare i livet, är menar Maslow, att människors instinkter håller på att förstöras, då de 
kontinuerligt späs ut med kulturell påverkan (Nilsson, 2005).    

Vad som ytterligare karakteriserar de grundläggande behoven är att de är bristbehov, vilket 
innebär att deras tillfredställelse är en tillfredställelse av något individen saknar (Nilsson, 
2005, s72). De måste således tillfredställas med hjälp utifrån. Men när exempelvis de 
fysiologiska behoven är tillfredställda betyder inte det att människan inte behöver äta. Det 
innebär att behovet upphör att motivera - att det upphört att vara behov. Jag vill ytterligare 
poängtera att de grundläggande behoven till sin karaktär är omedvetna, svaga och subtila. 
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Människan behöver och är i de flesta fall, enligt Maslows mening, inte medveten om 
behovens existens eller om de är uppfyllda. Att en människa är i behov av mat, betyder oftast 
inte att det grundläggande fysiologiska behovet av föda inte är tillfredställt, i de allra flesta 
fall innefattar det inget behov utan ett tydligt och vardagligt begär.  

2.2.3. Vardagliga begär  

Vardagliga begär bör enligt Maslow ses som ytliga indikatorer på mera grundläggande behov. 
Dessa kan bidra till tillfredställelse av de grundläggande behoven, även om det inte behöver 
vara så, eftersom de kan vara reaktioner på sociokulturella beting, och syfta till att 
tillfredställa dessa beting (Nilsson, 2005). Utifrån detta resonemang kan högre studier 
tillfredställa, både grundläggande behov och sociokulturella reaktioner, eller stäcka sig mot 
något av de båda.    

Att utbilda sig i en viss riktning, exempelvis till journalist, kan uppfylla grundläggande behov 
av tillhörighet, i det fall, familj eller vänkrets har liknade kompetens eller utbildning. Men det 
kan också vara så att individen väljer utbildningsinriktning utifrån faktorer som inte sträcker 
sig mot tillfredställelse av de grundläggande behoven. Att journalistutbildningen av någon 
anledning är en av de mest populära utbildningarna, och att individen av den anledningen 
skapar ett intresse för utbildningen som inte överensstämmer med dennes person. I det fallet 
sträcker sig inte utbildningen mot de grundläggande behoven.   

2.2.4. Självförverkligandeteorin  

Människan strävar eller drivs alltid mot utveckling och självförverkligande, enlig Maslow, 
utifrån vad han benämner som motivationsteorin. I enighet med teorin kan människan endera 
vara brist- eller växtmotiverad. Bristmotiverade människor stävar efter att tillfredställa sina 
grundläggande behov, såsom de fysiska, trygghets-, tillhörighets-, kärleks- och 
uppskattningsbehoven. Växtmotiverade människor har uppfyllt alla stadier i behovshierarkin 
och övergått till självförverkligandestadiet (Nilsson, 2005). Därmed drivs de inte längre av 
yttre utan av inre behovstillfredsställelse. Det är bara en procent av alla människor som tar sig 
dit, även om alla strävar mot självförverkligandestadiet.   

Vanligtvis uppfylls de två första stegen i behovshierarkin under människan först levnadsår, 
d.v.s. de fysiska och trygghetsbehoven, även om senare delar av behovshierarkin i de allra 
flesta fall aldrig uppfylls under en människas livstid. Således befinner sig människa i de allra 
flesta fall på tredje eller fjärde steget i behovshierarkin. Motivationsteorin baseras således på 
mänskligt tillfredställande av de grundläggande behoven. Då de har tillfredställts, söker 
människan tillfredställes i självförverkligandebehoven.   

Självförverkligandebehovet har en intensifierande karaktär vilket innebär att det för 
motivationen inte finns något sluts stadium. Drivkraften finns inom de självförverkligade 
människorna. De strävar inte, de utvecklas, menar Maslow (Nilsson, 2005). Motivationen 
utgörs av skönhet, sanning, förträfflighet, och enkelhet.   

Maslow talar också om höjdpunktsupplevelser (”peak-experiences”), i anslutning till 
självförverkligandebehovet. Höjdpunktsupplevelser är en tillfällig självförverkligandeform 
som innehåller en andlig och mystisk dimension. De är mest frekventa hos 
självförverkligande människor, även om de inte förekommer hos alla människor som Maslow 
studerat (Nilsson, 2005) 



 

9

  
Nilsson menar att Maslow inte är speciellt tydlig när han utvecklar vilka potentialer eller 
kapaciteter som i realiserad form utgör individens originalitet. När det däremot gäller vilka 
kapaciteter eller egenskaper som är typiska är han tydligare:  

Till de karaktäristiska egenskaperna för självförverkligade människor räknar Maslow bland 
annat följande: En mera exakt uppfattning om verkligheten och ett större accepterande av 
densamma. (inklusive den mänskliga naturen, hos sig själv och andra); spontanitet; en frisk 
och ständigt ny uppskattning av vardagsaktiviteterna; kreativitet, mer som livshållning än som 
skaparkraft; en relativt stor avskildhet från den nära sociala och fysiska omgivningen, samt i 
förhållande till den egna kulturen; djupare, mer tillfredställande, sociala relationer, ofta med 
människor som också är självförverkligade; starka identifikationskänslor och sympati med 
andra människor; (”Gemeinscaftsgefühl”); demokratisk (icke auktoritär) karaktärsstruktur; 
filosofisk, icke-fientlig humor; centrering på ”verkliga” problem utanför dem själva; tydliga 
moraliska principer som tillämpas konsekvent ,och ofta avviker från konventionerna; 
upplösning av många dikotomier och motsatspar.(Nilsson, 2005, s75)  

Människan behöver för att uppnå självförverkligande, uppnå det universellt mänskliga, liksom 
det individuellt originella, genom att realisera sina potentialer och kapaciteter. Det räcker 
således inte med att inneha potentialerna ovan för att räkna sig till skaran, självförverkligade 
människor. Maslow menar vidare att självförverkligade människor inte är speciella för att de 
är unika, utan för att de är mer människor (Nilsson, 2005).  

2.3. Taylor  

2.3.1. Grundsyn, i relation till Maslow  

Taylors och Maslows inställning till internalismen skiljer sig åt. Maslow sluter sig till det 
internalistiska synsättet, enligt vilket människans innehåll definieras utifrån de egenskaper 
hon själv tänks besitta. Taylor menar att internalistiska föreställningar, kan innefatta viktiga 
nycklar till självförverkligande och självförståelse på det personliga planet och är därför ingen 
motståndare av dem. Men han är däremot tveksam till dem som giltiga teoretiska 
utgångspunkter för ett vetenskapligt studium av människan (Nilsson, 2005). Taylor menar att 
vetenskapen och filosofin behöver utgå från självförståelse och resa frågor om vad det innebär 
att vara människa. Människan som Taylor söker skapa kunskap om;  

/.../ är just en människa som i hög grad finns och lever i relation till det fullkomliga eller goda 
livet. Ett av Taylors stora projekt skulle kunna beskrivas som ett försök att teoretiskt förankra 
det mänskliga självet eller subjektet historiskt och kontextuellt. Det är nämligen i ett sådant 
rum som självförverkligandet är möjlig i, enligt Taylor. (Nilsson 2005, s102)  

Taylor förnekar inte, utan håller snarare med Maslow om att internalistiska föreställningar är 
viktiga för individens personliga utveckling. Således delar Maslow och Taylor åsikten att 
människan inte bara behöver förstå, utan också införliva sitt yttre livsrum med sin 
personlighet. Taylor protesterar inte när Maslow talar om tillfredställelse av de grundläggande 
behoven i enighet med behovshierarkin, som ju Maslow benämner som den yttre 
motivationen och som speglar bristbehoven. Tillfredställelse av bristbehoven medför i högsta 
grad dialog i likhet med Taylors syn på människan som en självtolkande varelse.  

Enligt Maslow förändras människans motivation, från att vara yttre bristbehov till att vara inre 
växtbehov då de grundläggande behoven är uppfyllda. Förändringen synes vara ett led i att 
människan från födseln bär med sig en uppsättning kapaciteter och potentialer som inte är 
miljömässigt konstruerade, utan medfödda. En teori som inte följer de postmoderna 
strömningarna, eftersom människan från födseln och under hela sin livstid söker bemästra den 
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yttre miljön. När hon har klarat av det, vilket innebär att de grundläggande behoven är 
uppfyllda, inträder självförverkligande stadiet och människan söker uppfylla inre 
behovstillfredsställelse.   

Då människan har trätt in i självförverkligandestadiet, menar Maslow att hon inte längre har 
några yttre grundläggande behov, då de är tillfredsställda. Taylor menar å sin sida att 
människan är en självförstående varelse som endast är människa, genom den kommunikativa 
relationen med sitt livsrum. Ser man till kärnan i de båda teoretikernas syn på 
självförverkligandeteorier, befinner de sig på varsin ytterkant. Tvisten har en grundläggande 
ontologisk koppling, eftersom Maslow menar att människan kapaciteter och potentialer är 
medfödda, medan Taylor menar att människan är miljömässigt konstruerad. Intressant är att 
de båda teoretikerna kan samses, i alla fall fram till självförverkligandestadiet.   

De båda teoretikerna är överens om att människan behöver interagera med omgivningen, som 
ett led i självförverkligandeprocessen, men oense om anledningen till det. Maslow menar att 
människan skapar förståelse för sig själv, utvecklar och skapar förståelse för sina egenskaper, 
utifrån sättet hon interagerar i sin omgivning. Självförverkligandet innebär att människan, på 
ett högre plan, är medveten om sig själv. Taylor menar att människan inte kan 
medvetandegöra sina inre egenskaper, eftersom det inte finns några. I den mån de existera, 
förändras de utifrån miljöns påverkan.   

Taylor vill teoretiskt kartlägga självförverkligande process, historiskt och kontextuellt, genom 
att tyda de processer som sammanbinder människan med hennes livsrum. Han menar att såväl 
vetenskap som filosofi behöver komma åt det mest väsentliga för det mänskliga självet. Resa 
frågor om vad som har betydelse för enskilda, mänskliga subjekt; vad är det att vara människa 
(Nilsson, 2005). För att göra det, behöver han skapa ett verktyg som kan appliceras på varje 
enskild individs enskilda förutsättningar, mot bakgrund av hur denne påverkats av sitt sociala 
sammanhang.   

2.3.2. Identiteten  

Taylor menar att människan oundvikligen är sysselsatt med att tolka och förstå omgivningen 
genom en process som han benämner som självtolkande eller självförstående. Det är till stor 
del denna identitetsskapande sysselsättning som ligger till grund för att människan förstår att 
hon är mänsklig. Men Taylor menar inte att identiteten i sig är en summering av individuella 
egenskaper. Nilsson (2005) beskriver på ett målande sätt människans identitetsskapande 
process:  

Om jag exempelvis kan anse mig själv som ful och stark (eller om den allmänna meningen är 
just detta) så innebär inte detta att min identitet bland annat kommer att bestå just i att vara ful 
och stark. Taylor säger istället att ”our identity is defined by our fundamental evaluations”. 
Det är möjligt att min identitet delvis kommer att bestå i att vara ful och stark, men det beror i 
så fall på att skönhet och styrka är viktigt eller högt värderat för mig. Om skönhet vore ett 
centralt värde för mig, medan jag, (förutom när mina vänner ber mig om hjälp med att flytta) 
bedömer styrka som i det närmaste oväsentligt, så skulle antagligen fulhet ingå i min identitet, 
men inte styrka. Min identitet, min självförståelse kan också vara förbunden med mina 
fundamentala värderingar. Till min identitet, för att fortsätta exemplet, skulle då inte bara min 
fulhet kunna höra, utan också det att jag är en person som värderar skönhet väldigt högt. 
(Nilsson, 2005, s104)  

I ena fallet genom att individens grundläggande värden behöver innefattas eller i vart fall 
delvis innefattas av det som individen identifierar sig med, för att de grundläggande värdena 
ska bli en del av individens identitet. I det andra fallet kan individens självförståelse också 
vara förbunden med dennes fundamentala värderingar. Ser exempelvis individen sig i ljuset 
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av fulhet, sammanfaller skönhet med ett högt skattat fundamentalt värde för individen. Till 
individens identitet skulle då inte bara fulhet höra, utan också det att denne är en person som 
värderar skönhet högt.  

Identiteten är således ingen summering individuella egenskaper, utan av vad som är viktigt 
och väsentligt för individen, och av det som individens fundamentala värderingar består av. 
Som tydliggörs ovan består inte alltid fundamentala värderingar av egenskaper som individen 
innehar utan också av egenskaper som individen strävar efter att äga. Mot bakgrund av 
resonemanget och med hänsyn till min undersökning funderar jag kring om individens 
fundamentala värderingar alltid överensstämmer med värden som för stunden känns viktiga. 
Kan det inte vara så att en del värden synes viktiga, men då individen gjort dem till sina, tynar 
dess värde bort.   

2.3.3. Dialogen  

“Our identity is what allows us to define what is important to us and what is not”, menar 
Taylor (Nilsson, 2005). Vår identitet utgörs av det som tillåter mig att definiera vad som är 
viktigt för mig och vad som inte är det. Identiteten eller självförståelsen bestäms alltså genom 
det som är viktigt för mig i mitt liv, min värld, min historia. Samtidigt som just identiteten ger 
mig möjlighet att identifiera det som är viktigt för mig.   

Taylors teori liknar så här långt Maslows. Denna hade nått självförverkligandenivån när de 
fyra grundläggande behoven är tillfredställda. Detta kännetecknades av stort oberoende i 
förhållande till omgivningen, inifrånstyrning och förmåga att hämta värden och mål inifrån 
sin egen natur.  

Om man utelämnar samtalsnäten som människan ofrånkomligt lever och verkar i, är inte 
Taylors uppfattning om människors identitet och självförståelse helt oförenlig med ett 
monologiskt ideal och den atomiska uppfattning om självet som Maslow förespråkar. Nilsson 
redogör för Taylor uppfattning och menar att;  

Bara för att vi har utvecklat en känsla av vår egen individualitet – av oss själva som skilda 
från andra – och har erövrat kapaciteter för att förstå och tolka oss själva, upphör inte detta 
förhållande. ”The general feature of human life that i want to evoke is its fundamentally 
dialogical character.” Taylor menar inte att våra samtalspartners måste vara fysiskt 
närvarande. /…/ Identitetsskapande dialoger kan antingen vara öppna och konkreta eller 
internaliserade. (Nilsson, 2005, s106)  

Självtolkningen äger alltid rum i en slags sambandsrelation eller dialog även efter att den 
mellanmänskliga interaktionen avslutas i fysisk mening. Den kan då fortgå som en 
konversation i pre-personell form, trots att interaktionen inte finns kvar i fysisk mening och 
därför konkret, försvunnit ur människans liv. I denna form kan den fortgå, lagras, avslutas, 
återupptas för att erövra kapaciteter, i syfte att öka förståelsen för identiteten. 
Identitetsskapande dialoger kan således vara öppna och konkreta eller internaliserade. Det är i 
båda fallen fråga om dialoger med andra.  

Inte heller förnekar Taylor monologer (även om en monolog inte kan innefatta en 
internaliserad dialog) som ett sätt att reflektera över saker och ting på egen hand. Men 
monologer är enligt Taylor, inte möjliga att använda i syfte att öka förståelsen för individens 
identitet, eftersom identiteten byggs upp av det som är viktigt och högt värderat av 
människan, vilket ju utvecklas ur omgivningen. Vi har kunnat konstatera att självförståelse, 
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och att befinna sig i ett samtalsnät, i en dialog, är två grundläggande delar av vad som 
innefattar en mänsklig individ, ett själv, en person. De är förutsättningar.   

2.3.4. Språket  

Individen deltar i språkets värld utifrån en befintlig språkgemenskap vilken är en del av 
individens omgivning från födseln. Människan lär sig prata genom att människor i dess 
omgivning pratar, inte genom att orden ges av föräldrarna. Som språkmedlemmar är vi med 
och utvecklar språket och är delaktiga i språkförändringsprocessen. Det är, menar Taylor, mot 
bakgrund av att människan är en språkvarelse som hennes specifika form av självförståelse 
och dialogicitet blir möjlig: ”There is no way we could be inducted into personhood except by 
being initiated into a language”.   

Men Taylor begränsar inte språket till orden vi talar och använder oss av, i ”the ethics of 
Authenticity”(Nilsson, 2005) menar han:  

I want to take ”language” in a broad sense, covering not only the words we speak but also 
other modes of expression whereby we define ourselves, including the “languages” of art, of 
gesture, of love, and the like. (Nilsson, 2005, s107) Min understrykning.  

Taylors språksyn innefattar således betydligt mer än orden vi talar, också konsten, kärleken, 
rörelser och gester är delar av människans breda språkgemenskap. Han menar att språket är 
konstitutivt för vår självförståelse, vår identitet. Nilsson exemplifierar inte bara Taylors vida 
språkuppfattning, utan diskuterar också Taylors expressivistiska synsättet:  

Typiskt för det expressivistiska synsättet är, enligt Taylor, uppfattningen att språket inte är 
något vi helt kan dominera eller kontrollera (likt exempelvis ett lexikon). Samtidigt /…/ är vi 
inte heller dominerade av språket eftersom vi kontinuerligt är med och förändrar det. 
Expressivismen vänder sig också mot att språket skulle vara ett instrument för beskrivning 
och kommunikation. Språket är framförallt, enligt expressivismen ett aktivitetsmönster genom 
vilket vi uttrycker eller realiserar ett särskilt sätt att vara i världen. Man skulle med andra ord 
kunna säga att språket, enligt detta synsätt, är essentiellt för mänskligt själv- förverkligande. 
Som vi kommer att se, gör sig mycket av det expressivistiska synsättet gällande i Taylors 
uppfattning om självförverkligande och autenticitet. (Nilsson 2005 s109)  

För att människan ska kunna tolka sig själv, behöver hon något att sätta sig i relation, menar 
Taylor. Människan behöver därtill ett verktyg eller instrument som överbryggar, underlättar 
och urskiljer vilka impulser i omgivningen som hon främst behöver förstå, eller skapa 
förståelse för. Taylor sluter sig till det expressivistiska synsättet enligt vilket språket ses som 
ett aktivitetsmönster som syftar till att skapa en brygga mellan individen och dess omgivning. 
I anslutning till språkanvändning presenterar Taylor tre aspekter som framstår som centrala. 
Dessa benämns som ”the triple-H theory”(Nilsson, 2005):  

 

För det första blir vi, när vi formulerar och artikulera saker språkligt, explicit 
medvetna om det vi tidigare bara hade en implicit känsla av.   

 

För det andra bringar språket saker till offentlighet, varpå ett offentligt rum skapas.   

 

För det tredje är språket också ett medium genom vilket de viktigaste, mest mänskliga 
angelägenheterna, kan göra intryck på oss alla.  

Det är bara språkdjur som i enighet med den första aspekten, kan använda språket som en 
ventil för att medvetandegöra underförstådda förhållanden, exempelvis genom att bry sig om 
rätt och fel i förhållande till kontextuella situationer. Sådana åtskillnader är centrala för oss 
som människor. Dessa är i sin tur är möjliga genom språket. Den andra funktionen hos språket 
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är att bringa saker till offentlighet, sker dels genom människolivets dialogicitet, dels genom 
samtalsnäten som människan befinner sig i.   

Den tredje aspekten utgörs av att språket är ett medium genom vilket de viktigaste mänskliga 
angelägenheterna kan göra intryck på oss, vilket är en central tanke hos Taylor. Han talar om 
bakgrunden som bildas av språkets betydelse och tecken. Bakgrundens fakta är nödvändiga 
för att ge språkhandlingen dess betydelse. Samma handling med en annan bakgrund kan ge 
handlingen en annan innebörd. Meningsfullhet finns i förförståelse för våra handlingar, 
önskningar, känslor och moraliska reaktioner. Mot bakgrund av meningsfullhet kan saker bli 
viktiga för människan, menar Taylor. Handlingar, önskningar etc. blir meningsfulla mot dess 
bakgrund eller ramverk. Vi kan inte välja att ha eller inte ha ramverken utan de är centrala för 
vår självförståelse. Språket är ett medium genom vilket vi står i förbindelse med ramverken 
(Nilsson, 2005).  

Taylor uppfattar språket eller dess dialogicitet, som central för människan. Det innebär att vi 
är beroende av direkta och indirekta relationer med andra för vår egen självförståelse och 
identitet. Det är därför omöjligt att ha instrumentella relationer till andra. Mot bakgrund av 
språket och de betydelsebärande ramverken, är människan beroende av det som ligger utanför 
sig själv, för att uppnå sina mål och ideal. Därmed kan inte målen och idealen vara skapade 
helt av individen själv.   

2.3.5. Strävan till självförverkligande  

Taylor har två typer av svar att ge på frågan om drivkrafterna bakom människans strävan efter 
självförverkligande. Det ena bottnar i det kontextuella, historiska stråket och omfattas av att 
människan behöver vara en del av ett sammanhang för att rent praktiskt kunna förverkliga sig.  
Sammanhang eller betydelsehorisont innefattar ideal och idéer om levnadssätt som människan 
kan tillgå. Centralt i Taylors självförverkligande teori är spridningen av vad han kallar för 
”autenticitetskulturen”. Taylor skriver:  

I mean the understanding of life that emerged with the Romantic expressivism of the late 
eighteenth century, that each of us has his or her own way of realizing one’s own humanity, 
and that it is important to find end live out one’s own, as against surrendering to conformity 
with a model imposed from outside, by society, or the previous generation, or religious or 
political authority. (Varieties of Religion Today, London, 2002, Nilsson 2005 s111)  

Taylor betraktar strävan mot olika typer av självförverkligande som historiskt och kulturellt 
bestämt. Ett autenticitets ideal behöver återfinnas i kulturen för att autenticiteten ska kunna 
eftersträvas. Autenticitet idealet härrör inte ur någon enkel process, vilkets attraktionskraft 
kan importeras eller konstrueras eftersom det behöver tala till vår egen självförståelse. Nilsson 
skriver:  

När Taylor försöker förstå varför ett ideal eller idé – det kan vara atomismen, jämlikhet, 
autenticitet, negativ frihet, eller något dylikt – har kommit att attrahera så många och har 
blivit så inflytelserikt i vår civilisation, så kan varken biologisk, psykologisk eller metafysisk 
förklaring på egen hand, vara fullt nöjaktig. Inte heller duger en förklaring som bara utgår från 
kraftfullheten i formuleringen av själva idealet, eller från att visa hur filosofiskt välgrundat det 
är. För attraktionskraften hos ett ideal kan, enligt Taylor, inte förstås skild från vår egen 
självförståelse. (Nilsson, 2005, s112)  

Som synes återfinns självförståelsen som grundsats för Taylors självförverkligande teori. Det 
är således självförståelsen och det rådande idealet som är identitetens och 
självförverkligandets kärna. 
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Historiskt menar Taylor att identiteten saknade betydelse, ur det sätt som vi ser på den idag. 
Nilsson vidareutvecklar utifrån Taylors synsätt två förändringar som gjorde den moderna 
fixeringen vid identitet och erkännande oundviklig;  

För det första, de sociala hierarkiernas kollaps; identitet och erkännande var i förmodern tid 
något man relativt oproblematisk hade, eller som man mottog genom sin position i den sociala 
ordningen. För det andra, framväxten av förståelsen av vår identitet som individualiserad; att 
det finns ett specifikt jag som jag upptäcker hos mig själv. Tillsammans med denna 
föreställning uppstår också autenticitetsideal, /…/.(Nilsson 2005)  

Som synes växte den mänskliga identiteten fram med individualitetens framväxt i modern tid. 
Dessförinnan rådde praktiskt taget en stark socialt hierarkiska ordningen över människans 
individualitet. När så den sociala ordningen kollapsade frigjordes, människans behov av att 
söka sig själv, sin identitet. Förändring medför att identiteten innefattar något som behöver 
sökas. Den andra förändringen innefattar vad för slags identitet som behöver sökas utifrån det 
kontextuella sammanhanget.   

2.3.6. Evalueringsprocessen  

“The issue of our condition can never be exhausted for us by what we are, because we are 
always changing and becoming” (Nilsson, 2005) Taylor menar att vi aldrig kan utgå från vad 
vi är, eftersom vi alltjämt förändas och blir till något nytt. Genom att förstå oss själva i 
narrativ form kan vi förstå oss själva i blivande form, därmed använder vi vårt förflutna och 
vår samtid för att förstå oss själva. Nyckeln är självtolkningen vilken sker i form av ett 
dialogicitets nät. Processen ger oss en bild av vilka vi är och vilka vi vill bli, d.v.s. ger uttryck 
för våra mål och syften. Nilsson skriver:  

Människors mål och syfte är i allmänhet, i vis mening, alltid något bättre, högre, sannare. Vi 
behöver en orientering mot det goda, en känsla för det ojämförligt högre, för att ha en identitet 
och någon mening med våra liv. Orienteringen mot det goda sker genom vad Taylor 
benämner som kvalitativa distinktioner, som ingår i det som Taylor kallar för starka 
evalueringar. 
   Utgångspunkten för Taylor här är Harry Frankfursts distinktion mellan första- och 
andragradensönskningar. (Nilsson, 2005, s114)  

Önskningar av första ordningen innefattar, enligt Frankfurts distinktion, spontana impulser till 
olika handlingar som individen gör sig medveten om. Den andra ordningens önskningar 
innebär ett kritiskt förhållningssätt, ett ställningstagande till det som är mest lämpligt och vad 
som är förenligt med individens övergripande intressen i den aktuella situationen, utifrån 
första ordningen.  

Taylor kompletterar teorin med en kvalitativ dimension och menar att styrkan hos ett begär 
eller önskan inte behöver vara avgörande för om önskan är behovstillfredsställande. Det 
avgörande är om önskningen och värdet följs åt, om önskningen hör samman med våra 
ramverk, böjelser och val. Eftersom ramverken innehåller en central uppsättning kvalitativa 
distinktioner, som valen behöver överensstämma med för att identifikationskänslan ska 
främjas.  

De mest lättillgängliga önskningarna och levnadssätten har människan svårt att ge några 
kvalitativt högre värden menar Taylor. Istället tenderar de högre och mest åtråvärda 
önskningarna att upplevas som otillgängliga och svåraste att förstå. Människan gör kvalitativa 
distinktioner genom att skilja mellan bättre och sämre, högre och lägre, bra och dåligt, 
betydelsefullt och betydelselöst, och dylikt. Därigenom formar människan sina mål och 
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syften, vilka i sin tur är centrala för hur människan ser på sig själv. Hur människan ser på sig 
själv grundläggs i det sätt på vilket hon värderar sina handlingar, känslor och val. Detta även 
om Taylor inte frånkänner närliggande önskningar och begär, vilka är föremål för svaga 
evalueringars motiverande kraft (Nilsson, 2005).   

Motivation handlar om att ”we can have no dispassionate awareness of the human good: and 
the quality of our awareness of the good is a function of the alignment of our feelings” 
(Nilsson, 2005). Våra högre värden och mål har, enligt Taylor en starkt motiverande kraft som 
innefattar människans rationella instinkt, som i sin tur inbegriper att det är bra att handla i 
enighet med högre värden och mål. Av den anledningen menar Taylor att människan tenderar 
att utesluta möjligheten att uppleva de mest lättillgängliga handlingarna och levnadssätten, 
som varandes de högre.  

Människan drivs således närmre sig själv och sin identitet genom att handla i riktning med 
känslor får henne att känna sig väl till mods. Taylor menar att dessa bidrar till insikter om vad 
det goda är för individen och benämner dem som subjektrefererande. Subjektrefererande 
känslor innefattar en frukt av de ideal som individen identifierar sig med, som individen 
efterstävar och som hänger samman med det liv individen vill leva. Om individen handlar i 
strid med sina ideal, innebär det att individen handlar i strid med sina kvalitativa ramverk 
vilket för med sig känslor av skuld, skam, ångest, etc   

Artikulationsprocessen innefattas av sättet individen väljer att evaluera med omgivningen. 
Således hur individen väljer att förhålla sig till omgivning mot bakgrund av dennes val. Valen 
utgörs av subjektrefererande känslor. Subjektrefererande känslor är alltid sammanbundna med 
en artikulationsprocess eftersom det kan finnas starka evalueringar, ideal eller subjektreferat 
som strider mot varandra. Artikulationsprocessen bestämmer den inbördes ordningen mellan 
de stridande idealen och ger därför individen möjlighet att förändras i riktning mot det 
sannare och godare livet.   

Subjektrefererande känslor och artikulationsprocessen utgör den kvalitativa dimensionen och 
är ett givet inslag i Taylors evalueringsteori. Det är evalueringsprocessen som ligger till grund 
för hur människan, vilken Taylor ser som en självtolkande varelse, tolkar sin omgivning. Det 
är denna process i sin helhet som utgör kärnan för människans självförverkligandeprocess, 
enligt Taylors synsätt.  

2.4. Problemformulering  

 

Vad är det som motiverar studenten, dennes strävan/utveckling mot 
studiemålen?  

 

Är det möjligt att koppla motivet/motiven till 
självförverkligandebegreppet?  

 

Förändrar studierna, studentens syn på sig själv, i riktning mot ökad eller 
minskad personlig utveckling i riktning mot självförverkligande?        
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3. Metod  

3.1. Urval  

Studien genomfördes vid Karlstads universitet. Undersökningsmaterialet bestod av intervjuer 
med tio studenter som för närvarande bedrev studier och innehade minst 80 poäng, varav 60 i 
ett ämne. Jag var angelägen om att respondenterna studerar på heltid eftersom studierna då 
torde vara deras huvudsakliga sysselsättning. Respondenterna förväntades därför ha god 
kännedom om hur det var att bedriva studier på högre nivå och i hög grad vara socialt 
interagerande i studiemiljön. Då de hade 60 poäng i ett ämne torde de ha utvecklat en djupare 
förståelse för ämnet vilket i sin tur torde påverka studentens syn på studiesituationen. 
Personer som bedrev studier i form av halvfart-, kvälls- eller distanskurs överensstämde 
således inte med målgruppen för undersökningen.  

Jag strävade efter att intervjupersonerna skulle ha olika vetenskapliga inriktningar. Vardera 
tre personer kom av det skälet från humaniora, respektive beteendevetenskap och fyra 
personer var riktade mot naturvetenskap. Intervjupersonerna kom också från olika 
utbildningsinstitutionen, vilket torde ge ytterligare variation i undersökningsmaterialet. 
Undersökningspersonerna var mellan tjugo och förtifem år och fördelningen mellan åldrarna 
var relativt jämn, så också könsfördelningen då det var fem kvinnor och fem män som deltog i 
undersökningen. Inom de vetenskapliga ämnesområdena var könsfördelningen jämn, medan 
åldersfördelningen haltar. Inom natur- och beteendevetenskap var variationen i åldrarna 
mellan tjugo och trettifem år, medan gruppen som för studier med inriktning mot humaniora 
var äldre med åldrar mellan tretti och förtifem år.   

För att hitta studenter, tog jag kontakt med institutionernas sekreterare. Jag berättade vem jag 
var, att jag ville intervjua student på institutionen och vilka avsikter jag hade med intervjun. 
Därefter bad jag sekreteraren om några namn och telefonnummer till studenter som stämde 
överens med målgruppen. Oftast fick jag en lista över personer som studerade inom viss kurs 
eller program på C eller D nivå. I andra fall fick jag namn och telefonnummer till några färre 
studenter som överensstämde med målgruppen. En sekreterare ville inte lämna ut vare sig 
namn eller lista på studenter, i de andra fallen stötte jag inte på några som helst problem.  

Då jag tog kontakt med de tilltänkta intervjupersoner, berättade jag att jag studerade 
allmänpedagogik på c-nivå och höll på med mitt uppsatsarbete. Därpå frågade jag om 
personen kunde tänka sig att delta som intervjuperson. Vid ett tillfälle avböjde den tillfrågade 
personen då denne var mitt uppe i ett eget examensarbete, i övrigt deltog alla som tillfrågades 
oftast utan några invändningar eller ytterligare frågor. Därpå kom vi överens om tid och plats 
för genomförandet.  

Den fysiska platsen för intervjuerna har varierat. Gemensamt för nio av de tio intervjuerna var 
att de är genomförda på karlstads universitet. Hälften av intervjuerna var genomförda vid 
intervjupersonernas respektive ämnesinstitution, endera i lektionssal eller något lugnt allmänt 
utrymme. Den andra hälften i lokaler vid institutionen för pedagogik. En intervju var 
genomförd vid intervjupersons hemort, två mil utanför Karlstad.   

Varje intervjutillfälle inleddes med att jag berättar om undersökningens syfte på ett 
övergripande sätt. Intervjupersonen skrev därefter in sitt namn, mailadress, telefonnummer, 
samt antal tagna poäng och utbildningsinriktning i ett register. Registreringen syftade till att 
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säkra konfidentialiteten, då intervjupersonen fick en datakod i samband med denna. Under 
bearbetningsprocessen och i uppsatsen, användes därefter koden istället för namnet då 
personen omtalas. En viktig konfidentialitetsfaktor var att jag var angelägen om att spara 
intervjupersonernas personuppgifter. Det för att jag skulle ha möjlighet att återkomma, och 
för att jag ville kunna koppla intervjusamtal till individerna som deltog för att därigenom 
kunna göra vissa jämförelser. Exempelvis om jag ville jämföra skilda attityder mellan 
ämnesinstitutioner, åldrar eller kön. Kvale (1997) påtalar vidare att det är viktigt att 
intervjuerna kan återskapas i vetenskapligt syfte.  

3.2. Tillförlitlighet och giltighet  

Kvale (1997) menar att reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om en 
intervjuundersökning, undersöker vad som är avsett att undersöka. Validitet (giltighet) 
handlar således om att vi mäter den egenskap vi avser mäta. För att en metod skall vara giltig 
måste den vara reliabel (tillförlitlig). Tillförlitlighet föregår därför logiskt sett giltighet.   
Forskare kan för att kontrollera att giltigheten, låta en ämneskunnig person granska teoretiska 
begrepp, intervjufrågor och resultat (Kvale 1997). Undersökningen har behandlats vid 
seminarietillfällen och vid handledarträffar. Vid dessa tillfällen har undersökningen varit 
föremål för kritisk granskning och jag har redogjort för och fått besvara frågor kring 
undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Vid seminarietillfällena har undersökningen 
behandlats mera allmänt, medan jag utifrån frågor och diskussioner har fått den belyst på ett 
djupare plan vid handledarträffarna. Kopplingar mellan undersökningsfrågor, teori, 
intervjufrågor, resultat har således behandlats vid handledarträffar och i seminarieform.   

Då undersökningens syftet i relation till teori och undersökningsfrågor har behandlats vid 
handledarträffar och seminarier består giltigheten till stor del av så kallad face validity 
eftersom tolkningarnas rimlighet är direkt belagd av citat från intervjuerna.   

Resultatdiskussionens tillförlitlighet vilar dels på att jag uppfattat de undersökta situationerna 
korrekt, dels att jag tolkar undersökningspersonernas utsagor på ett riktigt sätt, detta mot 
bakgrund av teorin. En stark tilltro till intersubjektiv validering kan dock vara ett tecken på at 
forskaren gjort ett bristfälligt arbete menar Kvale (1997). Trovärdighet hade stärkts om en så 
kallad medbedömare med faktakunskap, hade läst intervjuerna och haft åsikter om det slutliga 
resultatet. Tyvärr har det inte funnits några sådana möjligheter, då vare sig resurserna eller 
tiden har medgett det, vilket är en brist.  
3.3. Intervjumetod  

Intervjuerna innefattar studiens empiriska data och utgör materialet som efter bearbetning 
förväntas, skapa förståelse för om högre studier kan vara personlighetsnärmande i enighet 
med Taylors evalueringsteori. I de fall utbildningen stärker intervjupersonens förhållande till 
sig själv, innefattar studierna stark evaluering. I de fall studierna saknar betydelse för 
intervjupersonen, eller verkar negativt på dennes utveckling är evalueringen svag.   

Jag använder mig i studien av metoden, kvalitativ forskningsintervju. Den avser att ge mig 
vägledning i om högre studier kan vara en väg till självförverkligande. Kvale (1997) menar att 
intervjumetodik inte är till för att kvantifiera objektiva data utan för att tolka meningsfulla 
relationer. Den meningsfulla relationen avser i studien, relationen studenten har till sig själv 
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mot bakgrund av studiernas påverkan. Specifikt ska jag försöka utröna om och hur studierna 
har påverkat studenten, genom att använda mig av Taylors evalueringsteori.   

Intervjuerna är halvstrukturerade till sin karaktär och förs i samtalsform. Forskningsintervjun 
är en specifik form av samtal, som liknas vid ett vardagligt samtal menar Kvale (1997). 
Vidare menar Kvale att den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, d.v.s. 
intervjun kan inte vara helt spontan eller vara helt strikt strukturerad. Enligt min tolkning ger 
detta utrymme för viss spontanitet. Jag ger spontaniteten utrymme genom att under pågående 
intervju formulera nya frågor, och ställa dessa till intervjupersonen. Främst för att utveckla 
relationen mellan forskningsfrågor och den empiriska kunskap som är möjlig att erhålla, men 
också för att få till stånd ett så avslappnat intervjusamtal som möjligt.   

Intervjuerna pågår mellan 15 och 30 minuter och syftar till att förmedla en bild av 
intervjupersonens syn på sig själv i förhållande till familj och vänner, fritidsintressen och 
studier. Intervjuernas längd varierar i hög grad eftersom intervjun har formen av ett samtal, 
där jag ställer öppna frågor, som jag följer upp (Kvale, 1997). Samspelet mellan mig och 
respondenten utvecklas utifrån att jag fokuserar på syftet med intervju, medan 
intervjupersonen sätter fokus på mina frågor och mitt intresse för dennes erfarenheter.    

Vid två intervjutillfällen utvecklades inte samspelet på samma sätt som i de övriga 
intervjuerna. Dessa blev kortare och jag upplevde dem, innan transkriberingen som mera 
opersonliga än de övriga intervjuerna. Vid ett av de två tillfällena blev jag störd under 
intervjun, av att en person kom in i rummet. Jag vet inte om störningen påverkade intervjun, 
men det kan ha varit så.  

Alla intervjuer bandas på mp3 spelare och bandningen inleds med att jag läser in 
intervjukoden på bandet. Därefter ställer jag intervjufrågorna (bilaga 1), utifrån tre steg:   

Steg 1 Frågor som berör intervjupersonens uppväxtort, fritidsintressen under 
uppväxten, nuvarande fritidsintressen och hur personens liv tedde sig innan 
denne började plugga på universitetet.   

Steg 2 Frågorna behandlar hur intervjupersonen har upplevt studierna, och hur 
studiesituationen har påverkat relationer till familj och vänner. Jag försöker 
därigenom skildra intervjupersonens ”toppar och dalar” i form av utveckling, 
regression, stagnation, kriser etc., under studieperioden.  

Steg 3 I det här skedet berör jag intervjupersonens förhållande till själv, utifrån om/hur 
denne förändrats som person under studietiden. Om intervjupersonen tror att 
familj eller vänner har liknande uppfattning som henne/honom.   

Dispositionen syftar till att beröra förhållanden innan studieperioden (steg 1), under 
studieperioden(steg 2) och hur personen har påverkats av studieperioden (steg 3). Jag 
använder mig av bilden som intervjupersonen förmedlar om sig själv, utifrån tidigare frågor 
(steg 1-2), då jag övergår i att ställa frågor om personens förhållande till sig själv och hur 
denne påverkats av omgivningen under studieperioden (steg3). Mot bakgrund av 
dispositionen vill jag försöka förstå hur intervjupersonerna upplever sig själv och sin 
studiesituation. För att under resultatbearbetningen försöka förstå vilka specifika delar av 
studiesituationen som upplevs som negativa respektive positiva.   



 

19

 
Vid bearbetningsprocessen transkriberas och analyseras intervjuerna. Analysen syftar till att 
beskriva och tolka teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997). När 
transkriberingen genomförs följer jag Kvales resonemang om att ordagranna återgivningar 
krävs i en uppsats med forskningssyfte. Med ordagrant menar jag att återge allt som sades 
under intervjun. Vidare menar han att transkriberingen grundas och genomförs på en egen 
uppsättning regler (Kavle, 1997).   

Därefter plockar jag ut de delar som är intressanta och relevanta för att undersöka utifrån 
syftet med studien. På det sättet utforskar jag intervjun utifrån förekommande teman. 
Respondenternas svar och åsikter kortas ner till kortare meningar i enighet med 
meningscentrerings modell (Kvale, 1997). Detta för att jag lättare ska kunna använda mig av 
citat från intervjun för att därigenom kunna stärka och underbygga min argumentation.                                                



 

20

  
4.  Resultatbearbetning  

Intervjuerna som utgör studiens empiriska data har varit föremål för transkribering och 
meningskoncentrering innan resultatbearbetningen. Syftet med bearbetningen har varit att 
göra materialet mera hanterbart. Jag kommer i denna del att spegla materialet utifrån tre 
teman, för att i diskussionsavsnittet, knyta dessa till Taylors evalueringsteori.   

Jag har valt att utgå från tre teman under resultatbearbetningen. Dessa utgör och sammanfattar 
intervjupersonernas skildringar under intervjuerna av såväl studiemiljön som tankar kring 
studiesituationen. Därutöver länkar de bra sätt samman teori med forskningsfrågor.  

Tematiseringen innefattas av rubrikerna ämnesval, kunskap och studieprocessen. Jag kommer 
att utgå från och så långt det är möjligt arbeta mig igenom ett tema åt gången, även om de 
träder in i varandra eftersom gränserna inte alltid är tydliga. I varje del kommer jag att spegla 
förhållandet mellan intervjupersonerna och respektive tema. Personernas inställning till 
enskilda tema är ibland likartade eller svårtydda. Av den anledningen redogör jag inte för alla 
personers inställning till respektive tema, utan väljer ut de som synliggör skillnader inom 
gruppen och de som är mest målande.  

4.1. Ämnesval  

Studieinriktningen eller ämnesvalets har varierande betydelse för intervjupersonerna. Några 
uttrycker sig passionerat om sitt ämne eller studieinriktning, medan andra har distans till sitt.  
UP7 läste inledningsvis på komvux. Intresset för huvudämnet, matematik upplevs ha funnits 
under uppväxten och därefter avtagit, för att tillta under komvuxtiden. Då intervjupersonen 
ombeds beskriva matematik, uttrycker denne spontant att matematik är ”vackert”:  

Ja, för att, ja, varför blev det matematik, för att jag har läst matematik då, här och 
min lärare sa att jag ska fortsätta med det, sa han, och sen, egentligen så har det varit 
ett intresse sen jag var liten/…/…fast jag kanske inte tänkte på det så mycke, och 
skulle aldrig ha fortsatt med matte om jag inte hade kommit hit, om han inte hade sagt 
det, och så förstod man kanske bättre matte än när man, man är vuxen, än, jag menar 
att man har inte så mycke tid på gymnasiet och läsa bara matte, man har andra 
ämnen så, så det är inte bara matte där, man lägger inte så mycke arbete på det 
kanske…/…/ vad är matte…(skratt)….det är vackert…(skratt)  

Vid flera tillfällen under intervjun uttalar UP7 en oro inför arbetsmarknadssituationen, efter 
utbildningstiden. Arbetsmarknaden för matematiker upplevs som bred av UP7 och exempel 
på möjliga yrkesroller är, tjänster inom industrin, bank- eller försäkringsbranschen. Trots att 
oron inför framtiden var stor, upplevde jag det som att UP7 var passionerat intresserad av 
huvudämnet:  

… jag är glad att jag har klarat mig såhär länge, så här långt, men det finns en lång 
resa framför mig också liksom, det är väldigt skrämmande det här med jobbet och 
allting, jag kan inte föreställa mig att jobba någonstans…/…/… det är jättesvårt och 
definiera, det finns så många områden, inom industri kan man jobba, som (hör inte), 
man kan jobba inom banker och försäkringsbolag, man kan jobba på så klart 
någonstans, man, det är jätte brett så det går inte och säga liksom vad jag kommer att 
jobba med, ingen aning.  

UP8 studerar media och kommunikation och tycker att ämne är spännande. Intresset för 
ämnet väcktes under gymnasietiden. Jag upplever inte att UP8 talar om sitt ämnesval med 
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samma glöd som UP7. Det var snarare så att yrket, inte utbildningen i sig som lockade. Vidare 
uppfattas utbildningsortens som viktig för UP8:  

… när man kommit upp i gymnasiet, så jag funderade på vad jag var intresserad av 
och så där så och då blev det att jag drog mig att det hållet, /…/… när jag sökte 
utgick ja lite från stad när jag sökte och Karlstad verkade bra,…om man känner folk 
där så påverkar det också processen, så, sen tyckte jag att media och kommunikation 
lät som ett spännande yrke…  

Det finns skillnader i UP7 och UP8 sätt att beskriva sina intressen för respektive huvudämnen. 
UP7 menar att matematik är ”vackert” och att intresset för ämnet utvecklades redan under 
barn och ungdomsåren, vilket kan ha bidragit till att ämnet har stor betydelse för UP7. UP8 
har alltid velat studera inom högre studier, och menar att media och kommunikation av nån 
anledning kändes bra, vilket ger intrycket att studierna är viktigare än ämnet. Det skulle vara 
intressant att veta vad UP8 upplever som roligt. Det kan hända att den vetskapen skulle 
förändra bilden av ämnesvalet som sekundärt i sammanhanget. Jag följde tyvärr inte upp 
frågan i tillräcklig utsträckning:   

…, jag har väl alltid velat studera, jag tycker det är roligt och media och 
kommunikation, tycker jag är intressant av nån anledning sådär, men, så det kändes 
bra…  

UP1 har en annan bakgrund och inställning till huvudämnet. Denne studerade under några år 
på komvux för att läsa upp betyg i likhet med de andra. Därefter företogs studier inom det 
beteendevetenskapliga ämnesområdet. Studievägen har varit krokig med avvägar i form av 
sabbatsår som följd av personliga svårigheter. UP1 målar upp bilder av förväntad praktisk 
nyttan med en tidigare kockutbildning, när denne försöker förklara nyttan med nuvarande 
utbildning. Det framgår att UP1inte var speciellt intresserad av att vara kock, utan av att resa 
och att tillhöra en eftertraktad yrkesgrupp med gott rykte utomlands. Samtidigt framgår det att 
UP1 både avstod från att resa och att arbeta som kock, vilket uppgavs vara nyttan med 
utbildningen. Därmed har UP1 en mera svårtydd inställning till sitt ämnesval. I enighet med 
resonemanget tolkar jag det som att UP1 inte upplever sig ha någon nytta av studierna förrän 
kunskaperna behövs i en arbetssituation. Förvisso uttalar UP1 inledningsvis ett intresse för 
studier kombinerat med praktisk nytta:  

... intresse skulle jag vilja säga, kombinerat med praktiska, vad jag kommer ha nytta 
av i en framtid? För jag gick ju restauranglinjen och även om jag, jag kände att jag 
inte vill bli kock så är det så att jag kanske ska resa utomlands lite och se mig om i 
världen och kockar, och svenska kockar är eftertraktade och det finns jobb överallt. 
Men så tänkte jag det att, njaej, jag tror jag satsar ändå på studier för det kommer jag 
att vinna, på längre sikt…  

Då jag försöker sätta samman bilden ovan, vilken i någon mening speglar intresset för ämnet, 
med bilden av hur andra, men framförallt hur UP1 själv upplever personlig förändring under 
utbildningstiden, spretar vyerna ytterligare. Det framgår nedan att UP1 upplever att 
studietiden medfört kunskaps- och tankemässiga förändring som sträcker sig till det 
personliga planet:  

… jag kanske argumenterar på ett annat sätt, och har fått ny kunskap, inte allt, men 
kanske vet mer än tidigare om vad jag pratar om många gånger. Men även på det 
personliga planet, men det är kanske det som jag framförallt har förändrats på 
känner jag. Att mitt tänk har nog blivit lite annorlunda, för många gånger när man 
läser beteende vetenskap, så läser man om människans natur i någon form, och det 
har förändrat mig. På vilket sätt exakt kan jag nog inte förklara men det har 
förändrar mig, mitt tänk på mig själv och min omgivning. Så på det personliga planet 
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har det i vart fall förändrats, både jag och andra kanske tycker, inte alla kanske 
men…  

Jag tolkar det som att UP1 förändrat sitt tankemönster under studietiden, mot bakgrund av 
kunskapande, vilket medfört utveckling på det personliga planet. Men UP1 upplever inte att 
kunskaperna i sig medfört någon större förändring, då UP1 inte upplever sig ha någon nytta 
av ämneskunskaperna förrän vid eventuell yrkesutövning.  

4.2. Kunskap  

Intervjupersonerna sätter i regel stort värde på kunskapen som studierna för med sig. Alla 
undersökningspersonerna upplever att de på det ena eller andra sättet förändrats i positiv 
mening genom kunskaper som studierna fört med sig. Även om allt kunskapande inte 
värderas lika högt. Det rör sig i de flesta fall om kurser som från studentens perspektiv känns 
meningslösa, då de inte överstämt med utbildningsmålet eller har för låg- eller hög takt. 
Studier som inte harmonierar med studentens mål eller som har för låg- eller hög takt, leder 
ofta till stressreaktioner, frustration eller till känslor av meningslöshet, för gruppen som 
studerats. UP3 menar; att inte förstå det jag håller på med, det kan göra mig både stressad 
och frustrerad. Vidare att;  

….om en kurs tillexempel som den kursen jag läser just nu som är väldigt, väldigt 
högt tempo på, om jag inte hunnit förstå ett koncept innan vi börjar med nästa, och 
jag har väldigt svårt, även om nästa koncept inte bygger på det som vi håller på med 
just nu, så har jag väldigt svårt att gå vidare, när jag inte har förstått det första 
konceptet. Men ändå, jag vill förstå varje del innan jag börjar med någonting nytt, 
va…  

UP3 upplever sig inte ha förmåga att ta del av en del kursers kunskaper i den omfattningen 
som krävs för att klara tentan. Följden blir att UP3 inte alltid fullföljer kurser som påbörjats 
vilket medför att UP3 under studieperioden samlar på sig oavslutade kurser. Jag tolkar det 
som att UP3s målsättning med studierna innefattar något mer än det formella gillandet som 
tentamensarbetet innefattar. Men UP3 har utvecklat en strategi som ger UP3 möjlighet att ta 
del av och bearbeta kursernas kunskaper på ett tillfredställande sätt:  

….…men nu har jag gjort ett avtal med mig själv, att om jag kommer dit så ska jag 
inte bry mig. Okej jag får väl kanske läsa ett extra halvår och bara köra restkurser 
och läsa samma kurs en gång till då, för och tenta den./…/…så om jag vet om att jag 
mått dåligt så tentar jag inte ens kursen, för jag vill inte gå till en tenta och känna att 
jag kanske klarar den. Utan ska jag skriva en tenta, då är jag där och jag kommer att 
göra bra ifrån mig…  

Det synes vara viktigare för UP3 att själv komma till insikt med kursers innehåll på ett 
tillfredställande sätt, än att skriva en nätt och jämt godkända tentamensarbeten. Det kan 
förvisso vara så att UP3 är styrd av ett starkt kontrollbehov som synliggörs i vissa 
kurssituationer i form av bristande förmåga att tillgodogöra sig kursinnehållet på ett 
ändamålsenligt sätt.  

Studier som inte känns utvecklande upplevs ofta innefatta element som 
undersökningspersonen anser sig ha tillräckligt stor kunskap om, eller som ej samstämmiga, 
med personens utbildningsmål. Studier av den arten kan kännas meningslösa. UP5 studerar 
psykologi på b-nivå, men har studerat upp till d-nivå inom sociologi och beskriver 
upplevelsen av en metodtentamen på följande sätt:  
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….jag gjorde en tenta i veckan som kändes meningslös…(skratt)…fast det var bara en 
tenta som jag redan tentat av/…/och den tentan kändes lite halvt meningslös, för att 
jag har redan gjort den tentan en gång /…/det är ju samma begrepp och samma saker 
och./…/ Ja, när jag gick ut därifrån så förstod jag inte riktigt att jag gjort en tenta, så 
att det var bara en sak som jag visste att jag får lov och plugga för den, men det gör 
att jag har två kurser på fem poäng på samma sak…  

Som synes innefattade tentamenstillfället prov på kunskaper som förmodligen redan var 
prövade. Kursen känns ur UP5s perspektiv, meningslös. Förvisso kan man utifrån exemplet 
föra en diskussion kring, om inte UP5, kunnat ta tillfället i akt och för egen del fördjupat sina 
metodkunskaper. Hade UP5 varit intresserad av metod frågor hade kursen förmodligen inte 
känts meningslös lika meningslös.   

En del kurser upplevs inte överensstämma med undersökningspersonernas utbildningsmål. 
UP2 upplever att studiearbetet i vissa fall saknar betydelse för dennes framtida arbetssituation, 
vilket följande intervjusekvens illustrerar:   

…det är ju så att det finns kurser som känns meningslösa./…/jag ser mig själv typ 
jobba, inbilla mig i huvudet alltså, att jag sitter någonstans och jobbar och då tänker 
jag att, vad kommer det här att kunna bidra med liksom, den här kursen, och det är så 
jag känner det, och ibland har jag känt som att det här kommer typ, alltså det här ger 
ingenting, och då förlorar man intresset för det lite på något sätt.  

UP2 upplever vissa kurser som så pass meningslösa att denne förlorat intresset för dem. Trots 
att intresse för vissa kurser saknas, finns det inte något som tyder på att UP2 har några större 
problem med studietakten, till skillnad mot UP3 som jag redogjorde för allra först i denna del. 
UP2 menar att:  

.... man anpassa sig, sig ju hela tiden, det gör man ju så att det, studierna lättar ju, 
studierna blir lite lättare när man kan planera och bygga upp det på ett bättre sätt 
eftersom man får ju mer erfarenhet varje gång, så stressen minskade lite faktiskt. Men 
det var ju fortfarande hårt jobb, men, som sagt, det var första terminen som var 
stressigast och sen avtog det lite…  

UP2 synes anpassa sig och klara av studierna på ett bra sätt, även om studieinnehållet ibland 
inte känns användbart i framtida arbetssituationer och av det skälet känns meningslöst. Jag 
tolkar det som att UP2s målsättning med kunskapen som studierna för med sig, främst 
sträcker sig mot den formella yrkesspecifika kompetensen. Kunskaperna upplevs därför inte 
gynna den personliga utvecklingen.   

Även om intervjupersonerna ofta är missnöjda med vissa delar eller detaljer som främst har 
sin grund i studiernas formella utformning, så menar alla intervjupersoner att kunskaperna 
som studierna fört med sig, på ena eller andra sättet varit utvecklande. Merparten av 
undersökningspersonerna sätter samman kunskapsutvecklingen med vidareutveckling av vissa 
personliga egenskaper. Kunskapen har medfört att UP6 sätter större värde på sig själv idag än 
innan studieperioden:  

... men bilden av mig själv, alltså rent kunskapsmässigt, den, det har ju mycket större 
värde när jag tittar på mig idag, för jag vet att jag har lyckats klara mina tre och ett 
halvt år på universitet…  

Förvisso talar UP6 i utdraget ovan om studierna i sin helhet, men UP6 lyfter fram kunskapen 
som den mest väsentligaste biten. Jag tolkar det därför som att UP6 främst ser kunskapen som 
källan till stärkt självkänsla och bättre självförtroende, vilket i sig utvecklat UP6 som person.   
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UP7 sätter sina ämneskunskaper i direkt relation till personlig utveckling och väver samman 
ämneskunskapen med sig själv som person. Således ser UP7 ämneskunskaperna i sig 
personlighetsutvecklande. Nedan talar UP7 om sin utvecklingsprocess, utifrån 
tentamenstillfället:   

...  jag trodde aldrig jag skulle lära mig det här men jag gjorde det, och så nu tror jag 
att jag aldrig ska lära mig, och nu ska jag ha tenta i januari och kan inte fatta att jag 
kommer att göra det… men kanske./…/ det är alltid så här att det som är nytt det 
känns otroligt, och sen när man har gjort det, då känns det löjligt att man tänkte så i 
början…  

Jag tolkar det som att UP7 inte bara ser tentamenstillfällena som prov på formell kunskap, 
utan också som prov på personlig utveckling mot bakgrund av ämneskunskaperna som 
prövas. Således finns det en direkt relation mellan kunskap och personlig utveckling.   

4.3.  Studiemiljöns sociokulturella konstruktion  

Jag har haft svårt att namnge följande tema. Några namn som har kommit upp är 
studiemiljöns sociokulturella konstruktion, värdegrund och studieprocess. Slutligen har jag 
valt att benämna temat som studiemiljöns sociokulturella konstruktion eftersom den enligt 
min mening innefattas av studieprocessen och värdegrunden. Jag vill under detta tema spegla 
hela studiemiljöns påverkan på undersökningsdeltagarna. Det ger mig möjlighet att smaka av 
undersökningspersonernas sammanfattade syn på sin utveckling under studieperioden.    

UP3 upplever förändring under studietiden. Från att tidigare haft behov av att hävda sig själv 
och sin rätt, menar UP3 att det har blivit lättare att acceptera andras åsikter och vara mera 
självkritisk. Att UP3 har förändrats mot ett mera anspråkslöst förhållningssätt har fått 
konsekvenser för kommunikationen med kompisar från ”förr”:  

…jag har blivit mera ödmjuk tror jag, att jag har blivit lite större som person, alltså 
att, i den meningen att, innan kände jag kanske att jag var tvungen och hävda mig/…/ 
men nu så har jag liksom, efter dom här åren så har jag liksom släppt den prestigen, 
det spelar ingen roll, utan jag vet att det är så här, om du inte håller med om det så är 
det inte mitt problem liksom, jag har blivit lite mer sån att jag behöver inte bevisa nått 
för andra utan det räcker att jag vet själv./…/… mina äldre kompisar då, eller 
kompisar från förr, dom tror kanske att nu har jag läst mer, så nu har jag ännu mer 
saker som jag verkligen vet, det finns ännu fler områden där jag kan hävda mig, så 
dom förväntar sig nog det om mig, fast jag i själva verket har insett att jag behöver 
inte hävda mig…/…/… det blir svårt och kommunicera, det blir svårt och prata om 
man förväntar sig olika saker av varann,/…/så kommunikationen har blivit sämre på 
grund av det och det är ju lite synd.    

Upplevelse av den personliga utvecklingen kan i UP3s fall inte sägas vara helt igenom positiv. 
Jag tolkar det som att UP3 i vissa avseenden saknar det ”gamla” förhållandet till det 
kompisarna från förr. Studieperioden har medfört grundläggande förändringar för UP3s 
förståelse för sitt sammanhang i en annan riktning än kompisarna.   

UP6 upplever likaså personlig förändring i riktning mot högre egenvärde, vilket medfört 
bättre självförtroende. Men det finns ingenting som tyder på att förändringen påverkat 
relationen till vänner som det gjort i UP3s fall. UP6 menar att i den mån den personliga 
förändringen påverkat vänskapsband, har det varit i positiv mening:   

…jag sätter nog ett annat värde på mig själv, idag, tre och ett halvt år senare../…/.. 
jag vågar nog ha bättre självförtroende, liksom en självkänsla på samma sätt, för jag 
vet att jag kan, jag klarar det här och ... det tror jag … beror på, allt man har lärt 
sig./…/…för mina närmaste vänner, ja, för dom är jag nog fortfarande aa, jag är nog, 
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för dom är inte, man har ju ändå olika roller, dom är inte med här om en säger va, 
dom träffar ju aldrig mig, den universitetsstuderande aa, dom träffar ju mig som aa, 
så det är inte så säkert, däremot så vet jag att dom är väldigt stolt över mig, /…/när 
jag ringer och berättar hur det går och så där, men jag vet inte om hon tycker att jag 
har förändrats...  

Det blir missvisande att försöka klargöra skillnader mellan, eller jämföra UP3 och UP6, även 
om jag instinktivt försökte mig på det. Båda är individer som påverkats och formats i relation 
till respektive omgivning från födseln och därefter. Den personliga utveckling som 
studieperioden medfört har fått skilda konsekvenser för de båda. I UP3s fall har utvecklingen 
fått negativa konsekvenser för kommunikationen med vännerna, medan det snarast fått 
positiva konsekvenser för UP6.  

Till skillnad mot UP3 och UP6 upplever inte UP2 någon förändring på det personliga planet 
mot bakgrund av studierna. Istället talar UP2 om att träda in i olika roller, såsom 
kompisrollen, studierollen och familjerollen för att på det sättet anpassa sig till olika 
situationer:  

… det som jag har utvecklats mest är att anpassa mig, att kunna anpassa sig och 
så…/…/jag ändras ju inte så mycket som person egentligen./…/… alltså, jaa, jag tror 
jag trivs med dom här gamla, gamla rollen om jag säger så,/…/en känsla av 
bekvämlighet/…/fast om jag ska vara ärlig så är det ingen större skillnad tycker jag 
då, jag är precis mig själv alltså, jag är samma gamla, det är jag säker på att mamma 
och min syster och alla dom ser mig som, men det kan också bero på att hemma är jag 
inte samma person hemma som på universitetet, så att jag tror att dom, om dom skulle 
se mig på universitetet eller sådär så skulle dom bli väldigt överraskade,/…/ där har 
vi en skillnad, när jag pratar med min familj och när jag pratar med mina andra 
kompisar då är jag lite annorlunda i sättet jag kommunicerar och så, så att när jag är 
hemma så märker dom ingen skillnad alls, därför att dom har inte sett mig med mina 
kompisar så ofta så att så från min familjs ögon så har jag inte förändrats alls.  

UP2 menar således att studierollen varit utvecklande samtidigt som UP2 uppger sig trivas bäst 
med kompisrollen. Därmed har UP2 utvecklat sin anpassningsbarhet till studierna, men inte 
som person. UP2 upplever heller inte någon personligutveckling utanför studiesituationen 
under studieperioden.                     
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5. Diskussion  

5.1. Inledande diskussion  

Taylor utgår från att människans egenskaper är miljömässigt konstruerade. I enlighet med 
synsättet härstammar inte några individuella egenskaper från människan själv. Således 
konstrueras människans identitet med, eller i relation till sättet som hon påverkas av miljön. 
Därmed går det inte att realisera några värden som man kan kategorisera människors 
egenskaper utifrån, i enlighet med Maslows synsätt. Istället ses identiteten som en reaktion på 
vad Taylor benämner som den sociala tesen, vilken innefattar sociokulturell påverkan. Det 
finns således inte några universella kapaciteter eller potentialer som ligger till grund för 
människans identitet.  

Således kan jag inte utgå från några generella värden eller egenskaper hos intervjupersonerna 
som är av personlighetsnärmande art. Utifrån Taylors synsätt behöver jag synliggöra om 
individens motivation, i det här fallet studiemotivation, harmonierar med intervjupersonens 
personlighet. Personligheten som i enlighet med synsättet inte är, utan förändras alltjämt mot 
bakgrund av hur individen uppfattas och påverkas av omgivningen. Mot bakgrund av Taylors 
självförverkligandeteori, utgår jag således från min subjektiva syn på varje intervjupersonens 
förståelse för sig själva.   

Under arbetets gång har det framträtt några klara teman som kan liknas vid utkiksposter, vilka 
jag utgick från under resultatbearbetningen. Tematiseringen ger mig ytterligare möjlighet att 
strukturerat syna skillnader mellan intervjupersonerna. Jag kommer i detta kapitel att använda 
mig av dessa för att kika på intervjupersonernas inställning till sig själva utifrån studiernas 
påverkan, framförallt med hjälp av Taylors evalueringsteori.   

5.2. Resultatdiskussion  

Undersökningspersoner som upplever sig ha förändrats i positiv riktning mot bakgrund av 
ämnesinriktning, kunskapsutveckling, eller mot bakgrund av studiernas sociokulturella 
konstruktion, har alla upplevt hinder i sin strävan mot förändringen. Studiesituationer som 
inte föranlett någon ansträngning, har heller inte medfört någon positiv förändring på det 
personliga planet. Sambandet är förenligt med att de mest lättillgängliga önskningarna och 
levnadssätten inte ger upphov till några högre kvalitativa värden. I enlighet med Taylors 
resonemang, är önskningar som är svåra att uppnå, de mest åtråvärda och högst värderade, 
dessa innefattar starkt evaluerade önskningar.  

Sambandet är mest tydligt i UP7s utsaga på sidan 23. UP7 beskriver svårigheten med att 
uppnå ett bra resultat, vid ett kommande examinationstillfälle. Därpå, påtalarUP7 att det efter 
examinationer ofta känns löjligt att man tyckte så. UP7 menar att ”det är alltid så här att det 
som är nytt det känns otroligt, och sen när man har gjort det, då känns det löjligt att man 
tänkte så i början”. Jag tolkar det som att UP7 stävar mot tuffa studiemål. När dessa uppnåtts 
värderar inte UP7 svårigheterna på samma sätt, utan upplever dem ibland som ”löjliga”. UP7 
synes känner sig stärkt och lättade över att nå målet, samtidigt som resultatet tycks sporra 
UP7, att söka ny kunskap och därmed sträva mot nya mål. Jag ser fenomenet som ett exempel 
på en cykel av starka evalueringar. Så länge UP7 bemästrar svårigheterna i processerna, 
utvecklas UP7 på det personliga planet, mot bakgrund av svårigheterna.   
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Alla examinationstillfällen upplevs inte som utvecklande. Ett exempel på det är UP5s utsaga 
på sidan 21. I det fallet utgör inte kursen som ska examineras några utmaningar. UP5 säger 
sig inte ens uppfatta examinationstillfället som en examination, detta då kunskapen som 
prövades redan hade prövats. Då jag synar företeelsen uppfattar jag två samverkande brister. 
Situationens autenticitetsideal är inte uppfyllt, eftersom provtillfället inte uppfattas som ett 
provtillfälle. Vidare hade UP5 redan vid kursstart uppnått sin önskan, ”på papper”, varför den 
inte uppfattas som en önskan, utan snarare som något nödvändigt ont.   

För att utveckla Taylors evalueringsteori, kan den sägas innefatta två delar som behöver följas 
åt för att en människans önskan ska kunna vara personlighetsnärmande. Den ena delen 
innefattar relationen mellan önskan och de situationsbundna faktorer som ligger till grund för 
önskan, exempelvis kritiskt förhållningssätt eller ställningstagande. Den andra delen 
synliggörs genom önskans värde för personen. Avgörande är om önskans värde följer våra 
ramverk, böjelser och val, eller om det finns någon motsättning.  

Inom ramen för studien söker jag önskningar som ger uttryck för undersökningsdeltagares 
förståelse för sig själva utifrån studiesituationens värden. I UP7s fall, vilket jag beskrev ovan, 
menar jag att önskan och värdet av önskan följs åt. Förvisso finns det en oro för 
arbetsmarkandssituationen efter utbildningstiden, men utifrån autenticiteten är oron snarare 
befogad än obefogad. Bemästras den, medför det att UP7 utvecklas och därmed närmar sig 
själv ytterligare.   

Mot bakgrund av ämnesvalets betydelse för den personliga utvecklingen tycks det vara så att, 
UP8 och UP1 har en annan syn på ämnesvalet än UP7. Jag tolkar det som att både UP8 och 
UP1 ser avklarade ämnesstudier, i ljuset av att vara bra rustade inför kommande karriär. Det 
framgår på sidan 20 att UP8 alltid velat studera och att media och kommunikation lät som ett 
spännande yrke. UP1 menar på samma sida att, jag satsar ändå på studier för det kommer jag 
att vinna, på längre sikt. Därmed är vare sig UP1 eller UP8 lika involverade i respektive ämne 
som UP7, av den anledningen följs inte önskan och värde åt i lika hög utsträckning.   

Taylor menar att människans högre värden och mål innefattar hennes rationella instinkter 
vilka har en starkt motiverande kraft. Detta inbegriper att människan gärna handlar i enlighet 
med högre värden/ideal. Handlar människan mot sina högre värden/ideal, och därmed i strid 
med sina kvalitativa ramverk, för det med sig känslor av skuld, skam, etc.  

Jag har varit av den uppfattningen att det, mellan val som ytterst betingar tillfredställelse eller 
skuld, bör det finnas önskningar och val som bör placeras däremellan. Önskningar som saknar 
värde eller betydelse för individen. Men då jag såg mig omkring för att söka exempel på 
sådana val, upptäckte jag att i samma ögonblick som jag reflekterade, värdesatte jag 
reflektionen. Jag kan välja att reflektera eller inte, men så snart jag reflekterar över något 
värdesätter jag också detta. Därmed ger alla önskningar upphov till känsla av endera slaget, 
vilket överstämmer med Taylors resonemang kring kvalitativa ramverk.  

Undersökningspersonerna synes inte i något fall ge utryck för skuld, skam eller ångest i 
relation till studierna, även om de berörs olika på det känslomässiga planet av de specifika 
studievalen. De svårigheter som undersökningspersonerna, exempelvis UP3, stöter på 
övervinns. Det visar sig (se ovan, sidan 21) att UP3 snarast triggas av svårigheter i 
studiesituationen. UP3 menar att, ”jag vill förstå varje del innan jag börjar med någonting 
nytt, va…”, vidare att,   
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”Okej, jag får väl kanske läsa ett extra halvår och bara köra restkurser och läsa 
samma kurs en gång till då, för och tenta den./…/…ska jag skriva en tenta, då är jag 
där och jag kommer att göra bra ifrån mig… (sidan21)  

Av UP2s utsaga på (sidan 24, se ovan) framgår att denne inte upplever sig ha förändrats på 
det personliga planet under studieperioden. Då vi samtalar om utveckling på det personliga 
planet under studieperioden menar UP2 att;   

… det som jag har utvecklats mest är att anpassa mig, att kunna anpassa sig och 
så…/…/jag ändras ju inte så mycket som person egentligen.(sidan24, se ovan)  

Anpassningsförmågan till studiesituationen synes ha utvecklats i hög grad, medan den 
personliga utvecklingen, närmast stått stilla. Det visar sig på (se ovan, sidan 22) att UP2 
tycker att studierna fortfarande är ett ”hårt jobb, men, som sagt, det var första terminen som 
var stressigast och sen avtog det lite…”. Jag upplever det inte som att UP2 har några större 
problem att klara av studierna. Några märkbara hinder i studievägen syns inte till. Inte heller 
synes studierna utveckla UP2 på det personliga planet.   

Även om UP2 inte ger utryck för känslor av skuld eller skam inför sina studieval, rör det sig 
inte om några subjektrefererande emotioner, dvs. känslor som rör sig i riktning med idealet. 
UP2 talar närmast om sitt ideal ur en kontext som härrör från tiden innan studieperioden. UP2, 
säger sig (se ovan, sidan 24) trivas bäst; ”… med dom här gamla, gamla rollen om jag säger 
så…” och syftar på umgänget med familj och kompisar. Vidare upplever UP2; ”/…/en känsla 
av bekvämlighet” med äldre roller. Mot bakgrund av att UP2 trivs och känner sig mest 
bekväm med livsmönster som härrör från tiden innan studieperioden, menar jag att dessa 
symbolisera ideal som UP2 subjekt refererar till.  

Taylor talar i det här sammanhanget om att de subjektrefererande känslorna alltid är 
sammanbundna med en artikulationsprocess, vilka bestämmer den inbördes ordningen på de 
subjektrefererande emotionerna. Artikulationsprocessen bestämmer därmed den inbördes 
ordningen mellan de stridande idealen och ger individen möjlighet att förändras i riktning mot 
det sannare och godare livet. Således finns det flera ideal som individen har möjlighet att 
referera till.   

UP2 pratar om olika roller som besätts, vilka kan vara uttryck för olika ideal. Jag tänker på 
rollen som familjemedlem, kompis och student. Det synes vara så att UP2 föredrar ideal som 
familjerollen som kompisrollen, framför rollen som student. Om det är så, torde studiernas 
påverkan, på den personliga utvecklingen var närmast obefintlig. Dels synes andra ideal vara 
mera lockande än studieidealet, dels tycke inte UP2 sporras av goda studieresultat, i någon 
högre utsträckning.   

Det framgår inte i vilken utsträckning striderna mellan ideal påverkar individen, men jag 
skulle kunna tänka mig att de påverkar eftersom striderna i sig bör vara ansträngande och 
därmed energikrävande. Förflyttar sig individen alltjämt mellan miljöer som attraherar skilda 
subjektrefererande emotioner, vilka sträcker sig mot skilda ideal, kan det vara energikrävande, 
och hämmande för den personliga utvecklingen. Detta skulle kunna vara fallet hos UP2.   

Annorlunda är det i UP3s och UP6s fall. UP3 upplever sig ha förändrats från att ha varit en 
person som haft behov av att hävda sig själv och sin rätt, till en mera anspråkslös hållning. 
Förändringen har medfört svårigheter i kommunikationen menar UP3, (se ovan, sidan 23) 
exempelvis då äldre kompisar förväntar sig att UP3, precis som förr, ska ha en prestigefylld 
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hållning. UP3 menar att; ”det blir svårt och prata om man förväntar sig olika saker av 
varann,/…/så kommunikationen har blivit sämre på grund av det och det är ju lite synd”. UP3 
lider i någon mening av den försämrade relationen till sina gamla kompisar.   

P6 upplever sig också påverkats på det personliga planet av den sammantagna 
studiesituationen och menar (se ovan, sidan 23) att; Jag sätter nog ett annat värde på mig 
själv nu än för tre och ett halvt år sen. Det finns däremot ingenting som tyder på att studierna 
påverkat UP6 på något negativt sätt, inte heller relation till vänkretsen. UP6, upplever snarare 
att relationen till vännerna har utvecklats i positiv riktning.   

Jag är inte intressant av att jämföra undersökningspersonerna, utan av att klargöra skillnader i 
hur miljön påverkat dem, och hur det kan påverka de subjektrefererande emotionerna, vilka 
utgör idealens byggstenar. Därigenom kan exempelvis, respektive persons relation till 
vänkrets mot bakgrund av studieperioden, ha påverkats på olika sätt. Förvisso menar UP2 att 
relation till vännerna inte har påverkats, men UP6 upplever en svag positiv utveckling och 
UP3 lider i någon mening av en försämrad relation till vännerna.   

UP2, UP3 och UP6 förhåller sig på olika sätt till sina subjektrefererande emotioner. Som 
synes upplever UP6 och UP3 förändringar mot bakgrund av studierna som sträcker sig till det 
personliga planet. Medan UP2 inte upplever någon förändring, utan talar om 
anpassningsbarhet till roller. Jag kan inte låta bli att fundera på vad jag fått för svar av UP2, 
om jag utgått från förändringsbenägenhet utifrån kompisar, istället för studietiden. Kan det 
vara så att studietiden i det sammanhanget, påverkat kompisrelationen i någon riktning?  

Människans subjektsrefererande emotioner ligger också till grund för hennes motivation, i det 
här fallet studiemotivation. Subjektsrefererande känslor som motiverar individen att sträva i 
en riktning, bildar ideal. Hos undersökningspersonerna hade de subjektrefererande känslorna 
främst sin bakgrund i intresse för ämnet/ämnesinriktningen, kompetensen som studierna för 
med sig, ett allmänt intresse för studier på högre nivå.   

UP8 (se ovan, sidan 21) menar att; …, jag har väl alltid velat studera, jag tycker det är roligt 
och media och kommunikation, tycker jag är intressant av nån anledning sådär, men, så det 
kändes bra… Som synes av utsagan motiveras UP8 främst av ett allmänt intresse för studier 
samt intresse för ämnesinriktningen. Det framgår tyvärr inte vilka subjektsrefererande känslor 
som i sig innefattar det allmänna intresset, vilket hade varit högst intressant.  

Några undersökningspersoner menar att motivation till vidare studier på en högre nivå, var en 
naturlig följd av tidigare studier. UP7 ger uttryck för att det, men också för ett genuint intresse 
för sin ämnesinriktning vilken grundlades under tidiga år. UP7 säger (se ovan, sidan 20) att: 
…, varför blev det matematik, för att jag har läst matematik då, här och min lärare sa att jag 
ska fortsätta med det, sa han, och sen, egentligen så har det varit ett intresse sen jag var liten.  

Motivation till följd av tidigare studier, torde inte vara särdeles motiverande, om den inte 
följs, av andra subjektrefererande känslor. UP7 råddes, i samband med komvux studier, att 
söka högre studier. Därmed uppfattas de högre studierna som en naturlig följd av de tidigare. 
Men UP7 har också ett genuint intresse för sin ämnesinriktning som grundlades redan under 
tidiga år. Som jag ger utryck för ovan, skulle det vara intressant att på ett djupare plan utröna 
hur det kommer sig att et är just dessa motiv, motiverar UP7. Tyvärr framgår det inte av 
intervjuerna.   
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Mot bakgrund av individens utveckling kan källan till motivationskraften, dvs. de 
subjektsrefererande känslorna, förändra innebörd eller riktning. UP7 ger utryck för att de 
högre studierna var en naturlig följd av tidigare studier, vilket jag uppfattar som en 
motivationsfaktor, vars motivationskraft tenderar att förlora styrka mot bakgrund av 
erfarenhet av högre studier. Således kan det förmodas att UP7 inte refererar till samma subjekt 
nu som vid inledningen av studieperioden. Denna process benämner Taylor som en 
artikulationsprocess, vilken möjliggör förändringar av motivationen i riktning med 
omgivningens, eller personens förändring/utveckling.   

5.3.  Några avslutande ord  

Till och börja med vill jag bena i frågan om man kan se högre studier som en vara, likt en 
mobiltelefon? Jag menar att det finns flera likheter, men att det i ena fallet är fråga om köp av 
vara och i andra fallet fråga om något som kan liknas vid köp av tjänst. Förvisso betalar staten 
för studierna, inte individen, men det är ju ändå fråga om köp av tjänst eftersom personalen 
vid lärosäten uppbär lön för att förmedla tjänster i form av studietillfällen, även om det är 
staten som betalar. Individen har möjlighet att ta del av statens tjänster, i form av studieplats 
om denne uppfyller vissa kriterier. I praktiken köper staten köper staten utbildning av sig själv 
i syfte (om man kan göra det) att ge studenten utbildning, i det här fallet inom ramen för 
Karlstad universitets utbildningssvär.   

Det skulle vara intressant att syna förhållandet mellan staten, lärosätet, institution, lärare och 
student ytterligare, men det finns inte utrymme för det. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte 
är det heller inte relevant. Vad jag har synat är huruvida studieperioden utgör ett led i 
studentens personliga utveckling, vilket i förlängningen kan leda till självförverkligande. 
Om jag återgår till mobiltelefonen, innefattas den av en rad funktioner som jag som användare 
kan ha utbyte av. Men för att ha utbyte av funktionerna krävs det att jag är intresserad av att ta 
del av dem och använda dem. Förvisso kan jag visa att jag äger den senaste modellen och att 
jag kan hantera den, men vad hjälper det, om jag av någon anledning inte, eller saknar 
förmågan.   

Jag har försökt skapa mig en bild av hur studenterna upplever sig ha tagit del av funktionerna 
som universitetet tillhandahåller. Funktioner, eller tjänster som stärker studenten eller 
undersökningspersonen i sin strävan mot sig själv, mot bakgrund av Taylors evalueringsteori 
som innefattar en kvalitativ dimension av människans val, som i det här fallet innefattas av 
studierna.   

Med utgångspunkt i Charles Taylors självförverkligandeteori synliggörs 
undersökningspersonernas personliga utveckling under studieperioden. Analysen visar att 
studiernas påverkan på undersökningspersonerna varierar. De flesta utvecklas på det 
personliga planet, även om studierna i vissa fall inte synes ha något inflytande. I något fall 
upplevs inte studierna vara personligt utvecklande.   

Vad som ytterligare skulle vara intressant att undersöka är huruvida studenter förvaltar den 
personliga utvecklingsprocessen som studierna öppnat för. Det vill säga om studenterna 
fortsätter att utvecklas under sin yrkesverksamhet eller om utvecklingen stagnerar. Så också 
om personer som inte upplever att de utvecklats i någon nämnvärd utsträckning under 
studieperioden, använder kunskaper som studieperioden fört med sig, som ett led i sin 
personliga utveckling efter studieperioden.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor - Huruvida kan högre studier vara en väg till självförverkligande?  

Frågorna ligger till grund för frågeställningen ovan. För att studierna ska leda i riktning mot 
självförverkligande behöver de bakomliggande önskningarna höra samman med starka evalueringar, 
enligt Taylors teori. Undersökningsfrågorna syftar till att undersöka huruvida intervjupersonernas 
drivkraft, motivation, går att knyta an till stark eller svag evaluering. Starkt evaluerande handlingar 
innefattas av identifikation med individens identitet, i riktning mot grundläggande tillfredställelse. 
Svagt evaluerande handlingar driver ytterst individen från sin identitet och förgås av ångest, oro, 
stress, etc. Symtomen kan vara är signaler på att individen inte lyssnar till sina inre värden.     

Steg 1 Intervjun inleds genom att jag ställer frågor som berör intervjupersonens sociala bakgrund, och hur dennes liv 
tedde sig innan studietiden.   

 

Hur många poäng har du? 

 

Var är du uppväxt? Och nu? 

 

Vad har du haft för fritidsintressen under uppväxten? 

 

Har du liknande intressen nu? 

 

Hur tedde sig ditt liv innan du började studera på universitetet? Jag tänker på familj, arbete, fritid etc…? 

 

Vad var anledningen till att du valde att börja studera?   

Steg 2 Frågorna berör studietidens ”toppar och dalar”. Utveckling, regression, stagnation, kriser, etc.    

 

Hur upplevde du den första tiden på högskola/universitetet? Jag tänker på studiekamrater, studietakt, 
första tentan etc.  

 

Hur påverkades ditt övriga liv av det? 

 

Om du ser tillbaks på de senaste åren av dit liv, tycker du att de varit utvecklande? På vilket sätt?  

 

Har studierna varit någon del av det? 

 

Vad kan göra dig stressad eller frustrerad? Vad tror du att det berodde på? 

 

Kan du bli stressad eller frustrerad av nått som berör studierna? 

 

Är det nått som känts meningslöst på sistone? 

 

Har du burit på liknande känslor det senaste året? Vad var bakgrunden till det? 

 

Var studierna någon del av den känslan?   

Steg 3 I det här skedet berör jag frågor om personlig inställning till studierna. Har studierna varit 
personlighetsnärmande, och i så fall på vilket sätt?  

 

Om du ser tillbaka på dig själv som person innan du började studera, har du förändrats? Hur i så fall?  

 

Vad beror förändringen på?  

 

Har studierna spelat nån roll för denna förändring? 

 

Tror du att andra upplever att du förändrats sedan du började studera? 

 

På vilket sätt skulle de säga att du har förändrats? 

 

Håller du med dom?          


