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Syftet med uppsatsen är att skildra äldre studenters studiesituation. Med äldre studenter avses

studenter som är mellan 30 och 40 år. Det empiriska underlaget består av både kvantitativt

(enkäter) och kvalitativt (intervjuer) material. De frågeställningar som besvaras är:

– Varför har respondenterna börjat studera
– Påverkas respondenternas identitet av studierna? I så fall hur och på vilket sätt hanteras

förändringen?
– Påverkas respondenternas ekonomiska situation? I så fall hur och på vilket sätt hanteras

förändringen?
– Påverkas respondenternas sociala status? I så fall på vilket sätt upplever respondenterna

förändringen?

Vid analysen har den teoretiska utgångspunken varit symbolisk interaktionism. Av analysen

framkommer att de samhälleliga förändringar som inträffat på arbetsmarkanden till stor del

ligger till grund för respondenternas beslut att påbörja en högre utbildning. De har upplevt en

form av utbildningstvång genom att de, på olika sätt, noterat att utbildning värderas högt i

dagens samhälle. Trots att de upplever studierna som givande så uppstår en del problem under

deras studietid. De upplever att de inte tillhör den ordinära studentvärlden pga. sin ålder men

även genom en existerande föreställning från universitets sida om hur en student är. Deras

ekonomiska situation försämras drastiskt i och med studierna, vilket leder till stress och

slitningar i den eventuella familjen. Respondenterna upplever också ett utanförskap under

studietiden. De har svårt att få nya vänner genom studierna pga. att de inte har tid att knyta

nya kontakter eller för att det inte finns så många äldre studenter på den utbildningsväg de

valt att gå.
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Förord
När ett uppsatsarbete drar ut på tiden, så har det under processens gång funnits många

personer i ens närhet som man är ett stort tack skyldig. Att nämna samtliga här är dock en

omöjlighet. Därför nämner jag enbart de som på något sätt varit direkt involverade i processen

med uppsatsskrivandet.

Inledningsvis vill jag tacka Svante Lundberg för att han hjälpte mig få kontakt med Gunnar

Andersson och Anders Persson som, trots en redan stor arbetsbelastning, påtog sig att bli mina

handledare. Er arbetsbelastning minskade inte av ert beslut att bli mina handledare. Ni har

under resans gång hela tiden funnits där för mig. Ni har, på ett enastående sätt, fått mig att

hela tiden försöka utveckla mina tankegångar samt sporrat mig att inte ge upp de dagar när

världen varit väldigt mörk. Begreppet tålmodighet har fått ett ansikte genom er!

Ett stort tack vill jag även rikta till utvärderingsenheten vid Lunds universitet som gav ett

ekonomiskt bidrag till min kvantitativa undersökning. Ett stort tack också till samtliga

respondenter som deltagit i undersökningen. Jag hoppas innerligt att ni nått de mål ni hade

med studierna.

Mina sista tack går till: Agneta Ljungh för att hon hjälpt mig utveckla mina tankegångar och

Gun Holmerin som alltid orkat lyssna. På B-nivån födde vi genom ett grupparbete gemensamt

de tankegångar som till stor del ligger till grund för uppsatsen. Monica Wendel, som på ett

positivt sätt stressat mig i arbetet med uppsatsen.
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1. Inledning

Varför börjar man studera? En enkel fråga som kan tyckas ha ett enkelt svar, nämligen, man

börjar studera för att man vill ha en utbildning. Men är svaret så enkelt? Börjar man studera

för att man själv vill ha en utbildning eller finns det andra bakomliggande faktorer som

påverkar en till att tro att man vill ha eller behöver en utbildning? Under min utbildningstid

fick jag ofta själv frågan om varför jag börjat studera, framför allt av personer i min närmaste

omgivning. Inledningsvis svarade jag att jag självklart börjat studera för att jag ville det. Men

när jag fått frågan tillräckligt många gånger började jag reflektera över om svaret var så

självklart och framför allt över bakgrunden till mitt beslut att börja studera. Jag kom fram till

att svaret inte var så självklart som jag hade trott. Allt eftersom studierna fortgick upplevde

jag att det innebar stora förändringar i mitt liv att börja studera. Jag hade arbetat sen jag var 17

år och hade således uppburit en del sociala förmåner såsom t.ex. ersättning vid sjukdom som

baserades på min lön. Trots att det mestadels var vikariat jag hade så visste jag åtminstone att

jag hade min försörjning ordnad en viss period framåt. Därefter fanns a-kassan om jag skulle

bli arbetslös. Denna trygghet försvann i samband med studierna. Självfallet uppbar jag

studiemedel och studielån under studietiden, dvs. förutsatt att pengarna kom i tid vilket man

inte alltid kunde räkna med. Men ekonomin försämrades avsevärt jämfört med när jag

arbetade. På den blygsamma summa som studiemedel trots allt är, skulle jag betala resor samt

litteratur samtidigt som jag hade kvar samma fasta utgifter som tidigare. Sommarmånaderna

var ett ständigt problem, trots att jag hade förmånen att kunna få a-kassa. Det tog nämligen

väldigt lång tid innan pengarna utbetalades pga. en enorm pappersexercis samt att a-kassan

ofta inte hann med utbetalningarna i tid pga. den höga arbetsbördan de fick under

sommarmånaderna. Likaså ingick jag i den sociala gemenskapen det innebär att ha ett arbete

såsom att vara ledig på helgerna, eller åtminstone vissa helger. Jobbet var över för dagen när

arbetstiden var slut.

Jag måste erkänna att jag efter ett tag började undra om det var jag som var gnällig eller om

även andra upplevde det på samma sätt. Efterhand som jag kom i kontakt med mina

kurskamrater så upptäckte jag att det var fler än jag som upplevde samma sak. En sak jag

noterade var att kurskamrater i min egen ålder upplevde dessa problem som större än de yngre

kurskamraterna. Oftast var det personer i min egen ålder som gjorde sin röst hörd på t.ex.

föreläsningar när de upplevde att det inte fanns förståelse för deras situation. Det kunde gälla
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allt från att tentorna lades på en lördag, då det kunde vara omöjligt för någon att få

barnomsorg, till att det sågs som en självklarhet att man som student bodde i Lund och

således kunde tillbringa mycket tid på universitetet. Men även utanför föreläsningarna kom

många synpunkter fram tex. svårigheter att försörja sig på studiemedlen pga. att det är samma

summa för alla oavsett vilken situation man befinner sig i.

Alla mina egna funderingar samt det faktum att liknande funderingar fanns förankrade hos

många andra i min egen ålder fick mig att börja undra: Hur ser äldre studenters livssituation

ut? Ämnet för min kandidat- & magisteruppsats var fött.

2. Begreppsdefinitioner
I uppsatsen står begreppet äldre studenter för studenter som är mellan 30 & 40 år. Begreppet

ska ej ses som normativt med hänsyn till ålder utan är endast ett sätt att visa var jag gjort min

avgränsning åldersmässigt. Anledningen till att jag valt just denna avgränsning är att jag anser

det vara en stor skillnad att studera när man är t.ex. 21 år eller när man är 40 år. Troligtvis har

en 40-åring en helt annan livssituation än en 21-åring både ekonomiskt och socialt. Detta

resonemang kan man problematisera och hävda att två personer ur dessa olika åldersgrupper

kan leva på ett likvärdigt sätt och ja, det kan vara så. Men jag menar att generellt är där

skillnad mellan att studera när man är t.ex. 21 år och när man är tex. 40 år.

3. Rapportserien StudS
Jag är medveten om att det inte är riskfritt att undersöka något man själv är en del av. Å andra

sidan kan det vara både positivt och negativt att undersöka något man har en förförståelse om.

Positivt såtillvida att man har förhandskunskap om det ämne man önskar undersöka, negativt

för att man kanske inte ser aspekter just för att man själv är en del av det man undersöker1.

För att motverka min egen förförståelse har jag under skrivandets gång fått stor hjälp av mina

handledare som läst igenom mitt material. Likaså har jag låtit utomstående, som inte alls är i

samma situation som jag eller respondenterna, läsa samt kommentera utkasten och uppsatsen.

När jag väl beslutat mig för mitt uppsatsämne började jag söka efter material som tidigare

belyst äldre studenters studentliv. Detta visade sig inte vara så lätt framför allt beroende på
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mitt val av åldersindelning. Jag fann dock något som var väldigt intressant i detta samman-

hang, nämligen en rapportserie från högskoleverket, vilken går under benämningen StudS2.

Rapportserien belyser hur studenter i Sverige upplever sin studietid. I rapportserien görs en

distinktion mellan traditionella och icke-traditionella studenter. För att anses som en icke-

traditionell student bör minst ett av nedanstående krav vara uppfyllda:

– ”har gjort minst ett långt uppehåll i studierna”

– ”började studera vid 25 års ålder eller senare”

– ”läser på deltid”3

Icke-traditionella studenter utgör, hösten 1995, ca 47 % av Sveriges samtliga studenter.

Brandell beskriver i rapporten att det hos dagens studenter kan återfinns stora variationer både

vad gäller studiemönster och studielopp. Det är numera vanligt att studierna påbörjas i allt

högre ålder, t.ex. 40-50 års åldern, studierna pågår allt längre dvs. en del studenter gör uppe-

håll i sina studier för att sedan återuppta dem samt många är inne på sin andra studieperiod,

dvs. de har redan en examen. Brandell menar att dagens studenter alltmer ”ägnar sig åt

återkommande studier eller livslånga studier”4 Vad jag finner intressant här är att det existerar

ett begrepp som icke- traditionell student, framför allt med tanke på att de utgör 47 %, dvs.

knappt hälften av Sveriges studenter 19955.

Begreppet äldre studenter som jag använder mig av i uppsatsen har vissa likheter med

Brandells icke-traditionella studenter. Likheten består i viss mån i ålderskriteriet, dvs. uni-

versitetsstudierna påbörjades inte direkt efter eventuellt slutfört gymnasium, utan senare i

livet. I samma rapportserie har David Wästerfors belyst hur studenter upplever sin studie-

tillvaro. Han har utfört en kvalitativ intervjustudie av 30 studenter, vilka han intervjuade

hösten 1997. Den åldersmässiga spridningen är mellan 21 till 47 år. Ett kriterium i urvalet av

dessa var att hälften skulle vara icke-traditionella studenter. Ur dessa intervjuer har Wäster-

fors lyft fram två teman, nämligen rörelse och fördröjning. Rörelsen består i att vara på väg

mot någonting, t.ex. drömjobbet, att ha positiva förväntningar på framtiden samt en

                                                                                                                                                                                    
1 För diskussion kring förförståelse se tex. Holme & Solvang, 1997, s 151ff
2 StudS står för Studenterna i Sverige
3 Lars Brandell, s 19 ff.
4 Ibid
5 Statistik från 1995 kan, idag, kanske anses som förlegad. Vill dock framhålla att rapporten publicerades 1998,
dvs. i närhet till när jag påbörjade uppsatsen. Eftersom rapporterna, i hög grad, ligger till grund för uppsatsen
menar jag att statistiken ändå kan anses relevant
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intellektuell rörlighet. Fördröjningen innebär att ”Många intervjupersoner förmedlar erfaren-

heter om att högskolevärlden förbarnsligar eller infantiliserar dem. Högskolevärlden blir

därmed en särskild värld som inte existerar på riktigt”6. Många intervjupersoner ser högskole-

världen som en fördröjning till vuxenvärlden. En del ser det som positivt att som student

anses som mindre vuxen medan andra förlöjligar vad studentidentiteten står för. Den ses som

något infantilt och en student ses som en som: ”dansar ’kvack-kvackdans’ och dricker öl, de

anses okritiska och sväljer lärarnas ord utan att tänka, de har bara sig själva att ta ansvar för”7.

Andra aspekter som belyses i Wästerfors rapport är svårigheter i rollen mellan att vara student

och att vara förälder. Känslan av otillräcklighet är vanligt förekommande bland studerande

föräldrar samt en känsla av att de inte studerar på samma villkor som de som är barnlösa pga.

att de aldrig får tiden att räcka till8.

4. Syfte & frågeställningar
Brandells och Wästerfors rapporter berör, i viss mån, mitt uppsatsämne, dock förekommer det

i StudS även yngre studenter, eller traditionella studenter. Men här är det äldre studenters upp-

levelser som är intressanta. Syftet med uppsatsen är att skildra äldre studenters studiesituation.

De frågeställningar uppsatsen behandlar är sprungna dels ur min egen förförståelse, StudS

rapporter samt syftet att skildra äldre studenters studiesituation. De är följande:

– Varför har respondenterna börjat studera?

– Påverkas respondenternas identitet av studierna? I så fall hur och på vilket hanteras

förändringen?

– Påverkas respondenternas ekonomiska situation? I så fall hur och på vilket sätt hanteras

förändringen?

– Påverkas respondenternas sociala status? I så fall på vilket sätt upplever respondenterna

förändringen?

                                                          
6Wästerfors, D. s 9 ff.
7 Ibid, s 69
8 Ibid, s 71
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5. Metodavsnitt
Den grupp jag har valt att koncentrera mig på är alltså personer som är mellan 30 & 40 år och

som studerar vid Lunds Universitet samt Malmö Högskola. Eftersom det skulle bli för

omfattande att ta med samtliga studenter i denna åldersgrupp var jag tvungen att begränsa

mig. Jag valde därför att inrikta mig på de som var högskolenybörjare9 höstterminen 1997.

Anledningen tillmitt val var framför allt följande 2 aspekter:

1. Respondenterna skulle inte ha studerat på högskola eller universitet tidigare. Jag ville
således se hur en äldre student som likaså är högskolenybörjare upplevde sin livs-
situation.

2. Syftet med att välja höstterminen 1997 var att de personer jag vände mig till skulle ha
studerat ett par terminer. Min tanke bakom detta var att de skulle ha kommit en bit på
väg i sin utbildning och i sin s.k. roll som äldre student. De skulle, förhoppningsvis,
kommit över den första förvirringen som kan uppstå i början av studietiden, med tanke
på eventuell, studieovana och andra omställningar i livet. Min förhoppning var att de
kunde ge mig en mer nyanserad bild av både sin studiesituation och sin livssituation.

Problem inför metodvalet
Inledningsvis avsåg jag att enbart arbeta kvalitativt, dvs. genomföra några intervjuer och ana-

lysera dessa. Men jag insåg att jag stod inför ett antal problem om jag valde detta tillväga-

gångssätt. Om man ser till de kriterier jag hade inför mitt urval så skulle det troligtvis

innebära stora svårigheter att få tag på personer som uppfyllde mina önskemål. Även om jag

kanske skulle lyckas få kontakt med några som uppfyllde kriterierna så ansåg jag att det fanns

en risk att de som kontaktade mig var de som upplevde sin studietid som positiv och gärna

ville berätta om den. Min avsikt var att även få kontakt med dem som kanske inte var så nöjda

med studietiden och min farhåga var att de ej själva skulle ta kontakt med mig om jag t.ex.

hängde upp lappar på olika institutioner. Risken fanns också att det kanske var t ex

övervägande män som skulle höra av sig, kanske enbart personer från samma på linje/pro-

gram eller enbart personer som var ensamstående utan barn osv. osv. Min intention var att jag

skulle ha en bred ram att kunna välja ur när jag skulle göra urval till intervjuerna. Jag ville

således undvika bekvämlighetsurval. Ett sådant urval innebär att man tar med de enheter som

är enklast att få tag på eller enheter som självmant anmäler sig för att ingå i urvalet. Holme &

Solvang medger förvisso att det är ett enkelt sätt att gå tillväga att använda sig av ovanstående
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urvalsförfarande men hävdar samtidigt att sådana enheter inte är representativa och leder till

felaktiga konklusioner om populationer10. Min avsikt var att göra en form av strategiskt urval

utifrån de frågeställningar som jag sökte svar på.

Jag vill påtala att jag inte gör anspråk på att min undersökning är representativ för samtliga

äldre studenter, detta är en omöjlighet med tanke på bl.a. tidsfaktorn samt ekonomiska

resurser. Men jag ansåg det vara viktigt att utifrån de möjligheter jag trots allt hade, försöka

göra det bästa möjliga eftersom min förhoppning med uppsatsen är att den ska lyfta fram

aspekter som kan leda till vidare forskning inom området.

Kvalitativ respektive kvantitativ metod
Utifrån ovanstående resonemang beslutade jag att använda mig av både kvantitativ och kvali-

tativ metod. Den kvantitativa metodens verktyg är, i detta fall, enkäten, medan den kvalitativa

är intervjuer. Det ligger en styrka i att kombinera kvantitativ med kvalitativ metod. Genom

intervjuer kan man nå en djupare förståelse för de svar respondenterna givit på enkäten.

Respondenterna ges också möjlighet att, i egna ord, uttrycka sina tankar och funderingar samt

ge detaljerade beskrivningar av hur de upplever sin studiesituation. Jag får således en inblick i

respondenternas värld utifrån deras egna perspektiv och inte utifrån de perspektiv och

kategorier som jag förutbestämt, via de möjliga svarsalternativ, som återfinns på enkäten.

Väntade, oväntade och förvånande enkätresultat kan härigenom få sin ”förklaring”. Den

kvantitativa metoden möjliggör däremot en generalisering av resultaten, om ett tillräckligt

stort underlag finns 11. Genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod kunde mina

problem övervinnas. Via att skicka ut enkäter nådde jag ut till fler än genom att enbart utföra

intervjuer, det skulle ge mig ett material som var mer representativt för denna grupp. Genom

att, på enkäten, fråga om respondenterna var intresserade av att bli intervjuade var min

förhoppning att få ett större antal att göra mitt urval till intervjuerna utifrån. De som tackade

nej till en intervju hade åtminstone svarat på enkäten.

                                                                                                                                                                                    
9 Med högskolenybörjare avses här att personen ej tidigare varit registrerad vid Lunds universitet eller Malmö
högskola. Huruvida de bedrivit högskolestudier på annan ort gick ej att få fram via Ladok som varit mig
behjälplig med att ta fram dessa uppgifter
10 Holme & Solvang, 1997, s 183
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Problem inför urvalet
Utvärderingsenheten i Lund var mig behjälplig med att få fram namnen på de studenter som

skulle ingå i mitt urval till enkäten. Det var dock inte problemfritt att få fram upplysningarna

utifrån den ålderskategori jag valt. De uppgifter jag önskade få fram skulle jag få via Ladok

och de delar in studenterna i följande ålderskategorier: 20-24 år, 25-34 år, 35 år och uppåt.

Möjligtvis hade jag kunnat få fram uppgifterna som rådata, men det hade inneburit ett enormt

arbete att sitta och sortera ut min ålderskategori ur detta digra material. Personalen på utvär-

deringsenheten lovade dock att försöka hjälpa mig få fram de uppgifter jag önskade. Veckan

innan julafton 1998 fick jag listan med namn, adresser samt personnummer på dem som var

högskolenybörjare höstterminen 1997, sammanlagt 343 st. På denna listan saknades uppgifter

om de påbörjat sina studier på linje/program eller fristående kurs.

Eftersom jag fick mina uppgifter strax innan jul valde jag att inte skicka ut enkäterna förrän i

mitten på januari 1999. Syftet med detta var att försöka höja svarsfrekvensen, eftersom jul &

nyår är en hektisk tid även för studenter. Jag ansåg att det fanns en risk att väldigt många helt

enkelt inte skulle ha tid eller bry sig om att svara på min enkät vid denna tidpunkt på året

Missivbrevet
Under tiden jag väntade på mina uppgifter från Ladok utformade jag missivbrevet och

enkäten. Missivbrevet är i viss mån avgörande för hur hög svarsfrekvensen blir eftersom det

är den första kontakten man får med respondenten och det gäller således att försöka utforma

brevet på sådant sätt att det fångar respondentens intresse att besvara enkäten. Dock bör det ej

vara för långt men ändå innehålla så mycket information som möjligt. Informationen bör

informera respondenten om varifrån eller från vem utskicket kommer samt syftet med under-

sökningen, tel.nr till den ansvarige om de önskar mer information, hur urvalet gjorts samt

upplysa om eventuell anonymitet samt konfidentialitet. Likaså bör man ha ett namn på sin

undersökning så respondenten inledningsvis ser vad undersökningen handlar om12. Som

framgår av mitt missivbrev valde jag att ”döpa” min undersökning till: Dina upplevelser av

Din studietid. (Se, s 62)

                                                                                                                                                                                    
11 Holme & Solvang, 1997, s 79 ff.
12 Trost, 1994, s 88 ff.
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Enkätens utformning
Utformningen av enkäten har likaledes stor betydelse för svarsfrekvensen, både vad gäller hur

omfattande den är samt hur frågorna är formulerade. Gällande omfattningen är det viktigt att

tänka på att enkäten inte får bli för omfattande eftersom respondenterna kan uppleva att de

inte har tid eller ork att svara på den. Det gäller att försöka göra en avvägning mellan att få

med de frågor man anser vara viktiga och samtidigt lyckas hålla respondentens intresse vid liv

under hela tiden denne besvarar formuläret. När det gäller frågornas utformning bör man

sträva efter att frågorna ställs att alla respondenter, i möjligaste mån, får samma innebörd och

samma associationer utifrån frågeställningen. Detta är på inget vis någon lätt uppgift. Hur kan

man vara säker på att två människor uppfattar en fråga på samma sätt? Jag menar nog att man

aldrig kan vara helt säker på detta, människor tolkar frågorna utifrån den kontexten de

befinner sig i. Av denna anledning kan det löna sig att göra en pilotstudie innan man påbörjar

undersökningen, något som jag återkommer till i nästkommande avsnitt.

En annan aspekt av enkäten är frågornas ordningsföljd. Frågor som har ett innehållsmässigt

sammanhang bör rimligtvis komma efter varandra på enkäten. Inledningsvis bör man ställa

faktafrågor, dvs. frågor som ej upplevs som kontroversiella av respondenten. De frågor som

kan upplevas som kontroversiella är t.ex. frågor om värderingar, dessa bör man vänta med att

ställa till lite längre fram i formuläret. Avslutningsvis kan man försöka ställa några

oproblematiska frågor i syfte att ”neutralisera eventuella spänningar som uppstått i samband

med svarandet”13

På enkäten börjar jag initialt med frågor om kön, ålder, civilstånd osv. för att därefter övergå

till att försöka kartlägga deras bakgrund, dvs. vad de gjorde innan de började studera. På sidan

3 övergår jag till frågor kring deras personliga situation i samband med studierna. (se, s 63 ff)

Enkäten innefattar även en del öppna frågor. Öppna frågor kan vara lite problematiska att

använda sig av. Anledningarna är flera, bl.a. att en del respondenter helt enkelt låter bli att

svara på dem, att de som svarar har en oläslig handstil samt att det är tidsödande att handskas

med materialet. Fördelen med öppna frågor är att man utifrån svaren kan se hur de svarande

associerar.14 Anledningen till att jag valde att ha med öppna frågor var att om jag skulle stå

inför det faktum att flertalet tackade nej till en intervju så hade jag åtminstone (förhopp-

ningsvis) fått svar från dem genom enkäten och således ha ett material att analysera. Detta
                                                          
13Holme & Solvang, 1997, s 171 ff.
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material skulle ju då också delvis bestå av svar som de själva formulerat och skulle ge mig en

inblick i deras sätt att tänka.

Pilotstudien
”Pilotstudier utnyttjas i synnerhet som förberedelse för insamling av KVANTITATIVA
DATA, eftersom kvantitativa undersökningar förutsätter att hela uppläggningen för
datainsamlingen är slutgiltigt utformad innan det egentliga fältarbetet börjar”15

Fördelen med att göra en pilotstudie innan man utför en studie är att man får möjlighet att se

om hur respondenterna tolkar frågorna, dvs. om de får de associationer som man önskar uti-

från de frågor man ställer. Man får s.a.s. Möjlighet att se om de svar man får är relevanta för

ens frågeställning(ar). Om man först upptäcker detta under studiens insamlingsfas är det för

sent att åtgärda det16

När jag utförde min pilotstudie skickade jag ut enkäter till 5 personer. Det var 3 män och 2

kvinnor. Samtliga var mellan 30 & 40 år. Männen var jag enbart ytligt bekant med, en av

kvinnorna kände jag väl, den andre var jag inte alls bekant med utan fick kontakt med via en

god vän. Samtliga ställde sig positiva till att deltaga. Jag bad dem även skriva vad de ansåg

om mina frågor, om de tex. ansåg att någon fråga var svårförståelig eller otydlig samt om det

fanns något de ansåg att jag inte tagit upp.

Man kan kanske ställa sig frågan om denna pilotstudie var tillräckligt omfattande. Men med

tanke på tidsramarna så gjorde jag bedömningen att pilotstudien inte fick bli för omfattande

eftersom mitt arbete redan var försenat. Utifrån de svar och kommentarer jag fick från mina

”testrespondenter” är jag ändå nog benägen att hävda att den åtminstone gav mig en stor insikt

i vad som behövdes förbättras på enkäten. Förbättringarna bestod i huvudsak av att formulera

om en del frågor så de blev tydligare.

                                                                                                                                                                                    
14 Trost, 1994, s 68 ff
15 Brante, Andersen, Korsnes, 1997, s 239
16 Holme & Solvang, 1997, s 81
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Urval till enkäten
Som jag tidigare nämnt innehöll listan jag erhållit från utvärderingsenheten namn på ca 300

personer. Utifrån denna lista gjorde jag ett slumpmässigt urval. Personerna stod i bokstavs-

ordning på listan och jag ansåg att ett slumpmässigt urval skulle ge mig ett bra material att

utgå ifrån med tanke på åldersfördelning och kön. Jag hade för avsikt att första omgången

skicka ut 100 enkäter för att se hur hög svarsfrekvensen blev och sedan därefter se om jag

kunde finansiera att skicka ut fler. Jag valde därför ut var tredje person på listan och skickade

ut en enkät till dessa. Den 18 januari skickade jag ut de första 100 enkäterna.

Påminnelser
Efter drygt tre veckor hade jag fått tillbaka 49 st. besvarade enkäter, dvs. drygt 50 % av de jag

skickat ut. Vid denna tidpunkt ansåg jag att det var dags att börja skicka ut påminnelser (se, s

68). Här kan man möjligtvis hävda att tre veckor är för lång tid att vänta innan man skickar ut

påminnelser. Men här är det en avvägningsfråga om när man ska skicka ut påminnelser.

Skickar man ut dem för snabbt kan respondenterna tolka det dels som att man är väldigt mån

om att få tillbaka enkäten eller så kan det upplevas som påträngande17. Anledningen till att jag

väntade tre veckor med att skicka ut påminnelser var att jag i början på terminen även läste

kurser varför min tid helt enkelt inte räckte till att göra det tidigare.

Inför utskicket av påminnelserna stod jag inför två problem, båda dessa av ekonomisk art.

Den ena frågan jag brottades med var om jag skulle våga chansa på att de som ännu ej svarat

hade kvar sin enkät samt det frankerade svarskuvertet eller om jag skulle skicka nya till dem.

Den andra frågan var hur många påminnelser jag skulle skicka ut till varje respondent. Om jag

enbart skickade ut påminnelsebrevet och ej ytterligare en enkät samt ett frankerat svarskuvert

skulle jag spara en del pengar. Dessa kunde jag använda till att skicka ut enkäter till desto fler

personer. Jag bestämde mig för att enbart skicka ut påminnelsebrevet. Eftersom det redan gått

tre veckor sedan mitt utskick, ansåg jag att de som inte redan svarat kanske inte hade för

avsikt att göra det heller, och jag ansåg således att det då var bättre att lägga de pengarna på

att försöka få ut fler enkäter. Om någon trots allt skulle ha förlagt sin enkät, så hade de

möjlighet att kontakta mig varpå jag kunde skicka dem en ny. Likaså beslutade jag mig för att

                                                          
17 Trost, 1994, s 95
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enbart skicka ut en påminnelse till varje respondent av ekonomiska skäl, men också av

tidsmässiga. Mitt arbete hade ju drabbats av diverse förseningar redan.

När slutar man?
När bör man då sätta punkt för sin undersökning? Skulle jag försöka få ut ytterligare fler

enkäter än de jag redan skickat ut? Detta var en fråga jag brottades med på vägen. Man önskar

ju hela tiden att få in så mycket information som möjligt i syfte att ens undersökning ska bli

representativ för dess population. Jag kan nog inte ge något bra svar på denna fråga. I mitt fall

var det ekonomin och tiden som blev den avgörande faktorn. Den 16 mars fick jag tillbaka

den sista enkäten och då hade jag sammanlagt 75 st. besvarade enkäter.

Urval till intervjuerna
När jag gick igenom enkäterna såg jag, till min förvåning, att en stor andel var intresserade av

att bli intervjuade. Jag hade en farhåga att många skulle tacka nej, mycket pga. tidsbrist. Av

totalt 75 inkomna svar hade 40 st. ( 54 %), tackat ja till en intervju, 34 st. (46 %) hade tackat

nej och 1 person hade inte besvarat frågan. Över hälften av respondenterna kunde således

tänka sig att bli intervjuade.

Men siffrorna är till viss del missvisande. När jag närmare studerade de 40 enkäterna som

svarat ja framkom att jag inte kunde göra mitt urval utifrån de 40 som ville bli intervjuade.

Anledningarna varierade, en del hade hoppat av studierna efter bara några månader och

uppfyllde således inte de kriterier jag utgick ifrån18. Andra var klara med sina studier eller

studerade numera på en annan ort och resterande hade sedan tidigare en högre utbildning och

föll därför utanför mitt kriterium om högskolenybörjare. Efter att ha plockat bort dessa

återstod ca 25 stycken att göra mitt urval från. Min målsättning var att intervjua 12 personer, 6

män och 6 kvinnor. Vid detta urval hade jag för avsikt att även ta hänsyn till deras civilstånd,

dvs., att välja ut ensamstående med och utan barn och detsamma gällande de som var

gifta/sambo. Syftet var att se om det fanns gemensamma nämnare i respondenternas studie-

situation trots att deras sociala situation var olika.
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När jag bestämde antalet jag skulle intervjua tog jag hänsyn till två olika saker. Dels att

materialet skulle vara så pass stort att jag hade möjlighet att göra vissa jämförelser samt

möjligtvis kunna dra vissa generella slutsatser ifrån det. Men jag var även tvungen att se det

ur ett tidsmässigt perspektiv. Utskriften av intervjuerna samt analysen är tidskrävande.

”Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. I kvalitativa
intervjuundersökningar tenderar antalet personer att vara antingen för litet eller för stort.
Om antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller testa
hypoteser om skillnaden mellan grupper. Om antalet är för stort går det inte att göra
några mer ingående tolkningar av intervjuerna” 19

Som framgår av ovanstående citat så är det inte antalet intervjuer som är viktigast utan att

man har möjlighet att analysera det material man samlat in ordentligt. Ett för stort material

kan bli för betungande att handskas med. Kvale hävdar att i de flesta intervjustudier utförs ca

10-15 intervjuer20.

Av de jag ansåg vara intressanta valde jag således ut 12 personer samt några reserver. Jag

hade för avsikt att vara klar med intervjuerna ca samtidigt som vårterminen slutade, att vänta

med några av intervjuerna till höstterminen skulle ge ett för stort avbrott i mitt arbete ansåg

jag. Jag försökte ringa upp respondenterna för att boka en intervjutid, men även här stötte jag

på en del problem, några var omöjliga att få tag på, andra ansåg sig inte ha tid eftersom det

var i slutet på terminen med allt vad det innebär av tidspress och tentor. Slutresultatet blev 10

intervjuer, 5 kvinnor och 5 män. För en kort presentation av intervjupersonerna se, s 69.

Inför intervjuerna
Min ena handledare hade vänligheten att låna ut sitt rum till mig så jag kunde utföra

intervjuerna där. Detta uppskattade jag mycket, eftersom miljön där intervjuerna utfördes

således blev densamma för samtliga intervjutillfällen. Likaså var det en ”neutral” plats, både

för respondenten och för mig, där vi kunde sitta ostörda under intervjun. Jag utgick ifrån att

de flesta av mina respondenter åtminstone vid något tillfälle vistades i Lund och således

skulle ha möjlighet att träffa mig. Några uttryckte önskemål om att jag istället skulle komma
                                                                                                                                                                                    
18 Dock hade det varit väldigt intressant att intervjua dessa för att ta reda på anledningen till att de valt att hoppa
av, men det får bli en helt annan studie.
19 Kvale, 1997, s 98 ff.
20Ibid, s 99
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hem till dem, men efter att ha förklarat avsikten med att utföra intervjuerna i Lund hade de

full förståelse för detta. I ett fall gjorde jag dock ett undantag. pga. respondentens sociala

situation, och utförde intervjun i hemmet.

Från samtliga jag ringde upplevde jag enbart positiv respons och kände, redan vid det

inledande samtalet, att jag fick bra kontakt med de flesta. Kommentarer som nedanstående var

inte ovanliga:

”Vad kul att du äntligen ringde, jag har gått och väntat på att höra ifrån dig, jag blev så
glad när jag fick din enkät och tänkte ÄNTLIGEN, ÄNTLIGEN någon som intresserar
sig för oss lite äldre studenter”.

Några respondenter hade frågor kring sin anonymitet, framför allt när det gällde vilka som

efteråt skulle få tillgång till mitt material. När jag förklarat för dem att jag var den enda som

visste vilka de var, samt att materialet inte blev inlagt i någon av universitetets datorer

försvann deras oro. Det de var mest oroliga för i detta sammanhang var att någon av deras

lärare eller framtida lärare skulle få reda på vem de var och vad de hade sagt. Ett par

respondenter hade inte alls denna rädsla, tvärtom.

”Jag står gärna för mina uttalanden med namn och allt, jag står för vad jag tycker, det är
på tiden att någon lyssnar på hur vi lite äldre har det”.

”Jag är inte rädd för att röja min identitet, vad ska de kunna göra mig? Sänka mina
betyg? Jag har redan ”fajtats” och retats så mycket med dem och deras normer så de kan
nog inte skada mig ytterligare”.

Eftersom en del av respondenterna kände en viss rädsla att deras svar skulle kunna härledas

till dem har jag valt att inte namnge vilken linje/program eller fristående kurs de läser. Några

av respondenterna visade sig också ha omständigheter i sitt privatliv som var så speciella att

deras identitet hade kunnat röjas om jag inte gjort på detta viset. I presentationen av mina

respondenter anger jag således endast om de läser linje/program eller fristående kurs.

När jag ringde upp respondenterna och bokade en intervjutid bad jag dem tänka över om det

fanns någonting som de gärna ville lyfta fram, dvs. någonting som påverkade deras studie-

situation positivt eller negativt. Inför intervjuerna gjorde jag även en liten sammanställning av

deras enkätsvar. Detta var en oerhörd hjälp för mig eftersom jag då hade lite förhandskunskap

om personerna.
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Intervjusituationen
Samtliga intervjuer, förutom en, utfördes alltså på min handledares rum på Sociologiska

institutionen. Fördelen var att vi kunde sitta ostörda, ingen telefon som ringde samt att det var

en ”neutral” plats för oss båda. En intervju är inte ett reciprokt samspel mellan två jämställda

parter utan det föreligger en maktasymmetri. Det är intervjuaren som styr intervjuförloppet

genom frågorna denne ställer. På så vis har intervjuaren större kontroll över situationen än vad

respondenten har21. Likaså kan respondenten vara nervös, vilket förvisso även intervjuaren

kan vara. Men intervjuaren känner sig förmodligen mer säker i sin roll efter att ha utfört ett

antal intervjuer.

När jag utförde intervjuerna använde jag mig av bandspelare. Jag frågade naturligtvis om

respondenten hade något att invända mot detta. Ingen av dem hade det, men jag märkte att

några blev nervösa av det, vilket framför allt märktes i början på intervjuerna. Av en händelse,

under en intervju, uppmärksammade jag att en av respondenterna tog ett gem jag hade haft till

mina papper, och satt och pillade med detta under intervjun. Till nästa intervju satte jag ett

antal gem runt mina papper som jag tog av och lade på bordet innan intervjun påbörjades.

Flertalet av intervjupersonerna tog dessa gem och pillade med dem under intervjuerna, på så

vis hade de något att ha i händerna. Likaså tog jag med mig en påse godis som jag satte fram

vilket också blev ett uppskattat inslag hos de flesta. Dessa ”manövrar” var avsedda att ha en

avledande effekt på respondenternas eventuella nervositet.

Intervjuguiden
”Det krävs kunskap om ett fenomen för att kunna ställa viktiga frågor /…/. Kännedom
om innehållet i en undersökning erhålls inte bara genom teoretiska studier och
litteraturstudier. Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras
kommer man in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och
får därmed en känsla av vad de intervjuade kommer att tala om” 22

Ovanstående citat från Kvales bok belyser en viktig aspekt menar jag, nämligen vikten av att

ha en viss kännedom om det man ska undersöka, utan denna blir det väldigt svårt att veta

vilka frågor som är viktiga i sammanhanget.

                                                          
21 Kvale, 1997, s 118
22 Ibid,s 92
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Vid utformningen av min intervjuguide hade jag med mig kunskap både genom min egen

förförståelse, dvs. jag är själv en del av det jag önskade undersöka, samt genom respondent-

ernas svar på enkäterna. Utifrån dessa aspekter samt utifrån mina frågeställningar utformades

intervjuguiden, (se, s 70 ff). Mitt syfte var att en del av frågorna på denna skulle bli ”en

fördjupning” av enkäten. Intervjuarguiden består av 5 teman:

1. Personlig situation
2. Vägen till universitetsstudierna
3. Nuvarande studiesituation
4. Den sociala situationen
5. Avslutningsvis

Under dessa teman finns de frågor, eller punkter, som jag hade för avsikt att få svar på under

intervjun. Intervjuguiden kan upplevas som väldigt strikt i sin utformning, men jag vill på-

peka att det enbart är för min egen skull som jag gjort utformat den så. Mitt syfte, under

intervjuerna, var inte att slaviskt följa frågorna på guiden utan de ska mer ses som en hjälp för

mig att under intervjuns gång. Eftersom jag var novis som intervjuare ansåg jag att det,

åtminstone initialt, kunde vara en bra hjälp att ge intervjuguiden denna struktur. När jag utfört

ett antal intervjuer och blivit mer rutinerad använde jag den mer som ett stöd. Vad som är

viktigt är också att inte låsa sig för mycket i sin intervjuarguide under intervjun utan försöka

vara öppen och lyhörd inför vad respondenten säger. Detta kan leda till nya infallsvinklar eller

ge en fördjupning i de man har23.

                                                          
23 Holme & Solvang, 1997, s 101
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6. Teoretisk utgångspunkt
Som teoretisk utgångspunkt för analysen av mitt empiriska material har jag valt att använda

mig av den symboliska interaktionismen. Anledningen till att jag valt denna teori är att den

fokuserar på individens upplevelser av sin verklighet och hjälper oss se varför en individ

handlar på ett visst sätt i vissa situationer. I den symboliska interaktionismen fokuseras även

på interaktionen mellan människor, ens världsbild tolkas och förändras utifrån de personer

man interagerar med. Således innebär interaktion med nya människor att nya perspektiv

öppnas upp, dvs. nya sätt att se på sin egen världsbild. När respondenterna började studera

innebar detta möte med nya människor men även med nya kulturella koder som finns inom

den akademiska världen. Att varje individ upplever sin verklighet utifrån sin unika synvinkel

innebär att det kan uppstå problem när individer ska passa in i olika kategorier i samhället. De

kategorier jag fokuserar på här i uppsatsen är t.ex. studenter och förälder. Den förställning

som förekommer i samhället av olika kategorier stämmer inte alltid in med hur verkligheten

ser ur för dem som placeras i dom. Genom att använda den symboliska interaktionismen i

analysen av mitt empiriska material menar jag att jag kan ge en djupare förståelse eller för-

klaring till varför respondenterna upplever sin studiesituation som de gör.

I huvudsak kommer jag att hänvisa till Charons tolkning av teorin, trots att det anses vara

Mead som är dess grundare. Anledningen är att det har skett mycket sedan Meads tid, precis

som allt annat förändras över tid så gör även en teori det med hänsyn till att andra tar den till

sig och utvecklar den. Man kan kanske hävda att precis som teorin i sig hävdar att både

individer och samhälle förändras så menar jag att dagens tolkning av teorin är mer relevant

sett utifrån hur samhället och individers syn på det är idag.Jag kommer dock att hänvisa till

Mead i vissa avseenden. Fundamentet i teorin är interaktionen mellan människor samt mellan

människor och samhället.

”Den västerländska kulturen är sedan länge starkt individualistisk på flera sätt. Vi
upplever t.ex. ett starkt socialt tryck att upplevs oss som unika självständiga individer.
Och vi ger vika för detta tryck. Genom att uppfatta oss som fristående individer visar vi
alltså vår sociala natur, kan man en smula ironiskt säga. Egotripparen är konform med
grupptrycket. Ett annat uttryck för denna individualism är vår tendens att dela upp
verkligheten i inre (upplevelse) kontra yttre (realitet), individ kontra samhälle, subjekt
kontra objekt, form kontra innehåll, Jag kontra Du. /…/I den sociologiska traditionen
finns flera försök att överskrida denna dualism. Ett av de mest systematiska finns inom
den socialpsykologiska doktrin som fått beteckningen symbolisk interaktionism. Dess
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kärna kan sägas utgöra ett försök att så långt som möjligt följa tanken att människan är
social, att just hennes mänsklighet och individualitet är uttryck för socialitet”24.

Ovanstående citat, anser jag, belyser den symboliska interaktionismens kärna på ett bra sätt.

Vad jag åsyftar är författarens beskrivning av att en individ endast kan uppleva sig som

självständig i förhållande till andra individer. Om det inte fanns andra individer så fanns det

heller ingen att uppleva sig självständig i förhållande till. Det är i princip en paradox, näm-

ligen att individualiteten är ett uttryck för socialitet. Man skulle här kunna hävda att om en

individ ställer sig helt utanför samhället, utanför all form av interaktion med andra individer,

då är väl denne ändå självständig? Nej, interaktion innebär inte alltid aktiva handlingar utan

att inte göra någonting alls i vissa situationer är också en form av interaktion, man visar, så att

säga, vad man inte gör och klargör sitt ställningstagande eller förhållningssätt för andra

individer25.

Den symboliska interaktionismen kan således sägas sträva efter att se sakernas tillstånd i ett

större perspektiv, tex. att en individ inte är fristående från samhället utan att de är en produkt

av varandra.

Charon menar att den symboliska interaktionismen kan sammanfattas i 3 centrala idéer, vilka

är:

1. Fokus ligger på sociala interaktionen mellan människor. Genom att fokusera på interak-

tionen i sig som förkommer så ses individer som aktiva, inte som passiva och determinerad.

Individer genomgår ständiga förändringar genom interaktionen med andra individer och sam-

hället är skapat av interagerande individer. Med interaktion avses hur en individs hand-

lingssätt i en viss situation byggs upp över tid och är beroende av hur andra individer handlar

i denna situation. Likaså innebär den att en individ inte enbart är influerade av vad de andra

gör utan det är en korrelation mellan individerna, en ständigt pågående process.

2. En individs handlande bestäms inte enbart genom interaktionen med andra individer utan

också genom interaktionen inom individen. Handlingssättet är en produkt av en tankeprocess.

Genom denna tankeprocess så definierar individen situationen som denne befinner sig i. Defi-

nitionen kan vara influerad av individer som man interagerar med, men den slutliga defini-

tionen är ett resultat av tankeprocessen där individens egna idéer, attityder och värderingar

assimilerats.
                                                          
24 Månsson (red), 1989, s 155 ff.
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3. Symbolisk interaktionism fokuserar på nutid, inte på dåtid och menar att en individ inte är

kontrollerad av vad som skett i dennes förflutna ej heller lever individen ut personlighetsdrag

som denne utvecklade tidigt i sitt liv. Handlingssättet i en given situation är i huvudsak

beroende av hur situationen ser ut just då, inte en produkt av vad man har med sig från sitt

förflutna såsom t.ex. attityder. Dock menar symboliska interaktionister att individen använder

sig av erfarenheter från det förflutna när denne handlar på ett visst sätt i en given situation

samt när de gör val inför framtiden26.

Symbolisk interaktionism
Centralt för människan är dess språk, vilket även är vad som skiljer människor från djuren.

Språket ger möjlighet att referera till olika saker såsom tex. människor, händelser etc. Språket

är ord som sammansatta, antingen i tal eller skrift, utför basen för samtliga symboler27

”En symbol är ett tecken som för alla berörda i sammanhanget har en given betydelse –
alla menar ungefär detsamma med tecknen, som har ett slags kollektivt mening. Alla
symboler är meningsfulla, eljest är de inga symboler” 28

Språket och ord ger mening åt allt man ser och upplever i den sociala verkligheten. Språket

ger individer möjlighet att skapa mening åt objekt och händelser. Om man inte kan förklara

hur något ska användas, t.ex. en bil, då förlorar även denne sin mening. Den sociala verklig-

heten byggs upp av språket, individer har möjlighet att tala om hur de känner, tänker, varför

de utför vissa handlar osv.

Olika gester kan dock betyda olika saker i olika kulturer så för att en gest ska bli en signi-

fikant symbol måste denne ha samma innebörd för de parter som interagerar med varandra.

Dess användande måste således ha samma betydelse för både sändare & mottagare. Mead

hävdar att trots att djur även använder olika gester som framkallar beteenden så är dessa ej

signifikanta symboler. Anledningen är att djuren gör detta instinktivt medan individer väljer

att använda sig av olika symboler i interaktionen med andra individer samt att det alltid

förekommer en aviskt med att använda en specifik gest vid en specifik tidpunkt. Mead menar

att de signifikanta symbolerna inte är medfödda, utan individer måste lära sig innebörden av

                                                                                                                                                                                    
25 Trost, Levin, 1996, s 15
26 Charon, 1995, s 23
27 Ibid, s 45
28 Trost, 1996, s 110
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dessa för att de ska framkalla önskvärda reaktioner. Detta sker genom interaktion med andra

individer29

”The body is not a self, as such; it becomes a self only when it has developed a mind
within the context of social experience” 30

I interaktionen med andra individer krävs det således någon form av gemensamt nämnare för

att symbolen ska ha likvärdig betydelse för sändare & mottagare. Mead menar att denna

gemensamma nämnare är, vad han benämner individens ”mind”, vilket utvecklats iden sociala

kontexten individen befinner sig i. Vad gäller begreppet ”mind” kan detta översättas till

medvetande eller som Trost & Levin beskriver det:

”Mind i Meads menings översätts traditionsenligt till medvetande, vilket enligt vår åsikt
är en mycket otymplig och direkt felaktig term för det eller de begrepp som Mead låter
betecknas av termen ”mind”. Enligt vår mening är en god översättning termen
föreställningsvärld. Vår föreställningsvärld är nästan alltid omedveten och kan därför
knappast kallas medvetande. Till detta kommer att Mead skiljer mellan ”mind” &
”consciousness”, vilket senare rimligen översätts till medvetande /…/” 31

Huruvida det är en felaktigt att översätta Meads begrepp ”mind” till medvetande har jag inte

för avsikt att diskutera, dock sluter jag mig till Trost & Levins översättning av begreppet till

föreställningsvärld. Anledningen är att om man ser till Charons ståndpunkt, som jag beskrev

ovan under punkt 1, dvs. att individen genomgår ständiga förändringar genom interaktionen

med andra, så anser jag det rimligt att översätta Meads mind till föreställningsvärld. En

individs föreställningsvärld förändras över tid utifrån de erfarenheter denne får och erfar-

enheter erhålles genom interaktionen med andra. Således är det en nödvändighet att individer

har en likvärdig föreställningsvärld för att symboler ska ha samma innebörd för dessa.

Genom språket möjliggörs även kategoriseringar såsom t.ex. kön, student, kriminell osv. Men

språket öppnar även upp för det abstrakta tänkandet. Begrepp såsom frihet, kärlek, rik får en

innebörd, dock ej samma för alla utan abstrakta begrepp är oftast relativa. Men även gester

kan ses som en form av språk, individer kan kommunicera och/eller förstå varandra enbart

genom gester.

                                                          
29 Mead, 1934, s 45 ff
30 Ibid, s 45 ff
31 Trost & Levin 1996, s 50
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Symboler är således inte universella utan kan variera oerhört beroende på t.ex. stad eller

landsbygd, välutbildade eller icke välutbildade, gammal eller ung osv., osv. Genom det

faktum att individen interagerar med många olika individer så lär sig denne att se sakers

tillstånd ur olika perspektiv. Charon menar att eftersom det finns så många olika perspektiv så

finns det inte en objektiv verklighet, åtminstone inte i den bemärkelsen att alla individer kan

relatera till den. Han förnekar inte att det existerar en objektiv verklighet oberoende av vår

sociala definition av den, utan han menar att varje individ ser sin verklighet på ett unikt sätt

utifrån sitt perspektiv. Således har varje individ sitt individuella, personliga verklighets-

perspektiv men detta är uppbyggt utifrån hur individen lärt sig att identifiera och klassificera

det som finns runt omkring denne. Man kan således säga att en individ som interagerar med

många individer som inte innehar samma verklighetsperspektiv som denne själv, får ett bred-

are verklighetsperspektiv än den som inte interagerar med så många eller som enbart inter-

agerar med individer med liknande verklighetsperspektiv. Eftersom det livet igenom dyker

upp nya människor i individers liv så förändras också dennes verklighetsperspektiv efterhand,

därav ses individen som aktiv och inte som passiv och determinerad 32

Symbolernas betydelse för individen
Den symboliska interaktionismen menar att hela individens värld är symbolisk.

”Our world is a symbolic one. We see, we think, we hear, we share, we act sym-
bolically. Symbols are critical for the human precisely because (1) they are our reality,
(2) they make our complex group life possible, and (3) they make the human being
possible.33

En individ agerar utifrån sitt verklighetsperspektiv, vilket är uppbyggt och definierat av andra

individer som denne interagerar med. I interaktionen skapar sig individen ett perspektiv av

hur verkligheten ser ut och hur denne bör handla vid detta tillfälle. Men i interaktionen med

andra får individen även insyn i nya perspektiv, dvs. de perspektiv på verkligheten som andra

har och lär sig se verkligheten genom nya ”glasögon”. Människan socialiseras fortgående i sitt

liv genom interaktionen med de människor som kommer in i dens liv. Nya grupper innebär

”nya” symboler t.ex. vissa regler, normer och idéer som finns i dessa grupper. För att en ny-

komling i en grupp ska förstå det verklighetsperspektiv som finns i gruppen måste denne sätta

                                                          
32 Charon, 1995, s 32 ff
33 Ibid, s 55
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sig in i dessa regler, normer och idéer som existerar eftersom dessa bildar den gemensamma

plattformen för gruppen. Det gäller alltså att förstå de symboler som är viktiga i gruppen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är genom symboler som individen blir medveten

om son verklighet och även om sig själv som individ 34

Symboler som sociala objekt
Objekt existerar i rent fysisk form, men det är individer som namnger dom och likaså

bestämmer dess användningsområde. När vi ska lära oss vad ett objekt kallas & hur det

används så frågar eller iakttar vi andra individer. Det är således genom interaktionen man lär

sig objektets namn och funktion och därav blir objekten sociala objekt. Men vad är då ett

socialt objekt? I symbolisk interaktionistisk tolkning kan ett objekt vara allt från en blomma

till andra människor. Men detta innebär inte att alla objekt eller individer är sociala objekt. 35

”A social object, then, is any object in a situation that an actor uses in that situation.
That use has arisen socially” 36

Kravet för att ett objekt ska benämnas som socialt objekt är att individen använder det eller tar

notis om det i den situation denne befinner sig I. Ett objekt som vid ett tillfälle inte är ett soci-

alt objekt kan således vid ett annat tillfälle vara det beroende på om individen använder det.

En individ som inte är rider ser en häst som t.ex. ett sällskapsdjur eller som pålägg, dvs. ett

objekt, om denne dock i framtiden börjar rida så blir hästen ett socialt objekt dvs. något som

individen använder sig av i situationen. Men även symboler kan bli sociala objekt.

För att en symbol ska bli ett socialt objekt fordras att symbolen kan berätta för andra och oss

själva vad vi tänker och känner samt vad vår avsikt är vid detta tillfälle. Ett leende talar om

för den man ler mot att man uppskattar det denne gör eller säger eller att man helt enkelt

tycker om att titta på den andre. Leendet blir således ett socialt objekt. Men om en symbol

varit ett socialt objekt vid ett tillfälle eller en period för en individ innebär detta inte att

samma symbol alltid är det. Den sociala verkligheten är en ständigt pågående process,

individens perspektiv förändras hela tiden och således gör även de sociala objekten för denne.

                                                          
34 Charon, 1995, s 55 ff.
35 Ibid, s 39
36 Ibid, s 39
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Interaktionen inom individen
Inom den symboliska interaktionismen ses Jaget som ett socialt objekt. En individ agerar både

mot sin yttre omvärld men även mot hans/hennes inre omvärld, dvs. Jaget. För att kunna se

sig själv som ett socialt objekt krävs det interaktion med andra individer. Genom interak-

tionen ser individen sig själv i förhållande till de andra, man ser att man är ”någon”. Man kan

säga att man ser sig själv genom andra. 37

Men en individ är inte social när denne föds utan blir detta alltmer successivt genom

interaktion med andra. I denna socialiseringsprocess formar individen sin Jaguppfattning och

sitt medvetande. Jaget och medvetandet är således sociala produkter som uppkommer i en

process. Denna process består av olika stadier som samtliga genomgår.

Lekstadiet är stadiet där barnet lär sig namn på olika objekt i sin närhet, såsom t.ex. sitt eget

namn, mamma, pappa, stol osv. Barnet lär sig innebörden av orden och kan således agera

utifrån dessa i interaktionen med andra. Likaså lär sig barnet att se sig själv, denne blir en

individ i förhållande till andra runtomkring sig.

”As others point us out to ourselves, we see ourselves. We become social objects to
ourselves. Other points us out; they give us names” 38

Således när någon/något får ett namn blir den/det till ett objekt, därav ser barnet sig själv som

ett objekt. I barnets omgivning finns individer som är viktiga för det, människor som barnet

kanske försöka imponera på, någon som barnet respekterar, ser upp till, är rädd för eller

önskar bli accepterat av. Dessa är signifikanta andra för barnet. Signifikanta andra har s.a.s.

högre rank än andra människor för barnet, oftast är det föräldrar eller andra närstående.

”To the small child significant others are responsible for the emergence of the self; the
child comes to view self as an object because of significant others. In a sense, I fail to
see myself without my awareness that these significant others see me” 39

I lekstadiet antar barnet endast en av de signifikanta andras roller åt gången, de har ännu inte

möjligheten att se sig själv utifrån många perspektiv samtidigt. Av denna anledning antar

barnet endast en roll åt gången och agerar utifrån denna. På så sätt lär barnet att se sig själv,

dvs. det är början på att se sig själv som ett socialt objekt. Nästa fas i socialisationsprocessen

                                                          
37 Ibid, s 68 ff.
38Ibid, s 70
39 Ibid, s 71
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är spelstadiet. I detta stadium lär sig barnet att se saker ur flera olika aktörers perspektiv, inte

endast en åt gången som i lekstadiet. Barnet lär sig således att fungera i en grupp av individer

och att sammanfoga de ibland olika, normer och perspektiv som kan förekomma i grupper.

Likaså utvecklas förmågan att se sig själv som individ ur flera olika perspektiv, inte endast ur

ett. Således sammanfogar barnet alla de signifikanta andra till generaliserande andra.40

”Den generaliserade andra är det organiserade samhället eller den sociala grupp som
ger individen ett eget jag. Det sker genom att individen uppfattar åsikter normer och
förväntningar hos den generaliserande andra som en enhet bestående av samhället eller
gruppen. /…/ Genom att den generaliserande andre finns och influerar på de sociala
processerna så styrs också den enskilda människan såväl till beteende som i form av
grundläggande åsikter ” 41

När individen utvecklat sitt jagmedvetande har denne även utvecklat förmågan att se saker om

sig själv. Precis som man kan kritisera andra kan man kritisera sig själv i vissa situationer,

likaså berömma sig själv, sätta upp mål för sig själv eller kompromissa med sig själv. Indi-

viden interagerar med sig själv precis som den interagerar med andra, detta sker genom en

inre dialog, ett ständigt flöde av tankar. Individen är således både ett subjekt (dvs. den som

kommunicerar) och ett objekt (dvs. individen har ett Jag som denne kommunicerar med).

Genom denna inre dialog skapar individen sitt personliga perspektiv av världen, man ser på

världen utifrån Jagets perspektiv. Men man ser även på sig själv med omvärldens perspektiv,

man får en identitet utifrån hur andra ser på en, såsom tex. student, förälder, arbetslös osv.

osv.

Men en individ interagerar inte enbart med en social grupp åt gången utan är oftast en del av

många sociala grupper. I de olika grupperna finns olika perspektiv vilket individen delar med

de andra i interaktionen med respektive grupp. Individen lär sig således inte bara att se

verkligheten ur olika perspektiv utan även att se sig själv utifrån de olika gruppernas perspek-

tiv. Sådana grupper benämns referensgrupper. Individen förändras i sitt agerande beroende på

vilken grupp denne interagerar med, förändringen beror på de förväntningar individen tror att

referensgruppen har på denne. Rollen som förälder kräver ett agerande, rollen som arbets-

tagare ett och rollen som student ett annat. Individen har således olika identiteter beroende på

vem denne interagerar med. 42

                                                          
40 Ibid, s 71
41 Trost & Levin, 1996, s 54
42 Charon, 1995, s 72 ff
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Jaget är inte bara konstituerat av ett ”Me” utan består, enligt Mead, också av ett ”I”. Samtidigt

som dessa är delar av en helhet, dvs. jaget, så är de separerade från varandra, dvs. de före-

kommer aldrig samtidigt. ”I” är det subjektiva jaget, ”Me” är det sociala jaget 43

”Vårt ”me” innehåller allt vi varit med om, där lagras alla våra erfarenheter, där finns
vårt språk med alla sina ord, sin syntax och sin grammatik. Där finns också
internaliserade alla de normer och förväntningar vi fått oss till del. Vårt ”I” finns bara
momentant i nuet och är den aktiva och spontana delen av vårt jag. ”I” är den som
pratar, den som associerar, den som kommer med goda idéer, den kom kommer med
plumpa utfall. Vad ”I” gör lagras automatsikt i vårt ”me”, /../. 44

Vårt ”I” är således den spontana sidan av vårt jag, som handlar utan att tänka efter och som

emellanåt kan försätta en i pinsamma situationer. Individens handlande i interaktionen med

andra individer lagras i vårt ”Me”. Nästa gång en liknande situation dyker upp så har indi-

viden erfarenheter från sitt tidigare handlande och kan utifrån dessa göra en bedömning hur

denne bör och inte bör handla. Man skulle kanske kunna säga att vårt ”Me” är en form av

kunskapsbank, där tidigare erfarenheter lagras och nya fylls på efter hand. Denna kunskaps-

bank kan individen använda sig av, som vägledning, när denne ska ta ett beslut hur den ska

handla i olika situationer. När en individ t.ex. hamnar i en ny situation då påbörjas en inre

dialog om hur denne ska handla. Erfarenheter från eventuella tidigare liknande situationer tas

fram samt möjligtvis görs beräkningar av konsekvenserna av olika handlingsalternativ och

utifrån detta tar individen ett avgörande hur denne bör handla. Denna inre interaktion är

ständigt pågående genom tankar, reflektioner och i viss mån även samtal med själv. Det är ett

ständigt flöde av ovanstående i en individs medvetande. Den inre interaktionen pågår i

individens medvetande och är således förstulen för övriga individer i motsats till interaktionen

mellan individer som är fullt synbar. Charon benämner båda dessa för ”covert& overt action”.

Charon menar att medvetandet inte ska ses som en sak eller något som kan lokaliseras till

hjärnan, nervsystemet eller någon annan plats i kroppen. Medvetandet är istället en aktivitet,

en ständigt pågående sådan.45

                                                          
43 Mead, 1934, s 173 ff.
44 Trost & Levin, 1996, s 86
45 Charon, 1995, s 93 ff



30

Dåtid, nutid & framtid
Enligt den symboliska interaktionismen så bestäms en individ sitt handlingssätt, i nuet, inte av

det förflutna. Anledningen är att ens synsätt förändras över tid, perspektiven förändras utifrån

erfarenheter och i interaktion med andra. Så som man ser på sitt förflutna utifrån nuets

perspektiv såg man kanske inte på det för ett år sedan. Genom interaktion med andra får man

ständigt nya perspektiv och förändrar sin verklighetsuppfattning. Dessa nya perspektiv

används också i interaktionen inom individen, vilket i sin tur påverkar de val man gör och hur

man ser på sin verklighet. Det förflutna är således inte betydelselöst i någon mening utan

används i nuet men determinerar inte individens handlingssätt.

En annan anledning till att det förflutna inte är betydelselöst i nuet är att den situation en

individ befinner sig i i nuet är ett resultat av val denne gjort i sitt förflutna. Hade individen

gjort annorlunda val hade även dess situation i nuet varit annorlunda, således är individens

historia betydelsefull. Det är denna som har lett individen dit den är i nuläget. I individens

historia ingår aspekter såsom vilket land denne är född i, möjligheter till utbildning,

utbildningstraditioner i familjen, ekonomiska förutsättningar i familjen samt hur individen

blivit behandlad av både familj och omgivning i sin barndom. Alla dessa aspekter är en form

av startpunkter som banar väg för olika val individen gör enare i livet. Det kan tyckas vara en

motsägelse att först hävda att en individs förflutna inte bestämmer dennes handlingssätt i nuet

och därefter hävda att startpunkterna i livet och individens historia ändå är av största vikt.

Men Charon menar att vissa förutsättningar i barndomen inte behöver innebära att en individs

liv blir på ett visst sätt när denne växer upp. Anledningen är den s.k. fria viljan eller möjlig-

heterna som finns att välja vissa vägar och att göra vissa val 46

Här kan man givetvis invända att det har stor betydelse vilket land man föds i, möjligheter och

villkor varierar oerhört t.ex. vad gäller möjligheten till högre utbildning. Men som jag tolkar

Charon här så menar han att det i första hand är de val individen själv gör som formar dess

situation. Givetvis färgas valen av starten i livet, tankar, åsikter och moraliska ståndpunkter är

något man till stor del får av signifikanta andra i barndomen. Men dessa kan förändras under

livets gång genom interaktionen med andra. Genom denna interaktion föds nya tankar, idéer

och åsikter och nya moraliska ståndpunkter tas kanske utifrån interaktionen med andra men

även utifrån interaktionen inom individen. Ett exempel kan ju t.ex. vara att en individ beslutar

sig för att äta kött pga. t.ex. hälsoskäl eller som en rent moralisk ståndpunkt. Denne har

                                                          
46 Ibid, s 134 ff.
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kanske växt upp i en miljö där det inte funnits några moraliska betänkligheter mot att äta kött,

men utifrån de förändringar som skett i samhället och i världen i stort så ändrar individen sin

moraliska ståndpunkt. Likväl som en individ förändras livet igenom så förändras även sam-

hället eftersom samhället är en produkt av individer, det är således en ständig växelverkan.

Charon menar likaså att framtiden är av största vikt för individen. Anledningen är att en

individ planerar sitt liv, de val denne gör nu görs ofta med tanke på framtiden. Individen

kalkylerar vad de olika val denne står inför får för konsekvenser i framtiden för den själv men

med i betraktningen finns även vilken effekt valet/valen har på andra i omgivningen.

Framtiden och dåtid är således sociala objekt för en individ, det är något individen använder

sig av eller tar nots om i den situation denne befinner sig i i nuläget.

”A memory is applied to the present: the imagined consequences of an act are
considered. Like all else, the past and future changes as we change our uses for them in
the present” 47

Dåtid och nutid existerar inte i sig själv utan dess skepnad är beroende av nuet. Utifrån hur en

individ upplever nuet så ser denne även på sitt förflutna och sin framtid. Utifrån varje för-

ändring som sker i en individs liv, dvs. nya erfarenheter, möten med nya människor, förändras

dennes syn både på sitt förflutna och även på sin framtid. Båda dessa sätts i nytt ljus eller ges

nya tolkningar utifrån den nuvarande livssituationen. 48

Kortfattad sammanfattning av symbolisk interaktionism
I ovanstående beskrivning av den symboliska interaktionismen har jag försökt belysa en

aspekt som jag menar vara väldigt intressant och som jag tog upp inledningsvis i teoriav-

snittet, nämligen den att en individs individualitet är ett uttryck för socialitet. En individ är en

social varelse och kan inte uppleva sig som en individ utan interaktionen med andra. Indi-

viden ser jag själv genom andra, påverkas av regler och normer som existerar i de referens-

grupper som denne önskar tillhöra. Identiteten genomgår således en ständig förvandling, i

interaktion med okända människor får individen nya perspektiv och formar sitt eget verklig-

hetsperspektiv utifrån detta. Det viktiga inom symbolisk interaktionism är nutid, inte dåtid

                                                          
47 Ibid, s 136
48 Ibid, s 136.
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eller framtid. Individen tar sina beslut i nuet, blickar tillbaka till dåtid och tolkar händelser

som inträffade då med nutidens perspektiv. Besluten som tas i nuet får konsekvenser i

framtiden och individen för en inre dialog med sig själv i syfte att komma fram till ett

lämpligt beslut. Individens dåtid determinerar således inte dess framtid pga. den fria viljan.

I analysen av mitt empiriska material kommer jag huvudsakligen att använda mig av de tre

ovanstående punkterna jag tagit upp, nämligen interaktionen mellan individer, interaktionen

inom individen samt tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. Under analysen kommer jag dock

att gå in mer ingående på ovanstående punkter.
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7. Resultatdel, kvantitativt material
I detta avsnitt presenterar jag resultatet av mitt empiriska material, såväl det kvantitativa som

det kvalitativa. Jag inleder med att redogöra för resultaten av enkätundersökningen. Ovanför

tabellerna presenterar jag frågan som tabellen besvarar49. Efter presentationen av det kvanti-

tativa materialet presenterar jag analysen av intervjuerna samt tillvägagångssättet vid analys-

en.

Resultaten från enkätundersökningen
Av totalt 122 utskickade enkäter fick jag tillbaka 75 st. som var besvarade, dvs. 61 %.

Bortfallet var således 39 %. I bortfallet ingår även enkäter som kom tillbaka med adressaten

okänd, personer som skickade tillbaka den och meddelade att de ej studerar längre samt några

som ej önskade deltaga i undersökningen. Nedanstående tabell visar fördelningen av dessa.

Bortfall
Antal Procent

Ej svarat 32 68

Adressaten okänd 10 21

Studerar ej längre 3 6

Önskar ej deltaga 2 5

Summa 47 100

De som således inte brydde sig om att besvara enkäten, trots påminnelse uppgår till 26 %. Jag

menar att en svarsfrekvens på 61 % bör man vara väldigt nöjd med. Av dem som besvarat

enkäterna var 58 % kvinnor och 42 % män, dvs. kvinnornas uppfattningar är bättre repre-

senterade i materialet.

                                                          
49 Jag har medvetet valt att inte rubriksätta tabellerna utan låta rubriken bestå av den fråga tabellerna belyser. Jag
är medveten om att det är brukligt med tabellrubriker, men ansåg att det i det här fallet skulle bli mer
svårförståeligt för läsarna
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Läser du på:
Svarsalternativ Antal Procent

Linje/Program 61 82

Fristående kurs 13 18

Totalt 74 100

Övervägande del av respondenterna, 82 %, läser på linje/program, medan 18 % läser fristå-

ende kurser. Detta visar att flertalet läser en yrkesinriktad utbildning. Intressant här är varför

så många väljer att göra detta? Anses det mer ”säkert” att ha en yrkesutbildning istället för en

examen baserad på fristående kurser? En annan aspekt man kan spekulera i är om de som

läser på fristående kurser gör detta för att de inte kommit in på den linjen/programmet de

önskar? Genom att läsa fristående kurser meriterar de sig mer och kan således söka i fler

kategorier.

Pendlar du till universitetet?
Svarsalternativ Antal Procent

Ja 49 68

Nej 23 32

Totalt 72 100

68 % pendlar till universitetet medan 31 % inte gör det. Det är således en övervägande del

som pendlar. Den genomsnittliga tiden för pendlingen ligger på ca 1 - 1,5 timma. Fördelarna

som uppgavs med att pendla kan sammanfattas i att respondenterna ser pendlingstiden som en

möjlighet att varva ner, slappna av eller använder tiden till att läsa. Nackdelarna som upplevs

med pendlingen var i huvudsak att den upplevs som tidskrävande, dyr samt att förbindelserna

inte alltid passar föreläsningstiderna.

Vilket civilstånd har Du?
Svarsalternativ Antal Procent

Ensamstående 26 35

Gifta/sambo 48 65

Totalt 74 100
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35 % av respondenterna är ensamstående och de resterande 65 % är gift/sambo. Övervägande

del, dvs. 58 % har barn under 18 år medan 42 % inte har det.. Av dessa 58% , som har barn,

11% ensamstående och 47% gifta/sambo. De som har barn under 18 år ombads gå vidare till

fråga 9 i enkäten. Nedan presenteras hur svaren fördelade sig.

Hur tycker Du det fungerar att studera när man har barn?
Svarsalternativ Antal Procent

Det fungerar alldeles utmärkt 7 16

Det fungerar bra för det mesta 11 26

Det fungerar så länge ingen av oss blir sjuka 3 7

Det är svårt att få tiden att räcka till åt både barnet/barnen & studierna 21 49

Det är svårt att få föreläsningstider & barnomsorgstider att överensstämma 1 2

Totalt 43 100

Nästan hälften, 49 %, uppger att de har svårt att få tiden att räcka till åt både barnet/barnen

och studierna. Eftersom så hög andel uppger att de har svårt att få tiden att räcka till, blev jag

intresserad av att se om det förelåg någon skillnad i upplevelsen vad gäller de som är ensam-

stående och de som är gifta/sambo. Jag föreställde mig att de som var ensamstående skulle

uppleva tidsbristen i högre grad än de som var gifta/sambo eftersom de är just ensamstående

och inte har samma möjlighet till avlastning. Jag samkörde därför dessa faktorer och nedan-

stående resultat framkom.

Svarsalternativ Antal Procent

Ensamstående 2 10

Gifta/sambo 19 90

Totalt 21 100

Min föreställning visade sig alltså vara väldigt fel. Endast 10 % av de ensamstående anser att

det är svårt att få tiden att räcka till åt både barnet/barnen och studierna, men 90 % av de

gifta/sammanboende anser det. Vad kan detta bero på? En möjlig tolkning kan vara att ju fler

man är i familjen desto mer finns att ta hänsyn till. Att man har en partner behöver inte

innebära att denne alltid eller allt som oftast kan gå in och avlasta en. Orsakerna kan ju variera
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såsom t.ex. att partner också studerar, har oregelbundna arbetstider, har ett arbete där denne är

mycket bortrest eller har många engagemang utanför familjen. En annan möjlig tolkning kan

vara att partnern anser att trots att dennes respektive börjat studera så ska allting vara som

förr, dvs. en ovilja gällande ansvarsfördelningen. En anledning till att ensamstående med barn

inte upplever tidsbrist skulle kunna vara att delad vårdnad (som fungerar) avlastar.

Sysselsättning terminen innan studierna
Svarsalternativ Antal Procent

Förvärvsarbetade 30 40

Studerade på Komvux 28 37

Studerade på folkhögskola 1 1

Arbetslös 4 5

Föräldraledig 3 4

Arbete inom arbetsmarknadspol. åtgärd 2 3

Studerade på annan utbildning 5 7

Annat 2 3

Totalt 75 100

Övervägande del av respondenterna förvärvsarbetade, 40 %, eller studerade på Komvux, 37

%, terminen innan de började studera på Lunds universitet eller Malmö högskola. De som

svarat att de studerade på annan utbildning hade möjlighet att fylla i vilken utbildning det

gällde. I de fallen de gjort detta så rörde det sig om högskole- eller universitetsstudier.

Slutligen har 3 % uppgett att de var sysselsatta med något annat än ovanstående alternativ. De

som har besvarat vad annat består av har uppgivit studier i sitt tidigare hemland, tekniskt

basår på LTH, läst fristående kurser antingen på Lunds universitet eller Malmö Högskola.

En rimlig tolkning av resultaten bör väl kunna vara att de 37 % som läste på Komvux har

kompletterat inför sina universitetsstudier. Men en annan tolkning kan också vara att de inte

hade för avsikt att läsa vidare när de påbörjade sina Komvuxstudier utan beslutet växte fram

under studietiden.
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Varför började Du studera?
Svarsalternativ Antal Procent

För att pröva på högskolestudier 7 9

Behövde mer kunskaper inom mitt arbetsområde 3 5

För att kunna byta till annat yrkesområde 32 43

För att klara mig bättre på arbetsmarknaden 11 15

För att få mer kvalificerade arbetsuppgifter inom mitt yrkesområde 5 7

För att lättare få ett arbete (var arbetslös) 7 9

Ett alternativ till att vara arbetslös 1 1

Annat 8 11

Totalt 74 100

Övervägande del, 43 % började studera för att kunna byta till annat yrkesområde och 15,6 %

uppger att de börjat studera för att klara sig bättre på arbetsmarknaden. 11 % har svarat annat

på frågan varför de började studera. De som har skrivit kommentarer till annat har bl.a. skrivit

att kroppen inte längre orkade med det tunga arbetet inom vården, en önskan att få ett yrke, en

fast tjänst, önskan att utveckla sig. Ett par respondenter med utländsk härkomst har skrivit att

de ser universitetsstudierna som deras enda möjlighet att få arbete i framtiden. Studierna ses

som en möjlighet till något bättre, dvs. en bättre situation än respondenterna hade vid denna

tidpunkt. Önskningar som att få ett yrke, en fast tjänst eller som en enda möjlighet att få ett

arbete i framtiden. Studierna ses som en lösning på respondenternas situation på arbetsmark-

naden, frågan är om högre utbildning, oavsett om det är en yrkesutbildning eller inte, ökar

möjligheterna för t.ex. en fast tjänst. Fasta tjänster existerar inte i samma utsträckning längre

som för ett antal år sedan, om man sedan betänker att det tar ett antal år att utbilda sig så

hinner mycket förändras på arbetsmarkanden. Yrkesområden som en period har ett skriande

behov av personal kan kort tid efter drabbas av stora nedgångar. Ett exempel är den s.k.

dot.com-döden som inträffade för kort tid sedan där många i IT-branschen tvingades göra

stora personalnedskärning.

På enkäten följer en följdfråga på där respondenterna ombeds besvara vilken typ av arbete/ar-

beten de haft de senaste 10 åren. Nedan följer en sammanställning jag gjort av svaren:
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Undersköterska, skötare inom psykiatrin, sjuksköterska, förskollärare, fritidspedagog,
dagmamma, behandlingsassistent, svetsare, laboratorieassistent, egen företagare, arbets-
ledare, lagerarbetare, växthusarbetare, lokalvårdare, industriarbetare, busschaufför, FN-
soldat, grafisk formgivare, lärare, väktare, massör, affärsbiträde, ekonom, personal-
administratör, speditör, byggnadsarbetare, kontorsarbetare, taxichaufför, fastighets-
skötare, försäljare, olika arbeten inom restaurangbranschen, kemist, tidningsbud,
vaktmästare, chaufför, journalist samt tandsköterska.

Som framgår så återfinns flertalet respondenter inom arbetsområden som inte krävt högre

utbildning, de följs av arbete inom vård & omsorg. Dessa kategorier drabbades hårt under 90-

talet av personalnedskärningar och minskade resurser vilka vara förklaringen till att så många

börjat studera för att klara sig bättre på arbetsmarknaden eller för att byta till annat yrkes-

område.

Vad anser Du om Din studiesituation?
På enkäten ombeds respondenterna gradera, på en fem-gradig skala, i vilken utsträckning

vissa påståenden stämmer för dom. I nedanstående redovisning har jag slagit ihop resultaten

till en tre-gradig skala i syfte att göra resultaten mer lätthanterliga. Resultaten redovisas för

varje enskilt påstående.

A. Studierna har utvecklat mig som människa:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 4 5

Varken eller 17 24

Stämmer 51 71

Totalt 72 100

B. Min studietid har hittills varit rolig och stimulerande:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 10 13

Varken eller 19 26

Stämmer 45 61

Totalt 74 100
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C. Studietillvaron är svår att kombinera med mitt tidigare sociala liv:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 32 43

Varken eller 21 29

Stämmer 21 28

Totalt 74 100

D. På grund av studierna har kontakten med mina gamla vänner försvårats:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 31 42

Varken eller 24 32

Stämmer 19 26

Totalt 74 100

E. Som student har jag fått många nya vänner:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 15 20

Varken eller 24 33

Stämmer 35 47

Totalt 74 100

F. Det är svårt att studera när man har barn:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 10 23

Varken eller 13 30

Stämmer 20 47

Totalt 43 100
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G. Min partner har svårt att acceptera att jag studerar:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 47 77

Varken eller 8 13

Stämmer 6 10

Totalt 61 100

H. Jag skulle vilja ha fler kontakter med andra studenter:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 33 46

Varken eller 25 35

Stämmer 14 19

Totalt 72 100

I. Jag ställer mig ofta frågan om mina studier är värd alla uppoffringar jag gör:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 45 62

Varken eller 11 15

Stämmer 17 23

Totalt 73 100

J. Ibland överväger jag att hoppa av mina studier:
Svarsalternativ Antal Procent

Stämmer inte 51 71

Varken eller 12 17

Stämmer 9 12

Totalt 72 100
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Den bild som sammanfattningsvis framträder av ovanstående resultat är att övervägande del

av studenterna trivs med sin studiesituation. Det som upplevs som svårast är att studera när

man har barn. Ett antal av resultaten förvånade mig dock vid genomgången av övriga enkät-

svar. På enkäten (fråga 20) efterfrågas vad respondenterna upplever vara den största negativa

förändringen i deras liv sedan de börjat studera. Övervägande del uppger bl.a. en ständig

tidsbrist, dvs. att tiden aldrig räcker till åt annat än studierna. Detta tycks motsäga resultaten

på påstående C ovan. Om respondenterna upplever en ständig tidsbrist, att aldrig ha någon

fritid och bara hinna med sina studier borde det då rimligen inte innebära att deras tidigare

sociala liv påverkats? I analysen av intervjuerna framkommer även andra dimensioner av

ovanstående resultat såsom t.ex. upplevelser av ensamhet pga. ingen eller föga kontakt med

andra studenter, att partnern har svårt att acceptera studierna samt stunder då respondenterna

frågar sig om studierna är värda de uppoffringar de anser sig göra. Dessa olika resultat kan ha

två tänkbara orsaker. Den ena kan vara att mina svarsalternativ skulle varit annorlunda

utformade. Den andra orsaken kan vara att i intervjuerna får respondenterna uttrycka sig med

egna ord och får möjlighet att ge en mer nyanserad bild av sin tillvaro.

Vad anser Du vara svårast med att studera när man är mellan 30 & 40 år?
Respondenterna gavs möjlighet att fylla i mer än ett alternativ på denna fråga, därav den höga

totalsumman.

Svarsalternativ Antal Procent

Att man får sämre ekonomi 57 35

Föreställning från universitet att en student är på ett visst sätt 30 19

Att inte så många av mina vänner studerar 18 11

Att universitet inte tar hänsyn till att man har barn 18 11

Att det inte finns så många i min ålder på Linjen/programmet, frist. Kursen 17 11

Att universitet har svårt att förstå min studiesituation 12 8

Att familjen har svårt att förstå mina studier 10 6

Totalt 162 100

Ekonomin är det svåraste i respondenternas studiesituation. I fråga 20 på enkäten lyftes

respondenterna även fram just ekonomin som en av de största negativa förändringarna i deras

liv sedan de börjat studera. De uppgav att de alltid levde på marginalerna, att det borde tas
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hänsyn till de som har barn och/eller pendlar eller har omkostnader för övernattningslägenhet.

De framhöll också att de hade samma utgifter som innan studierna påbörjades, såsom tex.

hyra, barnomsorg o dyl. Att flytta ner till Lund i samband med studierna var för flertalet en

omöjlighet pga. familjen

Hur anser Du att Din sociala status har påverkats av att Du börjat studera, dvs.
anser du att Du blir annorlunda bemött av samhället eller dess instanser?

Svarsalternativ Antal Procent

Min sociala status har höjts 28 38

Min sociala status har inte påverkats 41 55

Min sociala status har sjunkit 5 7

Totalt 74 100

Övervägande del, 55 %, av respondenterna anser att deras sociala status inte har påverkats av

att de börjat studera. 37 % anser dock att deras sociala status har höjts och 6 % menas att den

har sjunkit. Respondenterna gavs möjlighet att kommentera sitt svar och en intressant aspekt

visade sig i några av svaren hos de som ansett att den sociala statusen inte har påverkats. I

sina kommentarer hänvisar de ändå till händelser då de menar att de känt sig mer

respekteradenär omgivningen fått höra att de studerar. I huvudsak har de upplevt det i kontakt

med tex. myndigheter, men även hos vänner och bekanta.

”Akademikerbeundran finns väl hos alla, beundrad för orkat börja studera”

”Genom att fått en examen = behörighet inom ett yrke som jag tidigare arbetat som
obehörig”

”Jag tycker det är bra man högskolestudier, man är ”akademiker” och omgivningen tror
att man då har större förväntningar på samhälle och myndigheter”

Det finns således en ambivalens i respondenternas svar. Å ena sidan uppger de att deras

sociala status är oförändrad men å andra sidan upplever de att de möter respekt och beundran

från omgivningen.
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Upplever Du att Din omgivning, dvs. Dina vänner och bekanta bemöter Dig
annorlunda sedan Du börjat studera?

Svarsalternativ Antal Procent

Ja 31 42

Nej 42 58

Totalt 73 100

Respondenterna gavs även på denna fråga möjlighet att motivera sina svar. De som i

huvudsak lämnat motiveringar var de som svarat ja på ovanstående fråga. Anledningarna de

uppgav var både positiva och negativa. De positiva bestod i att de märkte en beundran från

sina vänner, att de vågat ta steget att börja studera, att de klarade att studera trots de var

ensamstående med barn eller att de vågat säga upp ett fast arbete för att satsa på studierna. De

negativa anledningarna var att de märkte ett ointresse från sina vänner gällande deras studier,

några tolkade det som avundsjuka från deras sida. Likaså påpekade vännerna att arbetsmark-

naden var osäker inom det yrkesområde de utbildade sig till.
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8. Analys av intervjuerna
Efter varje intervju jag utfört lyssnade jag igenom bandet ett antal gånger för att sedan skriva

ut intervjun. Efter detta sammanställde jag varje intervju utifrån de teman jag hade på

intervjuguiden. Under denna process tog jag bort s.k. mellansnack som ej var relevant, men

som ofta förekommer i intervjuer. Därpå gick jag återigen igenom materialet och ur detta

material utkristalliserades två huvudteman, nämligen den osynliga nödvändigheten samt

nödvändighetens pris. Det första huvudtemat tar upp frågan vad som ligger till grund för

respondenternas beslut att börja studera. I analysen av intervjuerna framträder att en högre

utbildning ses som en nödvändighet för att respondenterna ska nå sina mål. Respondenterna

har kommit fram till detta i interaktionen med andra men även i interaktion med samhället.

Att jag benämner nödvändigheten som osynlig beror på att olika vägledningsverksamheter i

samhället fungerar som styrmekanismer i syfte att informera vad man bör välja. Information

kan tyckas vara oskyldig och välmenande men den kan likaledes användas som ett maktut-

övande för att skapa ett upplevt behov. Något som jag påvisar under detta huvudtema. Det

andra huvudtemat, nödvändighetens pris, belyser vad den osynliga nödvändigheten innebär

för förändringar i respondenternas liv. I analysen framkom att respondenterna ansåg att

studierna förvisso gav dem väldigt mycket men samtidigt betalade de ett pris för dem. Några

spekulerade i huruvida det priset var värt att betala. Nödvändigheten pris är indelat i följande

underteman: ekonomiska aspekter, äldre studenters uppfattning om universitetets syn på

studenter samt det sociala utanförskapet.

Den osynliga nödvändigheten
Beslutet att börja studera är inget som växt fram över en natt hos respondenterna, utan det har

varit en pågående process, oftast under en längre period. När jag ställer frågan varför de börjat

studera så går samliga respondenter relativt lång bakåt i tiden för att förklara varför. När det

gäller varför respondenterna valt att börja studera svarar några såhär:

” Mitt företag gick inte ihop så jag fick lägga ner det och då blev jag arbetslös efter det.
Men då bestämde jag mig för att jag skulle utbilda mig stället för att söka jobb inom
samma bransch igen. /…/ Jag satte mig ner och funderade på vad är det jag vill pyssla
med i framtiden, vad kan jag tänka mig att göra resten av livet. Förvisso är det ju bara
halva livet kvar men man har ju ändå 30 år kvar att arbeta”. ( IP nr2)
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”Min arbetsplats värderade akademisk utbildning rätt högt och jag kände att det låg mig
i fatet vid tex. löneförhandlingar”. (IP nr 5)

”Jag tröttnade på att ha skitjobb, att ha jobb som jag inte var nöjd med” (IP nr 7)

” Jag har prövat många olika jobb, som tex. städjobb men jag kände till slut att det gick
inte att hoppa rundor längre. Det var 2 saker som fick mig att bestämma mig, nämligen
att jag bara fick vikariat hela tiden, ingen fast tjänst samt att min bror dog. Jag kände att
man har bara ett liv och man måste få göra det man vill. Jag kände att det var dags att
göra något vettigt av mitt liv” ( IP nr 8)

”Jag märkte ju att när jag jobbade på XX, jag började ju jobba där när jag var 16 år, så
kom det tjejer som var typ 18-19 år och hade tex. 3-årigekonomisk utbildning och de
kom på anställningsintervju och ja, sen, de fick ju jobb. Där satt jag som vikarie och
fick inte fast anställning. Sen ägnades det 2-3 veckor att lära upp dom på det jobbet jag
satt och gjorde och det hade jag aldrig upplevt. Alltså det var surt, det är inte klokt
egentligen för det satsades ingenting på mig”. (IP nr11)50

Beslutet att börja studera kommer respondenterna fram till genom interaktionen med andra

men likaledes genom interaktionen inom sig själv. Genom interaktionen med andra ser

respondenterna sig själva, de ser vilken syn andra har på dem. I intervjuerna lyfte de fram att

de blev förbigångna vid löneförhandlingar, att de enbart fick vikariat istället för fast

anställning, att de var den person som företaget inte satsade något på. Som framgår av ovan-

stående citat så går respondenterna, i en del fall, långt tillbaka i tiden när de besvarar frågan

varför de börjat studera. Beslutet är således resultatet av en långvarit tankeprocess, dvs. en

interaktion med sig själv. Respondenterna noterade att de som företagen satsade på hade ut-

bildning, varav de drog konklusionen att om de hade haft utbildning hade de blivit behandlade

annorlunda. Som jag nämnt tidigare så fokuserar symbolisk interaktionism på nutid, inte på

dåtid men likväl spelar dåtid en central roll för de beslut som tas i nutid. Erfarenheter från det

förflutna tas med i beräkningarna när val görs för framtiden. Detta framträder tydligt i

ovanstående citat, respondenterna använder erfarenheterna från det förflutna, för att ta ett

beslut i nuet, vilket de hoppas ger utdelning i framtiden.

Av intervjuerna framgår likaledes att samtliga respondenter hänvisar sitt beslut till faktorer

som relaterar till sitt arbete eller brist på arbete. Av enkäten framgår att 42 % uppger att de

började studera för att kunna byta till annat yrkesområde och 16 % för att klara sig bättre på

arbetsmarkanden. Ingen av respondenterna uppgav i intervjuerna att de börjat studera för att

de helt enkelt ville göra det just då utan relaterar sitt beslut till olika faktorer eller händelser på
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arbetet eller arbetsmarknaden. Likaså kan man utläsa att högre utbildning värderas högt av

arbetsgivare, utan utbildning är de hänvisade till vikariat och/eller ”skitjobb”.

Respondenternas upplevelser stämmer väl överens med de förändringar som skedde på

arbetsmarknaden under framför allt 90-talet. Arbetslösheten ökade och att bekämpa den blev

ett av de främsta politiska målen. Vapnet mot arbetslösheten blev utbildning och Sverige

skulle utbilda sig ur den djupa kris som uppstått. Syftet med utbildning är att skapa ökad

tillväxt. Kunskap ses som en alltmer viktig utvecklingspotential för företagen och framtids-

analyser pekar på det ökade behovet av utbildad arbetskraft51.

Arbetsmarknaden blir en generaliserande andre. De åsikter, normer och förväntningar som

finns hos denne tar respondenten till sig och ser således också sig själv genom den

generaliserande andres ögon52. Respondenterna noterar att de behandlas annorlunda, än sina

kolleger som har en utbildning, börjar de se sig själva i ett nytt perspektiv. De ser att

utbildning meriteras och ses som en kompetens. Tankar föds att utbilda sig, kanske inte för att

de själva vill, utan för att inte gå miste om förmåner eller möjligheter att få arbete. Utbild-

ningen har inget intrinsikalt värde utan blir ett medel att nå ett mål eller en nödvändighet för

att nå ett mål. Målet ligger i framtiden och för att nå dit måste respondenterna disciplinera sig

och genomgå utbildningen, trots att det i många fall inte alls upplevs som särskilt lustfyllt att

studera. Anders Persson menar att inom alla områden där en individ har möjlighet att göra

olika val så har det vuxit fram vägledningsverksamheter. Dessa syftar till att informera

individen om vilka val denna kan göra, men de syftar också till att styra in individen på

önskvärda vägar.

”Vägledningsverksamheter kan mot den bakgrunden sägas ha blivit ett sätt att utöva
makt – ett viktigt sätt att framkalla, förändra och hindra handlande. /../ Den vägledande
makten utövas inte genom att val träffas för individen, utan genom att den väljande
individen informeras. Själva verkställandet, valhandlingen, överlåts åt individen och är
ett samtyckesproducerande element. Vägledningsverksamhetens kanske viktigast
professionella kod är just att inte träffa klientens val, men att få honom att välja”53

                                                                                                                                                                                    
50 I syfte att inte trötta ut läsarna med citat har jag valt att endast lyfta ut citat ur en del av intervjuerna. I samtliga
intervjuer kan man dock utläsa att vissa faktorer eller händelser legat till grund för deras beslut
51 Johansson, mfl, s 10 ff.
52 Trost & Levin, 1996, s 54
53 Persson, 1994, s 110 ff
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Ovanstående form av maktutövande menar jag kan vara farlig eller åtminstone förrädisk

eftersom det är en form av osynlig makt. Likaså är den svår att värja sig mot med tanke på all

den information som vi översköljs med via olika medier. Om vi blickar tillbaka till Högskole-

verkets delrapport om den högre utbildningen och arbetsmarkandens behov så talas där klart

och tydligt om vikten av att utbilda. Att utbilda blir det högsta målet och utbildning premieras

vid tex. anställningar, löneförhandlingar o dyl. Genom ökad satsning på högskolor och

universitet skickas budskap ut att utbildning är bra. Det skapas ett upplevt utbildningsbero-

ende i samhället vilket även rotar sig i individerna eftersom samhället är den generaliserande

andre. En av respondenterna har reflekterat över detta faktum när han säger:

”Titta i platsannonserna nuförtiden, det krävs en akademisk utbildning för att få även
enklare arbeten” (IP nr 4)

Det bör inte vara helt felaktigt att hävda att vägledningsverksamheten har lyckats, åtminstone

vad gäller att ”informera” om värdet av att ha en utbildning.

Utifrån den symboliska interaktionismens ståndpunkt att en individs handlingssätt bestäms i

nuet och kontrolleras av dåtiden framkommer ytterligare dimensioner. Tiden som förflutit

mellan dåtid och nuet har gett respondenterna nya erfarenheter och nya insikter vilket lett till

att de förändrat sin verklighetsuppfattning54. Då respondenterna befann sig i dåtiden upplevde

de inte att en högre utbildning var nödvändig för dem, de klarade sig utan. Men i nuet, med ett

annat perspektiv på dåtiden ser de en högre utbildning som nödvändig. I nuets perspektiv

tolkar de det bemötande de fått på sina arbetsplatser bero på deras avsaknad av utbildning. En

relevant fråga här är om det verkligen förhåller sig så? Att deras liv sett annorlunda ut är

givet, säkerligen hade de haft andra arbetsuppgifter men jag menar att en utbildning inte är

någon garanti för att t.ex. inte bli förbigången vid löneförhandlingar eller att bli erbjuden en

fast tjänst.

Nödvändighetens pris
Några av respondenterna är väldigt målinriktade i sin syn på framtiden. Studierna ses som en

möjlighet att få utöva ett yrke vilket de, som de säger, förhoppningsvis ska arbeta med resten

av sitt liv. Andra är inte lika säkra vad att de verkligen kommer att arbeta inom det yrke de

utbildat sig till. De som läser fristående kurser är målinriktade vad gäller att klara av studierna

                                                          
54 Charon, 1995, s 134 ff
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men framtida yrkesområde är mer osäkert för dem eftersom de inte läser till ett specifikt yrke.

De som studerar på en yrkesutbildning, men inte är säkra på att de i framtiden kommer att

arbeta inom detta yrke, ser ändå utbildningen som en trygghet i sig. Den framstår som en

garanti för att de aldrig mer ska behöva återgå till den typen av arbeten de hade tidigare.

”Man blir ju intressant på arbetsmarknaden om man har en utbildning, så är det bara.
Man behöver inte söka dom här skitjobben längre där lönen är låg och man jobbar åt
andra” (IP nr 8)

”Det här är ju ändå en utbildning och även om man sen bestämmer sig för att inte jobba
som xx så har man en utbildning och det är ju ett jättestort plus, en trygghet” (IP nr 6)

En gemensam faktor som dock går igen hos samtliga respondenter är synen på studierna

vilken närmast kan benämnas som instrumentell. Trots att de, under intervjuerna, lyfter fram

positiva aspekter såsom förbättrat självförtroende, utvecklad förmåga att tänka kritiskt samt

känslan av att vara på väg mot någonting, så domineras deras berättelser om en kamp de

dagligen utkämpar. Kampen att klara av studierna med alla de svårigheter de ställs inför, och

kampen utkämpas för att de ska nå sina mål i framtiden.

”Den instrumentella motivationen är en form av uppskjuten behovstillfredsställelse och
kan ses som en aspekt av den självdisciplin som den upplysta och civiliserade
människan utövar då hon offrar nuet för framtiden”55.

Delar ur ovanstående citat menar jag väldigt väl belyser respondenternas situation, de offrar

nuet för framtiden. Motivationen till studierna är inte studierna i sig utan den förhoppning om

vad studierna ger dem i framtiden, dvs. den uppskjutna behovstillfredsställelsen.

”När jag är färdigpluggad, om jag nu någonsin blir det, man ska ju aldrig vara för säker,
då kommer det att vara värt det men medan jag är i skiten va, då är det inte värt det,
förstår du skillnaden? Målet gör att det är värt det, men det är inte värt det. Du blir
fullständigt utsliten som människa och ingen mår särskilt bra i familjen” (IP nr 11)

Kampen de utkämpar består till stor del i en kamp mot tiden, de lever med en beständig

känsla av otillräcklighet och dåligt samvete. De som är ensamstående lever med känslan av

och oron över att inte ha läst tillräckligt. Inför tentor eskalerar detta tillstånd eftersom oron att

inte klara av tentorna förstärks efterhand som tentamensdagen närmar sig. Om de misslyckas

innebär det dubbel arbetsbörda framledes och det ses som ett oöverstigligt hinder. När jag ber
                                                          
55 Persson, 1994, s 113
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dem beskriva sitt känslotillstånd så berättar de om en fruktansvärd känsla av stress, ett

självförtroende som åker berg och dalbana, känsla av otillräcklighet och dåligt samvete över

att de läst för lite inför tentan. IP nr 8 beskriver det såhär:

”Alltså ibland vill man ju bara sätta sig ner och tjuta för att man har så mycket att göra,
man sätter sig bara ner och tjuter, det går inte att stoppa liksom, man bara måste. Jag vet
inte, det bara kommer, det är sån stress och man har så mycket att läsa speciellt inför
tentor, det är bara hemskt, då blir det liksom bara som en fontän som sätter igång”.

För de som har barn är förnimmelsen av otillräcklighet dubbel i bemärkelsen att de upplever

att barnen blir lidande av deras studier, tiden räcker inte till åt både barn och studier i den

utsträckning de skulle önska. På enkäten svarar 53 % att det är svårt att få tiden att räcka till åt

både barnet/barnen och studierna. 68 % pendlar till universitetet och den genomsnittliga pend-

lingstiden ligger på mellan 1 till 2 timmar tur/retur, vilket respondenterna mestadels upplever

som negativt och tidskrävande.

 Ekonomiska aspekter
En annan aspekt som skapar mycket stress hos respondenterna är deras ekonomiska situation.

57 % uppger att det svåraste med att studera är att de får sämre ekonomi. Att man får sämre

ekonomi när man studerar är inte så överraskande med tanke på studiemedlens storlek. Men

vad innebär det rent faktiskt att få försämrad ekonomi när man studerar och är mellan 30 och

40 år? Eftersom respondenterna är i denna ålder har de arbetat och haft en relativt bra in-

komst, åtminstone en högre inkomst än den de har när de studerar. Undantaget kan förvisso

vara om någon arbetat deltid eller liknande men överlag har deras inkomst varit högre. En av

respondenterna i intervjuerna vittnar om att han gått ner 10 000:- netto/månad i inkomst i och

med studierna. Och han är inte ensam. Några av respondenterna arbetar samtidigt som de

studerar, några vitt & andra svart. En av respondenterna arbetar halvtid, läser på heltid sam-

tidigt som hon pendlar 27 mil enkel resa, för att komma till universitetet. Att arbeta samtidigt

som man studerar tar givetvis mycket av respondenternas tid i anspråk, men några anser sig

tvingade att göra det för att klara sig rent ekonomiskt eftersom deras liv i stor utsträckning är

uppbyggt utifrån den ekonomiska situation de hade när de arbetade. Men det finns även

respondenter som väljer att inte arbeta samtidigt eftersom de menar att det inte är lönt med

den låga fribeloppsgräns som CSN har. Pga. av den dåliga ekonomin finns det funderingar att

hoppa av utbildningen.
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”Jag känner mig för gammal för att när jag ska hämta min son som jag inte sett på
fjorton dagar, en onsdagsmorgon behöva ringa till min mamma som är 33 år äldre och
fråga om jag kan låna 500 spänn till blöjor och käk. Och det här ständiga vridandet på
pengar, det är…det är ju så att man alltid haft gott om pengar och kunnat göra vad man
vill och aldrig behövt fråga en jäkel om någonting och så plötsligt så får man låna 500
spänn av mamma va! Det är någonting som får mig att inte må bra”. (IP nr 4)

Respondenterna menar att studiemedelsystemet inte är anpassat efter den faktiska situation

som många befinner sig i. De som t.ex. betalar underhållsbidrag till sina barn betalar en sum-

ma som baseras på den inkomsten de hade 2 år bakåt i tiden, dvs. den inkomst de hade när de

arbetade. Likaså påpekar många att de upplever att de helt hamnat utanför det sociala skydds-

nätet, sjukpenningen sänks så en längre tids sjukdom är för många en omöjlighet. Förutom att

de skulle komma efter med studierna så skulle ekonomin totalhaverera. Är man över 29 år och

barnlös är man inte berättigad till bostadsbidrag oavsett om du är student eller inte. Betänker

man att en ensamstående ska betala hyra, kurslitteratur, andra fasta utgifter såsom el & telefon

och möjligen pendlar till Lund, då återstår det inte mycket av studiemedlet varje månad

Respondenterna finner olika vägar att lösa sin situation, några arbetar samtidigt som de

studera, andra lånar pengar av föräldrar eller bekanta när situationen kräver det. Ett flertal

intervjupersoner uppger att om deras partner inte haft en hög inkomst hade de inte, rent eko-

nomiskt, kunnat studera. Slutligen finns det dem som tar av sitt sparkapital under studietiden

för att klara sig ekonomiskt.

Med hänsyn till ovanstående menar jag det är det rimligt att spekulera kring hur många som

avstår från studier just pga. ovanstående omständigheter. De anser sig helt enkelt inte ha

ekonomisk möjlighet.

Äldre studenters uppfattning om universitets syn på studenter
Begreppet student är en kategorisering av en grupp precis som föräldrar är en annan. Gemen-

samt för kategoriseringar är att de som placeras i dessa förutsätts vara på ett speciellt sätt eller

leva under speciella omständigheter. Man kan kanske t.o.m. säga att de utformas efter någon

form av objektiv verklighet som samtliga i den kategorin förutsätts leva i. Faller man utanför

de uppställda ramarna så händer man mitt emellan två eller flera kategorier och finner sig

kanske inte tillhör någon av dom rent föreställningsmässigt trots att man de facto lever och
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verkar i de kategorierna. Självfallet måste det finnas någon form av kategoriseringar för att ett

samhälle ska fungera, dock menar jag att de ofta är alltför snävt tilltagna och svåra att föränd-

ra. Att undersöka hur äldre studenters studentliv ser ut innefattar även att undersöka respon-

denternas uppfattning om universitets syn på studenter, dvs. existerar det en föreställning om

”hur en student är” från universitetets sida?

Att vara student är inte en heltidssysselsättning, det är ett dygnet-runt-åtagande. Inte så sällan

är en förutsättning för att klara studierna att man kan tillbringa mycket tid på institutionerna

utöver föreläsningarna. Det kan handla om allt från att sitta och arbeta vid datorer, arbeta i

grupp utanför föreläsningstider eller helt enkelt kopiera material som behövs till föreläsning-

arna. Att arbeta i grupp kan t.ex. bli ett stort problem, ju större grupp desto större problem.

Anta att några i gruppen pendlar långt, några har barn, några har extraarbete och nån har

kanske allt detta. Att finna en gemensam tidpunkt att samlas på nere i Lund kan vara i det

närmaste omöjligt. IP nr 10 berättar att institutionens expedition hade öppet på förmiddag-

arna, stängt för lunch samt vissa dagar öppet på eftermiddagarna. Hon hade föreläsningar på

förmiddagen & eftermiddagen och hade således stora problem att kunna utnyttja expeditio-

nens tjänster med kopiering o dyl. Hon menar att även om de kanske haft öppet nån kväll så

var det inget alternativ för hennes del eftersom det skulle kosta henne ca 2 timmar i resväg för

att tex. kopiera.

På enkäten får respondenterna besvara en fråga som lyder: Vad anser Du vara svårt med att

studera när man är mellan 30 & 40 år? 18 % har svarat att det finns en föreställning från uni-

versitet att en student är på ett visst sätt. Vad innefattar då denna föreställning? I intervjuerna

framkom vad föreställningen eller föreställningarna bestod av. Flertalet ansåg att undervis-

ningen inte har verklighetsanknytning. Med verklighetsanknytning menar de att den inte

anknyter till arbetslivet, att diskussionerna på föreläsningar enbart kretsar kring kurslittera-

turen och inte ska relateras till verkligheten. Många av respondenterna anser att nivån är

gymnasial på föreläsningarna och de upplever nästan en besvikelse att det inte är högre nivå

på studierna. En del upplever att lärarna blir besvärade om de i diskussioner försöker relatera

till ”verkligheten”, istället premieras de yngre studenternas resonemang som de anser vara

direkt tagna från kurslitteraturen och, enligt deras mening, inte relaterar till verkligheten. En

annan synpunkt som också framträder är att respondenterna upplever att universitetet har en

elitistisk syn. En del respondenter har hört lärare komma med kommentarer såsom: ”Jaha, du

förstår inte detta, det är synd (ironiskt), men då har du inte här att göra”. Andra lärare
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framhåller i vissa resonemang att ”nu är ni akademiker”. Det upplevs också att lärarna blir

besvärade om de ställer konkreta frågor medan det finns tid för:

”… elitens utläggningar och intelligenta frågor under föreläsningar där man fördjupar
sig i teorier och briljerar med sin kunskap. De satsar helt klart på eliten och eliten är ju
de där som är så unga att de fortfarande har tonårsfinnarna kvar och fortfarande bor
hemma hos mamsen och pappsen och där tvätt och mat och sånt är omhändertaget. Jag
upplever att dom satsar på dom, helt klart alltså” (IP nr 10)

Vad som är intressant här är två saker, dels att respondenterna hela tiden jämför studierna med

arbetslivet samt att från universitetets sida tycks det existera en föreställning om hur en

student ska vara.56. Konsekvensen av detta blir att respondenterna känner att de lever i två

olika världar. Den ena världen är studentvärlden som de känner att de egentligen inte passar in

i. Den andra världen är den verkliga världen med alla vardagliga saker såsom sjuka barn,

smutstvätt, sjuka föräldrar, barnomsorgstider att passa osv. osv. Respondenter uttrycker själva

att de upplever att de tillhör två världar.

” Jag tycker att det finns en värld som ser lite annorlunda ut utanför och då kan jag
känna att jag är här i studentvärlden och att jag då verkligen känner mig utanför, eller
jag tycker den är väl trång ibland när det gäller vardag eller riktigt arbetsliv. Och då kan
jag tänka att jag verkligen känner mig utanför, ja, sorgset utanför” (IP nr 9)

” När jag tar på mig min akademiska min så har jag fortfarande min privata min med
mig, va. För jag har mina två barn som jag är pappa åt och detta ligger ju med mig värt
jag än går. Så man har ju som äldre detta som man inte kan lämna därhän oavsett om
man har en tenta, utan det är ett pusslande för att få alla bitar på plats. Det blir som ett
jobb istället, man blir inte akademiker, man jobbar akademiskt” (IP nr 4)

Vad är det som gör att respondenterna upplever det på ovanstående sätt? En förklaring kan

vara att det de facto, fortfarande, på vissa ställen inom universitetet existerar en elitistisk syn.

Persson menar när färre har tillträde till universiteten då kan dessa ses som en elit, de lyckades

få en åtråvärd plats. Men när antalet utbildningsplatser ökar och allt fler får tillträde till

universiteten antar det istället formen av ett massuniversitet. Det är inte bara en liten elit som

får tillträde, utan även delar av den stora massan57.

”Studenterna blir medel i en viss nationell krispolitik. Därmed har utbildning blivit
något påbjudet. Detta tvång rättfärdigas ofta med hänvisning till att ”utbildning är bra”
– att det är bra för samhället kan man kanske instämma i men om det är bra för

                                                          
56 Jag hävdar inte att denna uppfattning förekommer på alla institutioner utan endast på de som respondenterna
tillhör.
57 Persson, 98, s 44 ff.
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individen är mera tveksamt. Man kan i alla händelser anta att i synnerhet de som inte
skulle blivit studenter om de haft ett val, blir främmandegjorda i denna utveckling”58

Att utbildningsplatser ökar och att massan i högre grad får tillträde till universiteten behöver

inte innebära att existerande synsätt inom universitetet förändras i samma takt. Förändringar

tar tid och en del förändringar är kanske rent av inte önskvärda av alla men detta bör

rimligtvis inte innebära att en grupp studenter känner en form av negativ särbehandling. Man

får inte glömma bort att många hade kanske inte valt att börja studera om arbetsmarknaden

sett annorlunda ut i mitten och slutet på 90-talet.

Men man kan också anlägga ytterligare ett perspektiv på respondenternas upplevelser,

nämligen att de lever och verkar i olika referensgrupper. Den ena referensgruppen är som

student, de andra referensgrupperna finns utanför universitetsvärlden. I de olika referens-

grupperna finns olika normer, värderingar och olika perspektiv på tillvaron. Beroende på

vilken grupp respondenterna interagerar med förändrar de sitt beteende utifrån vilka för-

väntningar de menar att de andra i gruppen har på dom. Här upplever de en form av kultur-

krock, de upplever att de befinner sig i två världar som är svåra att sammanföra. Normer,

värderingar och perspektiv skiljer sig, i vissa fall, radikalt i dessa två världar. Respondenterna

ser på sig själv på ett visst sätt som en student utifrån referensgruppen studenter för att sedan

se på sig själv på ett helt annat sätt i t.ex. referensgruppen förälder. De personer som respond-

enterna interagerar med i de olika referensgrupperna blir sociala objekt för dom eftersom de

tar notis om dom och deras rådande verklighetsperspektiv. I interaktionen med andra får de

även en annan syn på sig själv, de ser vad de är men likaledes vad de inte är, de agerar på

olika sätt beroende på vilken referensgrupp de interagerar med59. Deras upplevelse av att inte

passa in eller tillhöra studentvärlden, kan således härledas till att de inte helt internaliserat de

rådande perspektiv och de kulturella mönster som existerar i referensgruppen studenter.

Trots alla motgångar och trots den kamp många respondenter ger uttryck för att studierna är

kan man dock utläsa en ambivalens hos respondenterna. Med de negativa aspekter som hittills

lyfts fram borde en rimlig konklusion vara att många respondenter funderade på av hoppa av

studierna pga. alla uppoffringar. Så är dock ej fallet. På enkäten finns följande fråga: Jag

ställer mig ofta frågan om mina studier är värd alla uppoffringar jag gör. 60 % har svarat att

det stämmer inte alls. Nästa fråga löd: Ibland överväger jag att hoppa av mina studier. 69 %

svarar att det stämmer inte alls. Likaså framkommer att respondenterna upplever att studierna
                                                          
58 Ibid, s 47,
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gett dom bättre självförtroende, utvecklat dem som människor och vidgat deras vyer. De ser

således positivt på vad deras studier gett dem men mycket runtomkring som tillhör student-

livet eller den kontext det innebär att vara student, är de inte intresserade av eller nöjda med.

Deras instrumentella syn på studierna kan vara en förklaring men även att de relaterar studie-

livet till tidigare arbetslivserfarenhet. Deras tidigare referensgrupp var inom arbetslivet med

de rådande normer och värderingar som existerar där, tex. att man arbetar på vissa bestämda

tider och därefter går man hem. Eller man arbetar mycket och tjänar mycket pengar. Under

studietiden lägger man ner mycket arbete på studierna och tjänar väldigt lite och/eller

skuldsätter sig väldigt mycket. Det faktum att de bär med sig sina tidigare perspektiv, vilket i

viss mån leder till missnöje, men samtidigt är fast beslutna att genomföra studierna även kan

tolkas som att när studierna är avslutade så försvinner alla dessa ”problem”. Man kan

spekulera kring huruvida de verkligen gör det. Många av dem utbildar sig till yrken som

innebär en hög arbetsbelastning och oregelbundna arbetstider. Allt fler företag inför flexibla

arbetstidsmodeller, vilka innebär att arbetstagarna arbetar mer vid arbetstoppar och mindre

vid andra tillfällen. Rimligtvis bör en del av problemen för respondenterna då kvarstå, såsom

t.ex. problem med barnomsorg och tidsbrist. Här kan man ställa frågan huruvida respond-

enterna tänkt på detta, dvs. att en del av de problem de upplever under studietiden kommer att

följa dem även när de avslutat sina studier.

En tredje och sista förklaring kan handla om det faktum att intervjupersoner kommer från

familjer med ringa, eller ingen utbildningstradition i familjen. Av intervjupersonerna fanns det

ingen där båda föräldrarna hade en högre utbildning. Tre intervjupersoner hade en förälder

med högre utbildning, men en av dem hade ej vuxit upp tillsammans med denne förälder.

Utbildning är således ingenting som internaliserats i respondenterna i hemmet. Utifrån sina

signifikanta andra har de sett sig själva, och den självbilden har ej innefattat att gå vidare till

en högre utbildning. Högre utbildning har inte haft något symboliskt värde. Det som i första

hand haft symboliskt värde är att tjäna pengar.

”De som har högskoleutbildade föräldrar får med sig mycket från modersmjölken, det
finns redan där. De har säkert sparat sitt barnbidrag hela sitt liv för att kunna studera.
Man visste ju redan i gymnasiet vilka som skulle läsa vidare, tex. de som bodde i xx, de
skulle läsa vidare, så är det bara, bor man på ett vist ställe så” (IP nr8)

                                                                                                                                                                                    
59 Charon, 1995, s 72 ff.
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”Jag tror i viss mån även att min far bakgrund påverkat mitt val att inte läsa vidare efter
gymnasiet. Det handlade om att komma ut och göra rätt för sig, tjäna egna pengar och
börja leva istället för att slänga bort sitt liv här inne när man kunde jobba” (IP nr 4)

Om högre utbildning inte är ett självklart inslag i ens uppväxt, menar jag att mötet med denna

rimligtvis blir svårt. Självklarheten kan bestå av förväntningar på barnen att studera eftersom

studier leder till arbeten med intressanta arbetsuppgifter samt en högre lön än okvalificerade

arbeten. Eftersom respondenterna inte kommer från hem utan, eller med ringa utbildnings-

tradition, är de inte förberedda på studentlivets innebörd och har således svårt att finna sig

tillrätta. Deras situation förbättras inte av upptäckten att de har ett kulturellt handikapp i

jämförelse med de som har utbildningstraditioner i familjen.

Gunnar Andersson har studerat chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer. I analysen av

dessa familjers livshistoria framkommer att en del av uppfostringsideologin innefattat att

betona skolans betydelse. Målet har varit att barnen skulle ”bli en socialt kompetent,

självständig individ med starkt självförtroende som gör sitt bästa och lämnar hemmet med en

stor andel socialt och utbildningsmässigt kapital”60. Ungdomarna i familjerna vittnar om att

de själva också anser utbildning vara viktigt, trots att det finns de som är tveksamma som ses

ändå en högre utbildning som möjligheten att leva det liv de önskar. Eller som en uttrycker

det: ”Jag vill till alperna och bara flippa ut. Men innerst inne vill man ju bli nåt. Det går ju

inte att flippa ut!”61. Att social bakgrund har betydelse för om/när högskolestudier påbörjas

bekräftas likaledes i en rapport från Högskoleverket. Denna visar att flertalet av icke-

traditionella studenter återfinns i gruppen till arbetarbarn. Deras eventuella högskoledebut

äger således rum senare än hos traditionella studenter62. Man kan således säga att

respondenterna inte är förberedda på vad som väntar dem när de påbörjar en högre utbildning

och hur ska de kunna göra det när det inte funnits någon som kunnat förbereda dem på det?

Det sociala utanförskapet
Svårigheten att internalisera perspektiven och de kulturella mönstren kan bero på att de till

stor del är uppbyggda utifrån yngre studenters verklighetsperspektiv. De märker att de är

annorlunda, och faktumet att de yngre studenterna överväger på programmen/linjerna eller de

fristående kurserna gör att de upplever ett utanförskap. De känner ingen gemenskap pga. att

                                                          
60 Andersson, 1993, s 320
61Ibid, s 331
62 Petri, 1999, s 25 ff.
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de yngres verklighetsperspektiv som student skiljer sig från deras eget verklighetsperspektiv

om hur det är att vara student.

IP nr 11 kände sig totalt missanpassad när hon deltog i nollningen i början på sina studier.

”Vi delades in i faddergrupper och de hade ju klätt ut sig med horn och sånt där. Så
skulle vi nollor stå upp och sjunga i t.ex. en buss när vi blev tillsagda. Alltså det var
fruktansvärt, det var så jävla hemskt alltså. Alltså det är ju liksom så att när du är 34 år
bland alla dom då vill man inte vara där. /../Så redan där i faddergruppen jag hamnade i
så var det killar i 20-års åldern och så jag”.

Hon berättar vidare att nollorna fick uppdrag de skulle utföra men hon drog sig undan allt

detta. Det var inget de var tvungna till men de fick även en del information i samband med

dessa uppdrag vilket hon aldrig fick eftersom hon inte deltog. De andra drog sig alltmer undan

henne också efterhand som de märkte att hon aldrig deltog. Hon började alltmer ställa sig

frågan var hon hade hamnat efterhand som tiden gick:

”Liksom där satt dom och hånglade på föreläsningar och så….åh, nej, vart har man
hamnat liksom, på grundskolan eller. Så där var ingen jag ville snacka med, jag ville
inte ha med dom att göra. Jag kände mig väldigt utanför, det var jättesvårt”.

IP nr 5 har upplevt något liknande:

” I början var jag på min nation vid två tillfällen men jag kände mig så främmande just
för att alla var så mycket yngre, de tyckte det var jättekul att bli jättefulla och så och det
kanske jag också tyckte när jag var i den åldern. Men nu har jag en annan familje-
situation och tycker inte det är så kul med den typen av studentliv”.

Här ser man tydligt skillnaden mellan att vara yngre student och äldre sådan. Yngre studenter

har helt andra möjligheter att deltaga i studentlivet än de äldre. Oftast bor de yngre kanske i

Lund och bygger upp sitt sociala liv utifrån studierna. Äldre studenter har inte samma möj-

lighet att göra detta, de har kvar sin familj/partner och eller barn vilka de spenderar sin tid

med när de inte är på universitetet. Även de respondenter som flyttat till Lund i samband med

studiestarten har haft stora svårigheter att bygga upp ett socialt umgänge. Genom studierna

har de inte lyckats få några nya vänner att umgås med, de som funnits som varit i deras egen

ålder åker hem direkt efter föreläsningarna för att hinna läsa och/eller hinna med familj/barn.

Några har dock försökt aktivera sig genom t.ex. nationer men känt ett utanförskap beroende

på sin ålder, de upplever att de har inget gemensamt med de yngre studenterna, de känner sig

mest pinsamma. Istället har de sökt sig utanför universitetsvärlden för att försöka finna nya
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sociala kontakter. Till studentlivet hör vissa traditioner, såsom t.ex. nollningen, att gå på

nationer osv. Dessa kan ses som symboler för studentlivet, genom att deltaga och ta del av

dessa formas studentidentiteten, man blir en del av referensgruppen och tar del av det

verklighetsperspektiv som finns i denna grupp. Men för att något ska anses som en symbol så

krävs det att det framkallar den respons hos mottagaren som sändaren avser, dvs. att det har

samma innebörd för de berörda. Varje referensgrupp har sina egna symboler vilka bygger upp

verklighetsperspektivet i denna grupp, utan symbolerna skulle gruppen inte ha gemensamma

referenspunkter, värderingar, normer och verklighetsperspektiv63. Respondenterna upplever

inte dessa som traditioner som symboler, de har inte samma innebörd för dem som för de

yngre studenterna. Symbolerna passar inte in i deras verklighetsperspektiv dels pga. deras

ålder men även pga. deras sociala situation. Resultatet blir att de inte ser sig själva som

studenter på samma sätt som de yngre studenterna, de får ingen studentidentitet.

Men har då respondenterna kvar samma identitet som innan de började studera? Nej, det har

de inte. Interaktionen med andra studenter, även de yngre, samt även lärare har lett till att

deras verklighetsperspektiv har förändrats, vilket i en del fall skapar motsättningar i deras

privatliv. Detta tar sig t.ex. uttryck i slitningar med partnern som står oförstående inför den

förändring som sker. Att respondenterna måste läsa även på kvällar och helger kan bemötas

med total oförståelse från deras partner som ser sig ”drabbad” av att deras respektive studerar.

Invanda mönster måste förändras för att det ska passa med studierna. Helt plötsligt måste

partnern kanske börja ta mer ansvar för hemmet, barnen och sociala kontakter, vilket inte ses

med blida ögon. I en del fall har detta helt enkelt resulterat i skilsmässa, partner har inte varit

villig att godta de förändringar som studierna inneburit. Oförståelsen för studierna tar sig även

andra uttryck. Eftersom studierna innebär mycket hemstudier så förstår inte partnern att den

tiden respondenten tillbringar hemma på dagarna är lästid. Istället anklagar de partnern för att

de gör för lite när de ändå går hemma hela dagarna.

För att slippa dessa slitningar försöker respondenterna lösa situationen på olika sätt. Antingen

genom att åka iväg hemifrån när de ska läsa eller försöka hinna med att läsa det viktigaste

samt utföra en del sysslor hemma. Allt för husfridens skull. Detta leder till en oerhörd stress

och förstärker känslan av otillräcklighet både när det gäller studierna och familjen/partnern.

Även det sociala umgänget blir drabbat, det finns inte tid att upprätthålla det i samma

utsträckning som tidigare. Fler respondenter berättar att deras partner har svårt att acceptera
                                                          
63 Charon, 1995, s 40 ff
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deras studier, de får inget stöd och ingen förståelse för den eskalerande arbetsbördan inför tex.

tentor eller uppsatsskrivande. Istället menar deras partner att allting ska vara som när de

arbetade, rutinerna ska vara de samma och det sociala umgänget med vänner ska fortgå på

samma vis. Att introducera några nya vänner som är studenter i det sociala livet menar en del

skulle vara en skulle vara en omöjlighet.

” Jag tror att om jag hade träffat bekanta här nere som vi skulle umgåtts med och haft ett
socialt liv även med här hemma så tror jag att min man hade blivit, om möjligt, ÄNNU
mer irriterad. Skulle vi inte ens fortsätta det vanliga sociala livet utan vi skulle umgås
med mina studiekamrater också … det hade nog varit en för stor droppe i bägaren”. (IP
nr 3)

Men det finns även en annan aspekt, respondenterna känner att deras umgänge ej heller förstår

deras situation. De har inte förståelse för att respondenterna sällan har tid att träffas, och när

de väl träffas så upplever respondenterna att de inte har så mycket att prata om längre.

”Jag tycker det är svårt, när man väl träffar sina gamla kompisar så har man ingenting
att prata om längre, för mitt liv just nu är studierna. Alltså det är verkligen mitt liv och
deras liv kanske är att vara ute och fika och jobba. Jag menar, jag har ju inget att berätta,
vad ska jag säga till dem? Att jag suttit och läst 6 timmar idag och jag har inte kommit
fram till något. Då undrar dom ju varför man fortsätter med detta” (IP nr 8)

Detta är tydligast hos de respondenter där det i bekantskapskretsen inte finns någon med

högre utbildning. De som umgås med andra som själva studerat upplever inte detta i lika hög

utsträckning, eftersom deras vänner vet vad de går igenom och således även kan stötta dem.

Just stödet är viktigt för respondenterna. Samtliga IP hade en signifikant andre som de fick

stöd av. Denne signifikante andre var inte nödvändigtvis någon som själv hade en högre

utbildning utan det kunde vara en familjemedlem eller bekant som fanns till för dom och

hjälpte och stöttade dem på olika sätt. Stödet kunde bestå av att de helt enkelt lyssnade på

deras problem, hjälpte dom få perspektiv på sin tillvaro, hjälpte till med barnpassning,

hushållsarbete eller sporrade dem att gå vidare när tillvaron kändes som svårast. Den signi-

fikante andre hade en central plats i intervjupersonernas liv.

Man kan således här se att trots att respondenterna inte upplever att de har en studentidentitet,

i många avseenden, så har de trots detta fjärmat sig, mer eller mindre, från sin tidigare

identitet. De befinner sig mittemellan de två referensgrupperna och de väljer olika sätt att lösa

det på. Några försöker, i möjligaste mån, att stanna kvar i sin tidigare ”värld”, dvs. den innan



59

studierna, oftast för att familjen/partnern finns där. Andra lämnar sin tidigare ”värld” och

försöker skapa sig en ny ”värld” och en ny identitet utifrån det perspektiv de fått genom stu-

dierna. Slutligen finns det de som står mitt emellan ”världarna” och väljer att pendla mellan

dem, de anpassar sig utifrån vilken referensgrupp de interagerar med och upplever sig således

också ha två olika identiteter.
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9. Sammanfattning
Syftet med uppsatsen var att skildra äldre studenters studentliv utifrån deras egna upplevelser.

Utgångspunkten har varit min egen förförståelse samt StudS arbetsrapporter. Utifrån detta

samt resultaten av det kvantitativa och kvalitativa materialet utkristalliserade sig två

huvudteman, den osynliga nödvändigheten samt nödvändighetens pris. Under temat den

osynliga nödvändigheten framkommer att respondenterna, till stor del, börjat studera pga. De

förändringar som inträffat på arbetsmarknaden, framför allt under 1990-talet. När arbete blev

en bristvara blev utbildning en lösning för att öka tillväxten, utbildning blev alltmer en

nödvändighet istället för en möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden. För flertalet

av respondenterna blev mötet med universitetet och dess värld inte riktigt som de tänkt sig.

De problem som respondenterna upplevde i samband med studiesituationen belyses under

rubriken nödvändighetens pris. Problemen består bl.a. av en radikal försämring av deras

ekonomi, de upplever att studiemedelssystemet inte är anpassat efter deras livssituation.

Många pendlar pga. att deras familjesituation inte tillåter att de flyttar till Lund. Pendlingen

innebär kostnader samt ses som tidskrävande. Likaså framkommer att respondenterna har

uppfattningen att det på universitetet finns en föreställning om hur en student är. Föreställ-

ningen består av att en student ska kunna spendera mycket tid på universitetet samt att det

existerar en elitistisk syn, dvs. de yngre ses som en elit värda att satsa på. Här utkristalliseras

också de förväntningar respondenterna hade på att börja studera. De var oförberedda på att 40

timmars studier/vecka kan, till viss del, vara förlagd till kvällstid samt helger. Studietid har

inte samma fasta struktur som arbetstid, dvs. sådan den struktur respondenterna varit vana vid.

Under studietiden upplever studenterna också ett socialt utanförskap, dels pga. att merparten

av de andra studenterna är yngre. De upplever att de inte har så mycket gemensamt med dessa

beroende på att de befinner sig i olika faser i livet. Således får de inte så många nya vänner

under studietiden. Respondenterna vittnar likaledes om att studierna leder till konflikter inom

familjen just för att de inte längre, i samma utsträckning, har tid att upprätthålla sitt tidigare

sociala liv. Men också för att partnern har svårt att förstå att de måste spendera kvällar och

helger med böckerna, vilket i sin tur kräver en viss omstrukturering av hela familjelivet.

Vad som dock kan anses som ett överraskande resultat som framkommit i undersökningen är

att trots alla dessa motgångar som respondenterna upplever så är det ett fåtal som kan tänka

sig att hoppa av sina studier. De är fast beslutna att fortsätta mot sin examen. Här kan man ta

med i betraktelse att respondenterna studerat ett par terminer vilket kan tänkas öka beslut-
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samheten att fortsätta. Jag anser att det skulle vara väldigt intressant att få möjlighet att följa

upp hur det gick för intervjupersonerna. Under studien väcktes likaledes tankegångar kring

hur många samt varför en del studenter hoppar av sina studier relativt snabbt. Kan det kanske

relateras till uppfattningen respondenterna hade kring universitetets syn på hur en student är?

Jag menar att det varit oerhört intressant att göra en longitudinell studie av några äldre

studenter utan utbildningstradition i familjen. Att följa dem från den tidiga studiestarten och

följa upp dem under ett antal år för att se om de fullföljer studierna samt varför de eventuellt

inte gör det. Min förhoppning är att jag med min uppsats visat att det behövs mer forskning

inom detta område.
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Dina upplevelser av Din studietid

Jag är en 34-årig sociologistudent som läser på 41-80 p-nivån och skall skriva en 20 p
uppsats. I denna avser jag att belysa situationen för studenter vid Lunds Universitet som är
mellan 30-40 år. Jag tycker det är angeläget att denna grupps förhållande lyfts fram eftersom
antalet studenter i denna åldersgrupp ökar. Genom att svara på den bifogade enkäten kan Du
hjälpa mig att försöka kartlägga hur vi som är mellan 30& 40 år upplever vår studietid. Du har
blivit utvald tillsammans med ca 150 st andra studenter i denna åldersgrupp att medverka i
min undersökning. Dina svar är väldigt viktiga för mig eftersom det rör sig om upplevelser,
ingen annan än Du kan sätta ord på just Dina tankar, känslor och upplevelser. Enkäten består
av 22 frågor och tar ca 30 min att besvara, jag skulle bli väldigt tacksam om Du har möjlighet
att ge mig dessa minuter av din tid. I slutet på enkäten ställer jag frågan om Du kan tänka dig
att bli intervjuad av mig, jag hoppas ju givetvis att Du tackar Ja till detta eftersom en intervju
ger möjlighet att belysa många fler frågor än enkäten gör.

Dina svar på enkäten kommer enbart att läsas av mig, tackar Du Ja till att bli intervjuad blir
det enbart jag som tar del av denna. Dina svar kommer inte att läggas in i något dataregister
vid Universitetet eller någon annanstans. De kommer att ingå i sammanställningen av mitt
material, men kommer inte på något vis att kunna härledas till dig. Inte ens mina handledare
känner till vilka personer jag valt att skicka ut enkäter till, ej heller vilka jag kommer att
intervjua.
Har Du några frågor om enkäten eller känner att Du vill ha fler upplysningar om
undersökningen är du välkommen att kontakta antingen mig eller någon av mina handledare
vars namn och tele.nr återfinns i slutet på detta brev. Du behöver inte uppge Ditt namn vid
kontakt med någon av dessa.

Med vänlig hälsning

Jill Sörensen
Västanvindsgatan 5A NB
262 42 Ängelholm
Tel: 0431/165 16
E-mail: jill.sorensen@delta.telenordia.se

Mina handledare är: Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen, tel: 046/ 222 95 73
                                 Anders Persson, Sociologiska institutionen, tel: 046/ 222 34 60
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Enkätfrågor

1) Är du
 1 Kvinna  2 Man

2) Vilket år är du född? ……………………………

3) Läser Du på
 1 Linje/program  2 Fristående kurs

4) Pendlar Du till universitetet?
  1 Ja  2 Nej (Gå till fråga 7)

5) När Du pendlar använder Du Dig av:
 1 Allmänna kommunikationer  2 Bil

Ungefärlig restid tur/retur…………………………………………

6) Vad anser Du vara bra respektive dåligt med att pendla?……………………………….
……….……………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………….

7) Vilket civilstånd har Du?
 1 Ensamstående  2 Gift/sammanboende

8) Har Du barn som är under 18 år?
 1 Ja  2 Nej (Gå till fråga 10)

9) Hur tycker Du det fungerar att studera när man har barn?
 1 Det fungerar alldeles   4 Det är svårt att få tiden att räcka till

      utmärkt åt både barnet/barnen & studierna

 2 Det fungerar bra för det mesta  5 Det är svårt att få föreläsningstider &
barnomsorgstiderna att överensstämma

 3 Det fungerar så länge ingen  6 Annat…………………………………..
av oss blir sjuka ……………………………………………..

……………………………………………..
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10) Vad gjorde Du huvudsakligen terminen innan Du började studera på Lunds
Universitet?

 1 Förvärvsarbetade  6 Arbete inom arbetsmarknadspolitisk åtgärd
( t ex beredskapsarbete, utbildningsvikariat,

 2 Studerade på Komvux plats med rekryteringsstöd).
 3 Studerade på folkhögskola
 4 Arbetslös (sökte men fick  7 Studerade på annan utbildning, ange

inget arbete)  vilken…………………………………..
 5 Föräldraledig  8 Annat, ange vad…………………………

…………………………………………..
…………………………………………..

11) Varför började Du studera?
 1 För att pröva på högskolestudier  5 För att få mer kvalificerade arbetsuppgifter

inom mitt yrkesområde
 2 Behövde mer kunskaper inom  6 För att lättare få ett arbete ( var arbetslös)

mitt arbetsområde
 3 För att kunna byta till annat  7 Ett alternativ till att vara arbetslös

yrkesområde
 4 För att klara mig bättre på  8 Annat, ange vad……………………………

     arbetsmarknaden ……………………………………………..
……………………………………………..

12) Vilken typ av arbete/arbeten har Du haft de senaste 10 åren? Beskriv gärna lite om
vad Dina arbetsuppgifter bestod av…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

13) Vilken form av arbete hade Dina föräldrar när Du var 14 år?
Modern (A) Fadern (B)

 1 Anställd 1 Anställd
 2 Hemarbetande utan lön  2 Hemarbetande utan lön
 3 Arbetslös  3 Arbetslös
 4 Företagare  4 Företagare

Hur många anställda arbetade Hur många anställda arbetade
I hennes företag?……………. i hans företag?………………..
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14) Vad anser Du om Din studiesituation?
Ange för varje påstående i vilken grad de stämmer för Dig

Stämmer Stämmer
Inte alls helt

A. Studierna har utvecklat mig som människa 1 2 3 4   5
B. Min studietid har hittills varit rolig och 1 2 3 4 5

stimulerande 
C. Studietillvaron är svår att kombinera med mitt 1 2 3 4 5
     Tidigare sociala liv
D. På grund av studierna har kontakten med mina 1 2 3 4 5
     Gamla vänner försvårats
E. Som student har jag fått många nya vänner 1 2 3 4 5
F. Det är svårt att studera när man har barn 1 2 3 4 5
G. Min partner har svårt att acceptera att jag 1 2 3 4 5
     Studerar
H. Jag skulle vilja ha fler kontakter med andra 1 2 3 4 5
     Studenter
I.  Jag ställer mig ofta frågan om mina studier är 1 2 3 4 5
     Värda alla uppoffringar jag gör
J. Ibland överväger jag att hoppa av mina studier 1 2 3 4 5

15) Vad anser Du vara svårt med att studera när man är mellan 30 & 40 år?
Kryssa för de påståenden Du anser stämmer för just Dig

 1 Att inte så många av mina vänner  5 Att universitetet har svårt att
studerar förstå min studiesituation

 2 Att familjen har svårt att förstå  6 Att universitetet inte tar
      mina studier hänsyn till att man har barn

 3 Att man får sämre ekonomi  7 Att det finns en föreställning
 4 Att det inte finns så många i från universitetets sida att en

      min ålder på linjen/programmet student är på ett visst sätt ( t ex en
     eller den fristående kursen ung människa som bor på orten)
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16) Hur anser Du att Din sociala status har påverkats av att Du börjat studera, dvs.
anser Du att Du blir annorlunda bemött av samhället eller dess instanser?

 1 Min sociala status har höjts  3 Min sociala status har sjunkit
 2 Min sociala status har inte påverkats

Om du vill kommentera Ditt svar så kan Du göra det här………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

17) Upplever Du att Din omgivning, dvs. Dina vänner och bekanta bemöter Dig
annorlunda sedan Du börjat studera?

 1 Ja  2 Nej
På vilket sätt?……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

18) Vad anser Du vara det viktigaste Du har lärt Dig av Dina universitetsstudier?………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

19) Vad upplever Du vara den största positiva förändringen i Ditt liv sedan Du börjat
studera?…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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20) Vad upplever Du vara den största negativa förändringen i Ditt liv sedan Du börjat
studera?…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

21) Vilken/vilka förändringar skulle underlätta Din studiesituation?……………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

22) Har Du några övriga synpunkter på Din studietillvaro som Du tycker inte tagits upp
i enkäten?……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Nu har jag bara en fråga kvar att ställa till Dig, nämligen, skulle Du kunna tänka Dig att bli
intervjuad?

 Ja  Nej

Om du svarat Ja på ovanstående fråga ber jag Dig fylla i nedanstående uppgifter så jag kan
komma i kontakta Dig om Du blir utvald att bli intervjuad. Dessa uppgifter är nödvändiga för
att jag ska veta vem Du är eftersom enkäten inte på något vis kan härledas till Dig.

Namn: …………………………………………………………………………………………...
Tel.nr: ……………………………………

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!!
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Dina upplevelser av Din studietid

För ett par veckor sedan skickade jag Dig ett frågeformulär med frågor angående hur Du
upplever Din studietid. Jag saknar svar från Dig, och vill uppmärksamma Dig på att det
fortfarande inte är försent att skicka Dina svar till mig. Har Du några frågor eller vill ha mer
information är Du givetvis välkommen att ringa mig. Om Du översänt formuläret till mig
någon av de senaste dagarna ber jag om överseende med denna påminnelse och tackar Dig för
din medverkan.

Med vänlig hälsning

Jill Sörensen
Västanvindsgatan 5A NB
262 42 Ängelholm
0431/165 16
E-mail: jill.sorensen@delta.telenordia.se
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Kortfattad presentation av intervjupersonerna

Presentationen inleds med IP nr 2. Anledningen är att IP nr 1 inte kom till avtalad intervjutid,
jag försökte kontakta henne, men hon hörde inte av sig. Hon fick därför utgå från
undersökningen och en ny IP kontaktades.

IP nr 2
Man, 37 år, gift och har tre barn. Pendlar till universitetet. . Läser på linje/program

IP nr 3
Kvinna 34 år, gift och har två barn. Pendlar till universitetet. Läser linje/program

IP nr 4
Man 33 år, ensamstående och har 2 barn. Pendlar till universitetet. Läser linje/program

IP nr 5
Kvinna 37 år, särbo, hon och hennes partner har inga gemensamma barn. Bor i Lund. Läser
fristående kurs.

IP nr 6
Man, 33 år, ensamstående och har inga barn. Läser linje/program. Delar av utbildningen är
förlagd till Lund, pendlar till Lund vid dessa tillfällen.

IP nr 7
Man, 37 år, sambo men inga barn. Läser linje/program. Pendlar till universitetet.

IP nr 8
Kvinna, 32 år, ensamstående och inga barn. Läser på linje/program. Pendlar till universitetet.

IP nr 9
Man, 31 år, ensamstående och inga barn. Läser linje/program. Pendlar till universitetet.

IP nr 10
Kvinna 36 år, sambo och har 2 barn. Läser fristående kurser. Pendlar till universitetet.

IP nr 11
Kvinna 34 år, sambo och har två barn. När jag intervjuade henne hade hon nyligen hoppat av
sina studier. Pga. att barnen var mycket sjuka under en period lyckades hon inte ta de poäng
hon behövde för att få studiemedel. Efter kontakt med CSN beviljades hon studiemedel under
ytterligare en termin men pressen att ligga så mycket efter med studierna blev för stor, hon
beslutade därför att hoppa av studierna. Hon läste linje/program och pendlade till
universitetet.
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Intervjuguide
1. Personlig situation

- Ålder
- Civilstånd
- Bostadsort
- Studerar på linje/program eller fristående kurs. Hel eller halvfart?
- Samma utbildning som du påbörjade höstterminen 1997?
- Avstånd till universitetet
- Föräldrarnas utbildning

2. Vägen till universitetsstudierna
- Tidigare högsta utbildning?
- Typ av sysselsättning de senaste 10 åren, arbete, arbetslös, mammaledig eller annat?
- Vad gjorde du året innan du började studera?
- Kompletterat inför universitetsstudierna?
- Varför började du studera?
- Varför just denna utbildning/kurs?
- Målet med utbildningen? Har målet förändrats under studietiden?

3. Nuvarande studiesituation
- Arbetar du samtidigt som du studerar?
- Studerar din partner?
- Studier och barn, hur fungerar det?
- Ekonomin under studietiden. Jobbar under sommaren?
- Hur upplevde du mötet med den akademiska världen och dess kultur?
- Finns det många i samma ålder på din linje/program el. kurs? Hur upplever du det,

positivt el. negativt?
- Skillnader mellan yngre och äldre studenter?
- Positivt eller negativt att studera vid denna åldern?
- Deltager i studentlivet på något sätt? Med i någon förening, går på föredag på fritiden

el. likn.?
- Känner du dig ”hemma” i den akademiska världen?
- Universitetets syn på äldre studenter
- Funderat på att hoppa av studierna någon gång, i så fall varför?
- Hur upplever du din studiesituation?
- Önskvärda förändringar som skulle underlätta studiesituationen?
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4. Den sociala situationen

- Beskriv hur en helt vanlig dag ser ut
- Beskriv hur en helg ser ut hemma hos dig/er
- Stöd från familjen? Eventuell partners synpunkter på studierna.
- Vännernas uppfattning om dina studier. Stöd och förståelse från vännerna?
- Fått många nya vänner genom dina studier? Umgås även privat?
- Studierna har förändrat dig som människa, i så fall försök beskriv på vilket sätt?
- Anser dina gamla vänner att du förändrats sedan du började studera, i så fall hur ger

de uttryck för denna synpunkt?
- Någonsin ångrat att du började studera?
- Har du en ”studentroll” och en ”privatroll”?
- Förändringar i det social livet, både enligt andra och dig själv?
- Känslotillstånd, t ex stress, lycka, dåligt samvete, bättre självförtroende,

otillräcklighet osv., osv.?

5. Avslutningsvis

- Det mest positiva med att studera?
- Det mest negativa med att studera?
- Om ej börjat studera, vad tror du då att du gjort idag?
- 3 önskningar angående studietillvaron
- Något du önskar tillägga


