
 
 

Lunds universitet 

Sociologiska Institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄLDRE UNIVERSITETSSTUDENTERS SOCIALA VERKLIGHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Carina Tolge-Blidh 

Kandidatuppsats SOCK07, 15 hp 

Vårterminen 2021 

Handledare: Birgitta Ericson 

 



 
 

ABSTRACT 

Titel: Äldre universitetsstudenters sociala verklighet 

Författare: Carina Tolge-Blidh 

Sociologi kandidatkurs SOCK07 vårterminen 2021 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet 

Handledare: Birgitta Ericson 

Allt fler äldre studenter söker sig till universitet och högskolor i Sverige. Hur upplever dessa 

äldre universitetsstudenter den sociala studiemiljön? På vilket sätt upplever äldre 

universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande påverkar deras självbild och 

sociala relationer utanför studiemiljön? Internationella studier visar att äldre studenter blir 

exkluderade socialt av sina yngre kurskamrater och möter motstånd privat när de förändras 

under studiernas gång. För att försöka få en uppfattning om hur situationen ser ut i Sverige, 

gjorde jag åtta etnografiska djupintervjuer med universitetsstudenter i åldrarna 38–48 år. De 

studerade på flera olika universitet och hade erfarenhet från såväl enstaka kurser som 

kandidat/mastersprogram och yrkesinriktade program. Samtliga har varit yrkesverksamma 

under många år innan de påbörjade sina nuvarande studier. Den teoretiska utgångspunkten är 

den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om betydelsen av habitus och kulturellt 

kapital på utbildningens sociala fält. Studien visar att de som går in i studierna med ett högt 

kulturellt kapital, och som kommer från en akademisk miljö, upplever att de bara mött 

positiva reaktioner på sitt beslut att börja studera, och inga reaktioner på att de blivit 

förändrade av studierna. Däremot har de ofta medvetet avstått från social interaktion med sina 

kurskamrater utanför studiemiljön. De har också ofta upplevt samarbetet som frustrerande. De 

studenter som har arbetarbakgrund upplever att insteget till studier var högre; de tvivlade ofta 

på sin egen kapacitet och gjorde flera försök innan de hittade rätt. De upplevde oftast 

relationerna till studiekamraterna som goda. De fick mestadels positiv respons i början av sina 

studier, men fick också en del negativa kommentar, speciellt som tiden gick. De har också i 

högre grad stött på problem i sin privata sociala miljö, där de upplevt att de måste mörka sin 

kunskap eller låtsas vara sitt gamla jag för att passa in, eller så tvingas de omvärdera tidigare 

relationer. De har också ofta upplevt en större personlig förändring och förändrad identitet 

jämfört med de äldre studenter som kom från en akademisk miljö. 
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1.1 Inledning 

Vi ska jobba längre. Den tidigast möjliga pensionsåldern har redan höjts från 61 till 62 och 

den kommer höjas kontinuerligt varje år. För att det ska vara möjligt måste vi vara flexibla 

och villiga att byta yrke och karriär flera gånger under vår aktiva tid för att kunna möta nya 

och förändrade behov på arbetsmarknaden.  Detta innebär att allt fler kommer att gå tillbaka 

till skolbänken vid en högre ålder än den traditionella för universitetsstudenter. 

Den äldre studenten måste hantera en rad praktiska, ekonomiska och sociala hinder om hen 

vill ägna sig åt studier på universitetsnivå. Trots detta ökar andelen äldre studerande på högre 

utbildningar. En kartläggning gjord av Universitetskanslersämbetet 2017 visar att 47 procent 

av campusstudenterna är 24 år eller äldre, medan 14 procent är 34 år eller äldre. Andelen 

äldre är också i stigande.  

Vilka utmaningar möter dessa äldre studenter i studiemiljön (till exempel attityder från 

studiekamrater); i den sociala sfären utanför den akademiska världen (till exempel familj och 

vänner) och hur förändras synen på dem själva i och med den förändrade rollen?  

Internationellt fanns det en hel del forskning på området, men såvitt jag kunnat finna fanns 

ingen svensk forskning i ämnet. Jag skulle därför vilja undersöka frågan närmare. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet är att med hjälp av intervjuer undersöka hur äldre studerande på högskola/universitet i 

Sverige upplever den sociala miljön; det vill säga de attityder de möter hos sina 

studiekamrater både vad avser studierna och den sociala miljön vid sidan av studierna, liksom 

hur deras nya roll/identitet som studerande påverkar deras självbild och deras sociala 

relationer utanför studiemiljön, till exempel i relation till familj och vänner. 

Som bakgrund börjar jag med en genomgång av internationell forskning på området, och 

lyfter fram några av de huvudpunkter som framkommer där, för att sedan övergå till resultatet 

av min egen undersökning. 

 

1.2.1 Problemformulering 

a) Hur upplever äldre universitetsstudenter de attityder de möter från studiekamraterna (den 

sociala studiemiljön).  

b) På vilket sätt upplever äldre universitetsstudenter att deras nya identitet/roll som studerande 

påverkar deras självbild och sociala relationer utanför studiemiljön. 

 

1.3 Tidigare forskning/bakgrund 
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Utanförskap. Rotlöshet. Dåligt självförtroende. Problematiska relationer till familj och vänner. 

Det är ingen vacker bild som modern forskning målar upp när det gäller de personer som 

väljer att börja studera på universitetet som äldre. Internationella studier som behandlar ämnet 

äldre studenter inom högre utbildning, visar att dessa studenter upplever ett socialt 

utanförskap både i den akademiska miljön och inom den privata sfären. Många upplever att de 

tvingas låtsas vara något de inte känner att de är, både i den akademiska miljön och den 

privata miljön. I den akademiska miljön inkluderas de vad gäller själva studierna, men 

exkluderas socialt av sina yngre studiekamrater. I den privata sfären tvingas de reproducera 

sitt ”gamla jag” och dölja nya kunskaper och nytt språk för att inte alienera familj och vänner. 

Samtidigt upplever äldre studenter att deras kunskap och erfarenheter från till exempel 

arbetsliv inte tas tillvara i universitetsmiljön. Den egna identiteten genomgår flera skiften: 

från den identitet man haft tidigare till exempel via sitt yrke, till identiteten som ny student 

och vidare till identiteten som akademiker. Varje identitetsskifte har en pris i form av 

utanförskap för den äldre studenten. 

Den forskning som redovisas i denna undersökning är gjord i den anglosaxiska världen. 

Därifrån finns en uppsjö av vetenskapliga artiklar att välja mellan, producerade under loppet 

av många år. Det finns däremot inga motsvarande studier om äldre studenter på universitet 

och högskolor gjorda i Sverige. Det finns kvantitativ statistik att tillgå från såväl Statistiska 

Centralbyrån, Högskoleverket som Universitetskanslersämbetet, men dessa kartläggningar 

behandlar inte den sociala miljön på eller utanför campus. 

För att hitta relevant forskning har jag gjort sökningar på de på universitetet tillgängliga 

databaserna som till exempel ProQuest, men jag har också använt mig av Google Scholar. De 

söksträngar jag använt har varit ”mature” + ”student” + ”higher education” och olika varianter 

av samma tema, till exempel ”older” + ”student” + ”university” (och motsvarande sökningar 

på svenska). Jag har också valt att bara söka fram material som märkts med ”peer reviewed”. 

Jag har också valt bort studier gjorda före 2000, för att ha ett rimligt aktuellt 

forskningsmaterial. De artiklar jag valt ut är breda med fokus på just ålder och social miljö 

inom och utom universitetsmiljön. 

I artikeln ”The construction of ”age difference” and the impact of age-mixing within UK 

further education colleges” publicerad i British Journal of Sociology of Education, Volume 

26, issue 1, 2005, presenterar Rachel Brooks, University of Surrey, UK, resultatet av en 

undersökning gjord på sex olika högskolor i England under perioden december 2002 till mars 

2003. Brooks forskargrupp använde sig av ett brett spektrum av kvalitativa metoder och 
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gjorde 79 djupintervjuer med anställda; 75 fokusgruppsintervjuer med studenter och 39 

observationsstudier i klassrummet. Brooks forskning visar att ålder fortfarande är en 

avgörande kategori när studenter delas in i ”vi” (de unga, normen) och ”de” (de äldre, icke-

normativa). Det inte bara kronologisk ålder som avgör om någon anses vara äldre. Brooks 

studie visar att det går en tydligt urskiljningsbar gräns mellan de som arbetat och de som 

stannat i skolvärlden. Båda parter betraktar den som arbetat under en period som ”äldre” 

oavsett ålder. Det blir också slitningar mellan de två grupperna när de gäller förväntningar och 

ambitionsnivå. De äldre är högmotiverade och studieinriktade och kan ibland betrakta de 

yngre som slarviga och oengagerade, medan de yngre tycker att de äldre är överambitiösa och 

krävande. 

Om det knakar i fogarna i studiearbetet, så är det ingenting mot vad som sker i de sociala 

relationerna mellan yngre och äldre studenter på högre utbildningar. Den australiensiske 

sociologen Mark Mallman går så långt som till att kategorisera de äldre studenterna som 

isolerade eller stigmatiserade. Hur gammal studenten uppfattas vara har stort betydelse för i 

vilken mån personen inkluderas socialt eller ej. Den äldre studentens egen ålder har stor 

betydelse för hur personen själv upplever detta sociala utanförskap. Detta är faktorer som 

Mark Mallman tittat på i två stora studier som publicerats i British Journal of Sociology and 

Education: ”Stigmatised learners: mature-age students negotiating university culture” 

(Mallman, M & Lee, H, 2016) och ”Isolated learners: young mature-age students, university 

culture, and desire for academic sociality” (2017). 

Mallman baserar sin forskning på en kvalitativ studie av förstaårsstudenter plus analys av 

skrivna berättelser från äldre studenter med fokus på hur de navigerar den sociala kulturen på 

universitetet. Hans studie visar att studenter inkluderas i det akademiska arbetet oavsett ålder, 

även om det förekommer vissa negativa attityder från båda grupperna vis à vis den andra 

gruppen. Men när det gäller den sociala aspekten av studentlivet är situationen en annan. 

Mark Mallman går så långt att han menar att de äldre studenterna stigmatiseras eller isoleras – 

graden av utanförskap beror på åldern; ju äldre desto större stigma. Äldre studenter inkluderas 

inte i det sociala liv som pågår utanför föreläsningssalen. Denna bristande sociala kontakt 

påverkar de äldre studenterna på olika sätt, beroende på hur gamla de är. Den övre 

åldersgruppen bland de äldre (i Mallmans studie är den äldsta studenten i undersökningen 56 

år gammal) bryr sig inte om att de inte inkluderas i den sociala gemenskapen. De studerar för 

att uppnå vissa akademiska mål och har inget stort intresse av umgänge utanför studiernas 

ram.  
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Vad händer med den egna identiteten när man väljer att börja studera på universitetet senare i 

livet än den genomsnittlige studenten? Den frågan undersöker A Baxter och C Britton i 

artikeln “Risk, Identity and Change: Becoming a Mature Student.” publicerad i International 

Studies in Sociology of Education 11 (1) (2001). I sin problemformulering fokuserar de på de 

risker som är förknippade med att börja studera senare i livet, och på vilka olika sätt äldre 

studenter uttrycker och hanterar sådana risker både vad gäller självbilden och identiteten i 

relation till andra. I forskningen använde de sig av en longitudinell studie av äldre studenter 

på en samhällsvetenskaplig institution i Storbritannien. Studien följde 21 studenter, äldre än 

25 år, från första till sista studieåret. Studien visar att de äldre studenterna stöter på en rad 

svårigheter både i den egna identiteten och i de sociala relationerna. Forskarna identifierade 

tre huvudområden: problem med relationer inom familjen, problem med att tillägna sig ett 

nytt språk och en ny habitus och med det interna känslor och externa projiceringar av 

överlägsenhet och problem med att tillhöra två olika världar med olika förväntningar på 

individen. 

Hur ska en äldre student hantera sin förändrade identitet? Efter att kanske ha jobbat i många 

år, men en tydlig yrkesidentitet, hamnar den mogna studenten längst ner på trappan i den 

akademiska världen. Det här är en problembild som sociologen Amanda Chapman på 

University of Cumbria, Storbritannien, undersökt i sin forskning om hur äldre studenter 

omformulerar sin identitet under loppet av studierna. Forskningen beskrivs i artikeln ”A 

(re)negotiation of Identity: From “mature student” to “novice learner. Widening Participation 

and Lifelong Learning, 01/01/2013, Vol.14(3), pp.44–61 

Som metod använde sig Amanda Chapman av semi-strukturerade djupintervjuer av äldre 

studenter. Intervjuerna genomfördes flera gånger med målet att kunna identifiera förändringar 

i studenternas definition av den egna identiteten. Undersökningen visar att de äldre 

studenterna har svårt att hitta sin identitet som studenter. De upplever sig själva som 

”annorlunda” och är tydligt medvetna om att de inte är socialt inkluderade bland sina yngre 

studiekamrater. Som tiden går, blir de intervjuade alltmer komfortabla i den akademiska 

miljön och ändrar sin självbild till att vara någon som trots allt har en plats i den akademiska 

världen. Problemet är att samtidigt som den äldre studenten upplever detta skifte av identitet 

mot en större integration i studiemiljön, så upplever de en allt större alienation från deras 

privata sociala sfär. Det gäller speciellt om man kommer från en miljö där högre studier inte 

varit en naturlig del. Detta skifte av habitus ger långt gående konsekvenser för de äldre 

studenternas privata relationer. De intervjuade berättar hur de känner sig tvingade att ”fejka” 
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sin gamla personlighet, språk och kunskapsnivå när det umgås med familj och vänner, för att 

inte skapa ett utanförskap även där. 

Hur ser då situationen ut för äldre studenter vid universitet eller högskolor i Sverige? 

Korrelerar deras upplevelser med den internationell forskningen, eller upplever de sin sociala 

miljö, innanför och utanför universitetets väggar, på ett helt annat sätt? För att undersöka den 

saken valde jag att göra åtta etnografiska djupintervjuer med äldre studenter i Sverige. De 

ämnesområden som berördes i intervjuerna korrelerar med de viktigaste fynden från de 

internationella studierna. Varför börjar de studera? Hur upplever de den sociala miljön på 

universitetet? Hur reagerar omgivningen? Och upplever de själva att de fått en förändrad 

identitet? 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Det finns många relevanta teoretiska utgångspunkter – från det strukturfunktionalistiska 

perspektivet, där social gruppering efter ålder fyller en viktig funktion i samhället – till 

postmodernismens socialkonstruktivistiska teorier om att vi alla skapar vår egen sociala 

verklighet. Här finns också trådar till såväl riskteori som modern, reflexiv teori. Jag har dock 

bestämt mig för att utgå ifrån Pierre Bourdieus teorier om habitus, sociala fält och socialt 

kapital i relation till utbildningsfältet så som detta presenteras i hans och Jean-Claude 

Passerons bok Reproduction in Education, Society and Culture (1977).  

Habitus är en internaliserad mental struktur genom vilken vi människor hanterar den sociala 

världen. Vårt habitus handlar om i vilken miljö vi växte upp och vilka värderingar som gällde 

där. Vårt habitus sätter också ramen för vilka möjligheter och begränsningar vi upplever att vi 

har.  

Bourdieu utvecklade en teori om kulturell reproduktion som kopplade samman ekonomisk 

ställning, social status och symboliskt kapital i samhället med kulturell kunskap och kulturella 

färdigheter. Ekonomiskt kapital, handlar, precis som det låter, om ens ekonomi. Kulturellt 

kapital omfattar uppfostran och utbildning, men saker som betyg och referenser hör också hit. 

Kulturellt kapital står i direkt relation till vårt habitus – det vill säga hur vi tänker och talar 

eller våra preferenser när det gäller allt från litteratur till konst. Socialt kapital handlar om 

vilka sociala nätverk eller sociala grupper man ingår i. Tillsammans utgör de det symboliska 

kapitalet – det vill säga socialt anseende (prestige/status).  Olika former av kapital kan bytas 

mot andra – bra betyg och fina referenser kan till exempel leda till ett välbetalt jobb. På så vis 

kan det kulturella kapitalet växlas in mot ekonomiskt kapital. 
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Bourdieu menade att skolan inte är ett neutralt fält, där man finner sin plats utifrån egen merit 

– så som vi gärna vill tänka om skolsystemet. Tvärtom, menar Bourdieu, så har den stora 

fördelar som besitter rätt habitus och rätt kapital. Det beror i sin tur på att det är 

medelklassens värderingar som genomsyrar utbildningssystemet och också belönar den som 

har medelklassens habitus och kulturella kapital. Han går så långt, att han faktiskt menar att 

utbildningssystemet utövar symboliskt våld mot dem som har ”fel” habitus och kapital. Han 

menar att skolvärlden utgör ett specifikt socialt fält – alltså en plats där det sociala livet 

organiseras och maktrelationer kommer till uttryck - som exkluderar den med ”fel” habitus 

och kapital. Medelklassens barn passar in i skolans kultur, eftersom ramen för vad som är 

”rätt” har satts av medelklassen (lärare, till exempel). De talar på rätt sätt, har rätt uppfostran 

och rätt referensramar vilket i sin tur leder till att de uppnår bättre resultat. Det leder i sin tur 

till att de studenter som saknar rätt habitus, och därför presterar sämre i skolmiljön, kan börja 

tänka på sig själva som intellektuellt underlägsna. 

Pierre Bourdieus teorier har kritiserats för att de är alltför deterministiska: att det habitus man 

har med sig från sin uppväxt är också det som kommer fungera som en nyckel till alla andra 

delar av ens liv. Hans teorier ger inte mycket utrymme för förändring, även om han inte heller 

hävdar att ett sådant tillägnande av ett nytt habitus är omöjligt. Bourdieu har också kritiserats 

för att hans teorier varit alltför bundna till en viss tid och en viss plats – Frankrike i andra 

halvan av 1900-talet. Är det verkligen möjligt att dra generella slutsatser utifrån ett så 

begränsat studiematerial – både kulturellt och tidsmässigt? En tredje utgångspunkt för kritik 

har varit att hans forskning grundas i ett klassystem som sedan dess har uppluckrats, med en 

allt större grupp som betraktar sig själva som medelklass och allt färre som ser sig själva som 

arbetarklass. Intressant kan i det sammanhanget vara att den franske presidenten Macron så 

sent som i år har initierat ett reformarbete som har som mål att förändra intagningssystemet 

till de franska elitskolorna (där han själv för övrigt varit student), med målet att bredda 

rekryteringsbasen därför att man ser att det är elitens barn som antas och som sedan blir den 

framtida eliten. Åtminstone i Frankrike har alltså inte mycket hänt på de senaste 50 åren vad 

gäller vikten av habitus och kulturellt kapital. 

I de intervjuer som jag genomfört med svenska, äldre studenter, framhåller de ofta själva att 

de har sina rötter i arbetarklass eller att de kommer från en icke-akademisk bakgrund. Dessa 

studenter knyter också detta till att de upplevt att tröskeln har varit hög in i den akademiska 

världen. För mig visar det tydligt att Bourdieus teorier som habitus, kapital och sociala fält 

fortfarande är i allra högsta grad relevanta – speciellt när man vill studera universitetens 
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sociala fält, eftersom Bourdieu i sin forskning hade en speciell fokus på detta. Därför har jag 

valt att använda hans teorier som utgångspunkt för min analys i det här arbetet. 

1.5 Metod 

Målet med min undersökning var att få en fördjupad kunskap om äldre studenters upplevelser 

av sin sociala miljö. För det ändamålet ansåg jag att metoden med kvalitativa biografiska 

djupintervjuer lämpade sig bäst. Man kan självklart få fram intressanta fakta om äldre 

studenters villkor med hjälp av till exempel enkäter, men då förlorar man möjligheten både att 

ställa följdfrågor och att följa respondentens funderingar kring de olika frågorna. Att kunna se 

varandra under samtalet tillför också en viktig dimension. Gruppintervjuer skulle kunna vara 

en annan modell, men då löper man alltid risken att diskussionen tas över av tongivande 

gruppdeltagare, medan andra deltagare antingen inte säger så mycket eller anpassar sina 

inlägg efter gruppens mer dominerande medlemmars åsikter. 

Jag genomförde därför kvalitativa biografiska djupintervjuer med åtta personer, som alla 

börjat studera vid en ålder som kan anses var icke-traditionell. Urvalet skedde via 

snöbollsprincipen. På grund av covid-19 gjordes dessa intervjuer via Zoom. 

Jag efterlyste deltagare på sociala medier, dels via grupper jag själv tillhör, dels via grupper 

som vänner och familj tillhör. Redan inom ett dygn hade jag uppnått det antal 

intervjupersoner som jag eftersträvat. Jag hörde av mig till alla intresserade inom 24 timmar 

och bekräftade att de ville delta. Dagen efter gjorde jag en första testintervju för att dels 

kontrollera att min intervjuguide fungerade, dels för att se att tekniken skulle fungera (Zoom 

med videoinspelning). Allt fungerade bra och jag kände att jag fick svar på rätt frågor. Efter 

detta fortsatte jag med att boka in samtliga intervjuer.  

Jag hade initialt 11 intresserade respondenter (7 kvinnor, 4 män). Av dessa har jag genomfört 

intervjuer med åtta personer (5 kvinnor, 3 män) i åldrarna 38 – 48 år (38, 39, 39, 40, 41, 43, 

46 och 48 år gamla). De representerar ett brett spektrum när det gäller social bakgrund, vad de 

gjort innan de tog upp/återupptog högskolestudier, deras ålder när de började 

studera/återupptog studier och vilken typ av studier de ägnat sig åt (till exempel längre 

yrkesutbildning, program mot kandidatexamen eller enstaka kurser eller delar av program). 

När det gäller de etiska aspekterna av intervjuerna, så följde jag de huvudprinciper för 

forskningsetik som specificeras i Forskningshandboken av Martyn Denscombe (2016). 
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Den viktigaste etiska aspekten i all forskning är att de personer som deltar i forskningen inte 

kommer till någon skada – varken fysisk, psykologisk eller personlig skada. Det är också 

viktigt att deltagarna känner att deras deltagande medför nytta – om inte direkt för dem själva 

så för andra som kan ta del av forskningen. Dessutom ska alla deltagare behandlas lika. 

Deltagandet ska också vara frivilligt och de ska också ge ett informerat samtycke – det vill 

säga de ska veta i vilket sammanhang som forskningen görs och få tillräcklig information om 

forskningen och vilket åtagande som krävs av dem som deltagare. Det är viktigt att de ger ett 

aktivt samtycke. För att det ska vara möjligt ska forskaren vara öppen med syftet och vilken 

typ av data som kommer samlas in. Ärlighet och integritet är A och O. 

För att uppfylla dessa villkor vidtog jag en rad mått och steg. Redan i min blänkare på 

Facebook, där jag efterlyste deltagare, klargjorde jag både vem jag var, vad syftet med min 

studie var och villkoren kring deltagandet. Texten löd: ” Student efter 30? Då letar jag efter 

dig! Har du studerat på universitet eller högskola efter 30 års ålder? I så fall skulle jag gärna 

vilja prata med dig om dina erfarenheter. Jag heter Carina Tolge-Blidh och gör nu min C-

uppsats i sociologi på Lunds universitet. Ämnet för min uppsats är äldre studenters upplevelse 

av sin sociala miljö. Du deltar självklart helt anonymt och all kontakt kommer ske 

elektroniskt. Hör av dig till mig så berättar jag gärna mer. Du når mig här på Facebook eller 

på mejl carina.blidh@gmail.com” 

Den första kontakten med de blivande respondenterna skedde elektroniskt och vid det tillfället 

hade de möjligheter att ställa frågor innan de bestämde sig för att delta. Intervjuerna gjorde 

via Zoom, och jag började varje intervju med att informera om syftet - att jag ska använda 

intervjuerna för min C-uppsats i sociologi vid Lunds universitet. Jag gav sedan en mer 

generell information om villkoren:  att de deltar anonymt och att de enda personuppgifter jag 

kommer använda är kön och ålder, i övrigt kommer bara jag veta vilka de är. Jag informerade 

sedan om att de kunde välja att inte svara på mina frågor och att de kunde ångra sig och välja 

att inte delta när som helst under intervjun eller i efterskott. Jag informerade också om att jag 

spelade in intervjun på video och att denna inspelning bara skulle användas som stöd för mitt 

minne och för transkription. Sedan bad jag om deras godkännande för detta. Under denna 

informationsfas spelade jag in samtalet för att förebygga senare diskussioner om vad jag 

informerat om och vad de godkänt. Alla accepterade detta utan reservationer. Innan själva 

intervjun började så berättade jag lite kort vilka delar intervjun kommer innehålla (bakgrund, 

social miljö på universitetet och social miljö privat). Jag frågar om det kändes ok och om de 

har några frågor. Ingen hade synpunkter eller frågor. Intervjuerna genomfördes sedan enligt 
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min intervjuguide (se bilaga 1) där samtliga deltagare fick samma frågor. Efter att intervjun 

var avslutad, det vill säga alla frågor i intervjuguiden var genomgångna, så frågade jag 

respondenterna om de hade något de ville tillägga, eller om de hade något de ville fråga. Flera 

frågade då om varför jag valt just det här ämnet, vilket gav mig tillfälle att berätta om mina 

bevekelsegrunder för detta (att jag är en äldre student själv hade de ju redan listat ut genom att 

de såg mig på Zoom).  

Med detta så uppfattar jag att jag uppfyllt kraven på etisk forskning: ingen kommer till skada, 

respondenterna har fått uttömmande information och har givit ett informerat samtycke och 

samtliga uttryckte att de tyckte att ämnet var både intressant och viktigt. 

1.6 Analysmetod 

Den arbetsmodell jag har valt för analysarbetet är en variant av det exempel på Open Coding 

som presenteras av Ian Cook och Mike Crang i boken Doing Ethnographies (2007, sid 138). 

Jag börjar med att göra en transkribering av de relevanta delarna av intervjuerna, och lämnar 

en bred marginal till höger för mina egna anteckningar, liksom utrymme för att lägga till de 

koder som utkristalliserar sig som de viktigaste. Mina egna anteckningar består dels av 

iakttagelser av hur de intervjuade agerar (intervjuerna finns inspelade på video); kroppsspråk, 

tonfall, tvekanden (sådant som inte framkommer i en ren transkribering), dels mina egna 

tankar och funderingar när jag tar del av intervjuerna igen. Koderna använder jag för att 

markera återkommande teman, särskiljande eller förenande punkter och så vidare. 

Analysarbetet är indelat i tre teman som följer tätt på de teman jag hade i intervjuguiden: 

bakgrund/historia, social miljö på universitetet/högskolan och social miljö privat/arbetsplats. 

 

1.7 Resultatredovisning 

1.7.1 Bakgrund, äldre universitetsstudenter i Sverige 

Vad är det för faktorer som gör, att människor väljer att påbörja eller återuppta 

högskolestudier vid en ålder då de flesta andra för länge sedan avslutat sina studier och gått 

vidare ut i arbetslivet? Hur upplever de sin sociala miljö innanför och utanför universitetets 

väggar? Och hur påverkas deras privata sociala miljö? I den här studien har jag gjort 

djupintervjuer med åtta personer som samtliga studerat eller fortfarande studerar vid en icke-

traditionell ålder. De intervjuade är i åldrarna 38 till 48 år. Trots ett åldersspann på tio år så 

kan man ändå se att både deras funderingar innan de startade studierna, och deras upplevelser 
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av att vara äldre studenter, inte skiljer sig åt beroende på om de tillhör de yngre eller den äldre 

delen av åldersspannet. Faktum är att samtliga benämner sig själva som ”äldre” oavsett ålder.  

De skillnader de intervjuade ger uttryck för kan i stället i hög grad hänföras till deras sociala 

bakgrund; deras habitus, sociala kapital och de sociala fält de tidigare varit vana att röra sig 

på.  

Beslutet om att påbörja eller återuppta högskolestudier motiveras ofta av en av tre saker: 

Man vill skaffa sig ett yrke eller byta yrke; man känner förväntningar från sig själv eller sin 

omgivning att man ska leva upp till den potential de anser att man har eller man vill avsluta 

något som man tidigare påbörjat men av olika anledningar aldrig har avslutat. 

Den egna attityden – både till högskolestudier i sig och vad de innebär, och till sin egen 

förmåga att klara högskolestudierna – är nära knuten till huruvida man kommer från en 

akademisk bakgrund eller ej. Bland mina respondenter har de personer som själva beskriver 

sin bakgrund som arbetarklass eller delvis arbetarklass, haft en mycket krokigare och ofta 

längre väg till universitetet än de som kommer från en akademisk bakgrund. Med Bourdieus 

terminologi så har de intervjuade som har en akademisk bakgrund fått med sig rätt habitus och 

en förmåga att röra sig på utbildningens sociala fält, medan de intervjuade som saknade den 

bakgrunden kände av sin brist på både habitus och rätt sorts kulturellt kapital. 

De som kommer från arbetarklassbakgrund tvivlar ofta på sin egen förmåga. Som David, 41 

år, uttrycker det:  ”Jag tänkte att det var väldigt speciellt det här med universitetet, och var 

mycket osäker på om jag skulle klara av något sådant. Jag hade nog en stark 

klassidentifikation som arbetarklass.” 

Ibland blir de också ifrågasatta av vänner och familj, som inte kan förstå vad det ska vara bra 

för att skaffa en högskoleutbildning. Eller som Fredrik, 39 år, beskriver det: ”Min storebror 

förstår inte varför man ska plugga över huvud taget. Men han säger att ”så länge du är nöjd; 

vem är jag att ifrågasätta dina val”. 

En vanlig anledning till att respondenterna sökt sig till universitet/högskola som ”äldre” 

student, är att man vill byta yrkesbana. Ofta ligger ett missnöje med sin nuvarande 

arbetssituation bakom beslutet. Anna, 48 år, hoppade av det chefsjobb inom it som hon haft i 

20 år för att börja läsa på psykologprogrammet: ”Jag hade egentligen vantrivts i mitt 

professionella liv under ganska lång tid. Jag åkte på en yogaretreat på Bali och var i tystnad i 

åtta dagar – och sedan hade jag bestämt mig. Jag sade upp mig på vinst och förlust, utan att 

veta om jag kommit in på utbildningen. Jag tänkte att antingen säger jag upp mig eller så blir 

jag sjuk och går in i väggen. ” 
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Ibland bottnar beslutet i att man känner att man stagnerat i sitt nuvarande arbete, eller att man 

saknar framtidsutsikter på det arbete man har. Caroline, 46 år, såg sina möjligheter krympa: 

”Jag har jobbat på samma ställe i 15 år. Först blev det omorganisation och sedan erbjöd de 

mig ett annat jobb med lägre lön. Jag sade upp mig. Nu är jag arbetslös om jag inte pluggar.” 

Men beslutet att börja studera, trots att man redan har ett framgångsrikt arbetsliv, kan också 

bero på att man vill hitta ett yrke som känns mera meningsfullt. Så var det för Lisa, 38 år, som 

började läsa på juristlinjen: ”Jag har jobbat med tv och film i 10–15 år, oftast på frilansbasis. 

Jag började plugga igen för att jag ville ha ett ”riktigt” yrke – det jag höll på med var lite 

flummigt. Det var svårt att förklara vad jag gjorde; jag hade kunskap men det var svårt att 

stötta upp den kunskapen med att man hade utbildning. Jag ville göra något som hjälper folk 

på riktigt. Tv/film kan säkert hjälpa folk och glädja folk, men jag ville göra något mer.” 

David, 41 år, har jobbat som undersköterska i 20 år både inom sjukvården, äldrevården och 

numera på hospice. Han jobbar extra samtidigt som han pluggar. Han drogs till 

universitetsstudier som ett sätt att utveckla sig själv. ”Jag tyckte att jag behövde pröva i alla 

fall. Instegsämnet var socialpsykologi; en kurs som jag aldrig gjorde färdigt eftersom den sista 

delen blev väldigt mycket applicerat och då hoppade jag av.” Efter den kursen har han läst ett 

antal kurser, de flesta inom beteendevetenskap. ”Snart insåg jag att jag tyckte väldigt mycket 

om detta med att lära sig. Målet nu är att bli färdig beteendevetare – jag tänker att jag får vara 

färdig med att utbilda mig när jag fått ihop examen om ett år.” 

Ytterligare ett skäl till att starta eller återuppta studier i medelåldern, är att man vill avsluta 

studier som man, åtminstone själv, betraktar som oavslutade, som för Emilia, 39 år, som 

egentligen inte behöver en avslutad examen för sitt yrkesliv, men som ändå tycker att den är 

viktig: ”Jag har jobbat tio år i offentlig förvaltning. Ingen har någonsin frågat mig om den där 

jäkla uppsatsen. Däremot har jag själv känt att det skaver lite – egentligen har jag en magister 

om det inte vore för den där ogjorda uppsatsen. Därför är det nu – 13 år senare – som jag 

bestämde mig för att ”banne mig om jag inte ska göra färdigt det där”.” 

Ett annat skäl kan vara att man studerar för att visa för sig själv – och ibland andra – att man 

klarar av universitetsstudier. Gunilla, 40 år, arbetade inom restaurangnäringen och hade inga 

tankar på universitetsutbildning när hennes mammas väninna föreslog att hon borde sadla om 

– kanske till lärare. ” ”Det här är första gången jag läser på universitetet. Jag hade en ganska 

strulig skolgång både på högstadiet och på gymnasiet. Jag läste på KomVux och sedan en 

KY-utbildning som jag inte avslutade. Sedan jobbade jag i många år inom event och i 
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restaurangbranschen. Det var en väninna till min mamma som föreslog att jag skulle bli något 

helt annat. Jag sa ”nej, jag har ju så dåliga betyg”. Men hon sa: ”du kan ju bli lärare – det 

behövs ju jättemånga lärare i Sverige”. Men jag kände inte att jag ville sitta i ett klassrum 

resten av livet. Men så hittade jag pedagogikprogrammet på universitetet. Jag hade dåliga 

betyg men gjorde högskoleprovet två gånger och fick ganska bra på det, och kom in på 

pedagogikprogrammet.” 

Fredrik, 39 år, har en liknande bakgrund – och en liknande syn på studier. Han hade inget 

slutbetyg från gymnasiet, och vidare studier föreföll helt osannolika.  ”Hade någon sagt då att 

jag skulle börja studera på universitetet, så hade jag skrattat dem rakt upp i ansiktet. Jag 

gjorde lumpen och började jobba inom industrin. Visst tänkte jag väl på yrkesutbildningar – 

som polis eller inom Försvarsmakten – men att flyga skrivbord fanns inte på världskartan.” 

Den brokiga bakgrunden delas också av Bill, 43 år. Han gick visserligen ut gymnasiet och 

började direkt efter lumpen på universitetet på ett kandidatprogram i religionsvetenskap, men 

hoppade av efter ett år. ”Jag var väldigt skoltrött efter gymnasiet och det kom snabbt tillbaka 

där. Jag hade inte läkt ut den där skoltröttheten.” I stället arbetade han som personlig assistent 

i tio år. Då var det dags för ett nytt försök på universitetet. ”Jag kom in på juristlinjen och 

började läsa där, men det fungerade inte av olika anledningar. Dels var jag för ringrostig, dels 

var jag inte på en jättebra plats i livet. Och ämnet var kanske inte – låt mig säga att det kanske 

var ett lite för pragmatiskt val.” Efter detta varvade han att läsa enstaka kurser med 

fabriksarbete. ”Jag läste olika kurser för att det var kul att lära sig. Jag levde på att läsa 

enstaka kurser, men efter några år tyckte jag att det var bättre att jobba extra och spara CSN 

till en professionsutbildning.” 

För några av de intervjuade var deras egen ålder något de funderade mycket på innan de 

beslöt sig för att söka sig till universitetet.  Anna, 48 år, tvekade längre eftersom hon ansåg att 

hon var för gammal. ”Jag kom in på psykologprogrammet redan för 15 år sedan, men då blev 

jag gravid och satte planerna på is. Sedan tyckte jag att jag var för gammal och för gammal 

och för gammal (skratt). Det var min mamma som sa till mig att ”tiden går ju ändå oavsett vad 

du gör – du blir inte yngre för att du stannar där du är.”  

Caroline, 46 år, funderade en hel del kring sin ålder – både av praktiska och psykologiska 

skäl. ”Jag hade kanske en känsla av att det var nu eller aldrig, med tanke på att jag var över 40 

år och vid 47 blir det andra lånemöjligheter. Men jag var nog också lite skraj för att vara den 

äldsta och den enda i min ålder.” 
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De äldre studenter som kommer från en akademisk bakgrund – det vill säga där en eller båda 

föräldrarna har akademiska meriter – hade inga funderingar kring om de skulle klara 

universitetsstudierna, eller om universitetsstudier skulle passa dem. De visste intuitivt att de 

redan hade det habitus och det sociala kapital som krävdes för att passa in på det akademiska 

sociala fältet. De intervjuade som saknade akademisk bakgrund i familjen, kände både oro för 

om de skulle klara universitetsstudier och hade också en känsla av att universitetet var 

främmande och lite skrämmande mark. Dessa presumtiva studenter kände redan på förhand 

att de saknade de färdigheter och tillgångar i form av habitus och kulturellt kapital som skulle 

komma att behövas på universitetsvärldens sociala fält. David, 41 år: ”Jag tänkte att det var 

väldigt speciellt det här med universitetet, och var mycket osäker på om jag skulle klara av 

något sådant. Jag hade nog en stark klassidentifikation som arbetarklass. Jag kommer från en 

familj som inte har tradition av att plugga, men vi har alltid uppmuntrats till kunskap och att 

lära sig.” 

Caroline, 46 år, hade inte pluggat på universitetet tidigare. För att se om ämnet hon var 

intresserad av skulle passa för henne, så läste hon först en folkhögskolekurs. ”Jag ville se om 

det var det jag ville. Jag kommer från en icke-akademisk bakgrund och jag hade inte pluggat 

på universitetet tidigare. Jag visste inte hur det skulle vara; om jag skulle klara det.” 

Fredrik, 39 år, hade också bilden av sig själv som någon som inte läste vidare. ”Jag trodde att 

jag inte passade för högre studier. Jag var så skoltrött efter gymnasiet. För mig var det en 

hederssak att jag aldrig mer skulle sitta i en skolbänk. Men jag har alltid haft en hunger efter 

att utveckla mig – ingen prestige eller något tydligt mål – utan det har varit ett självändamål 

att utveckla mig.” 

1.7.2 Den sociala miljön på universitet 

Bourdieus begrepp ”fält” (eller det sociala rummet) omfattar alla sociala grupper – allt från en 

skolklass till en arbetsgrupp på jobbet. Fältet kännetecknas av att det finns specifika regler 

och förväntningar – ofta oskrivna – för dem som befinner sig på fältet. Huruvida man blir 

accepterad av det sociala fältet avgörs av i hur stor grad man följer dessa kodade regler. Detta 

gäller i allra högsta grad på det sociala fält som universitetet utgör. Att avvika från de på fältet 

gängse reglerna innebär att det blir svårt att hävda sin position. Det är något som de äldre 

studenterna kände av. Majoriteten av de intervjuade gick in i studierna med låga förväntningar 

på den sociala miljön på universitetet. Dels hade de en medvetenhet om att de var annorlunda 
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på grund av sin ålder; men det fanns också farhågor om att man var annorlunda på grund av 

sin bakgrund eller studieovana.  

För Fredrik, 39 år, så handlade det om en medvetenhet om att han stack ut på grund av sin 

ålder. ”Jag förväntade mig inte att ha så mycket gemensamt med de andra på kursen. De som 

är mina studiekamrater nu var ju barn när jag började plugga första gången.” 

Anna, 48 år, hade oroat sig för sin ålder innan hon sökte till utbildningen: ”Jag hade väldigt 

låga förväntningar för jag tänkte att jag var för gammal, och så bor jag utanför stan och har 

barn. Jag gick dit och tänkte att jag får vara glad för de relationerna jag får. Och jag får vara 

extra trevlig och generös för här kommer ”tant Anna”.” 

Caroline, 46 år, hade liknande tankar inför studiestarten: ”Jag var nog lite skraj för att vara 

den äldsta och den enda i min ålder – att jag inte skulle finna något gemensamt med dem jag 

mötte. Men jag tänkte att jag inte kommer ha behovet att hänga med på studentfester och så i 

alla fall, så det spelar ingen roll. Jag ska ju i alla fall vara hemma med min familj. Jag hade 

inte tänkt leva studentlivet fullt ut, om man säger så.” 

För andra var det medvetenheten om att man inte hade rätt bakgrund vad gällde klass eller 

studievana. Med Bourdieus terminologi så var de medvetna om att de saknade den habitus 

som var normen på universitetets sociala fält. David, 46 år var en av dem som var orolig för 

själva miljön: ”Jag tyckte nog att det var lite läskigt och hade lite klassperspektiv. Jag 

förväntade mig att det skulle vara snobbigt – en parnass och så.” 

Bill, 43 år, var mer orolig för att studierna skulle fungera den här gången, eftersom han inlett 

högskolestudier tidigare som han sedan avbrutit. ”Det sociala var inte i fokus. Mina 

förväntningar var väl mest att komma loss och göra det. Jag var lite allmänt orolig för hur det 

skulle gå.”  

Det har varierat mellan de intervjuade både hur stort deltagande de har velat ha i det sociala 

livet på campus, och i vilken grad de upplever att de blivit inkluderade i det sociala livet både 

inom och utanför universitetets väggar. För många, speciellt de med akademisk bakgrund och 

ett högt symboliskt kapital, märks en önskan om att distansera sig från sin nya position som 

ny student och i stället försöka bibehålla relationen till sin tidigare sociala position och 

förvalta det kapital de har med sig sedan tidigare, trots de förändrade omständigheterna som 

det innebär att gå från en position i arbetslivet till att bli student. Det har ofta handlat om att 
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avidentifiera sig som student, och i stället antingen betrakta studierna som ett nytt arbete eller 

att förpassa studierna till att vara något man bara gör på ”arbetstid”. De uttrycker ett 

avståndstagande från universitetets sociala fält. 

Flera av de intervjuade tänker på studierna som ett jobb, och försöker använda sina kunskaper 

och erfarenheter från yrkeslivet i studentlivet, vilket ibland kan leda till problem i samarbetet 

med yngre kursare. Lisa, 38 år, var en av dem som valde att inte delta i det sociala livet 

utanför studiearbetet: ”Jag var ju inte med på nollning och sådant. När jag var yngre hängde 

jag nog med mer på sådant. Så sett är det ju en skillnad: då ville man ju vara med mer i 

klassen. Det var ett aktivt beslut: jag gör något annat med mitt liv den veckan det är nollning. 

Jag kände mig för gammal för att spöka ut mig på stan.” 

Emilia, 39 år, upplevde inte heller något behov av socialt umgänge med sina studiekamrater. 

”Jag har egentligen inget behov av att ha något socialt kopplat till studierna. Det har varit folk 

som har velat träffas, men jag har inte varit lockad. Jag är ingen grupparbetesmänniska; inte 

den som jublar; men jag kan anpassa mig; det gör jag ju i arbetet hela tiden. Jag är ganska 

mycket en solitär spelare.” 

Som Gunilla, 40 år, beskriver saken: ”För mig har studierna varit ett arbete – jag jobbade 8–

17. De yngre hade ju ofta förslag om helg- eller kvällsarbete, men det var inget för mig.” 

Ändå upplever hon att samarbetet med de yngre studenterna har gått bra – tack vare att hon 

tagit med sig sina erfarenheter från arbetslivet. ”Jag är både utbildad projektledare och som 

person ganska drivande, så jag har väl tagit stafettpinnen och drivit arbetet och planerat. De 

yngre säger ”vad bra att du är med i gruppen, för annars hade vi nog bara tagit sovmorgon. 

Man blir ju lite som en förälder för ens kursare.” 

Flera av de intervjuade har upplevt det som frustrerande att deras erfarenheter från arbetslivet 

– till exempel som chefer eller projektledare – inte har tagits tillvara eller har uppskattats i 

universitetsmiljön: varken av andra studenter eller av lärarna. Just detta – att berövas det 

kapital man samlat på sitt tidigare sociala fält, och tvingas börja om på ny kula med ett lågt 

kapital på det nya fält som universitetet utgör, har varit problematiskt för många av de 

intervjuade. Speciellt svårt var det för de som hade haft ett högt kulturellt kapital genom sitt 

tidigare arbete. Att reduceras till nybörjare och jämställas med alla andra var inte 

oproblematiskt.  

Lisa, 38 år: ”När man studerar så blir man alltid lite av ett barn. Det har med skolmiljön att 

göra: man blir något av ett barn när man kommer tillbaka till skolbänken. Jag fick ingen 

särbehandling för att jag var äldre – på universitetet blir alla jämställda men alla behandlas 
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som om de vore 19 år. Ens kunskap och erfarenheter räknas inte längre. Vi är alla lika gröna 

och nya oberoende av ålder.” 

En majoritet av de intervjuade är kluvna när det gäller samarbetet med de yngre kursarna.  

Speciell de som gick in i studierna med ett högt kulturellt kapital, och som kom från en 

akademisk miljö, upplevde ofta samarbetet som frustrerande och negativt. De intervjuade med 

icke-akademisk bakgrund hade generellt sett lättare för att finna sig till rätta i samarbetet. Men 

även för dem kunde samarbetet ibland gnissla. Ibland menar respondenterna att detta beror på 

att de tagit med sig erfarenheter från sitt yrkesliv, till exempel vad gäller arbetsledning eller 

struktur, och att detta inte alltid uppskattats av de yngre medlemmarna i gruppen. Ibland 

hänför man i stället problemen till åldersskillnaden. I ett par fall har man upplevt sig vara 

direkt utfrusna av sina yngre gruppmedlemmar. 

För Anna, 48 år, blev det så illa att hon faktiskt mådde dåligt. ”För det mesta har det funkat 

jättebra med till exempel grupparbeten. Men jag har varit med i en grupp där jag inte trivdes 

och faktiskt mådde lite dåligt. Det var inget jag lyfte med gruppen utan något jag reflekterade 

över själv. Jag kände att jag inte blev lyssnad på: att min röst inte räknades utan jag blev lite 

överkörd. Det blev för mig en väldigt svår och ovan roll eftersom jag är van att leda; att styra 

upp saker och se till att det blir resultat. Nu kan jag kanske göra det på ett lite mer nyanserat 

sätt – jag har lärt mig av detta också.” 

Även David, 41 år, har erfarenheter av att bli ifrågasatt av sina yngre kurskamrater. ”Jag har 

mött yngre kursare som markerar litegrann att man inte ska komma och lägga sig i för 

mycket. De har ifrågasatt på ett markerande sätt: ”Hur vet du det? Har du någon källa på det?” 

Men vad de menar är: kom inte här och ta över.” 

Ibland var signalerna från de yngre kursarna mera subtila, men efterlämnade ändå en känsla 

av att man inte var riktigt uppskattad. Eller som Caroline, 46 år, beskriver känslan: ”Jag kan 

tänk mig att de yngre tyckte att jag kunde vara jobbig – att jag krävde återkoppling, datum, 

tid. Kan ju vara jättejobbigt om man inte själv är intresserad av det. Att jag var för 

resultatorienterad. De levde livet och jag ville i mål.”  

Caroline är inte den enda som tyckt att det varit svårt att arbeta i grupp med de yngre 

studiekamraterna. Lisa, 38 år, menar att på hennes utbildning fanns det ett uttalat önskemål 

från framtida arbetsgivare att de som utexaminerades skulle vara bra på att jobba i grupp. 

”Det här var en sak som jag tyckte var ganska jobbigt efter att ha arbetat i projektgrupper hela 

livet. Att tvingas arbeta i grupp med människor som många gånger är extremt dåliga på det, 

för att de ska lära sig samarbeta, det var jobbigt. Det var många gånger människor som inte 
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var gruppmänniskor, utan som kommer och går när de vill; gör på sitt sätt; förstår inte att vi är 

en grupp där man tar hänsyn till alla och försöker göra det bra. Det var inte så smidiga 

samarbeten.” 

Men det finns också de som upplevt att deras yngre kursare har uppskattat de kunskaper och 

erfarenheter de tagit med sig in i studierna. De beskrev också ofta samarbetet i mer positiva 

termer. Fredrik, 39 år: ”Jag har jobbat som chef, alltså lagledare, och blivit tryggare i vem jag 

är. Och det har jag tagit in i grupparbeten. Jag kommer med förslag om hur vi ska lägga upp 

arbetet och så vidare. Jag vill ju att det ska bli som jag föreslår, men man får ju vara öppen för 

att någon annan vill ha det på ett annat sätt. Men det har tagits väl emot: människor är av 

naturen lata, och folk är tacksamma över att någon kommer och pekar med hela handen.” 

För David, 41 år, som upplevt att han blivit ifrågasatt av yngre studenter, är grupparbeten 

fortfarande en källa till frustration. ”Samarbetet funkar nog, men där kan jag snarare bli lite 

irriterad eftersom jag har läst längre och har mer erfarenhet – att man vill lägga sig i och rätta 

och så där – då får jag tvinga mig själv att inte göra det. Om något inte är bra skrivet får jag 

hindra mig själv från att skriva om det. Som äldre i en sådan grupp får man balansera 

litegrann – får inte bli en sådan där farbror som ska lära dem.” 

Erfarenheterna av att bli inkluderade – eller exkluderade – från det sociala livet bland 

kursarna varierar. Ofta handlar det om att de äldre studenterna själva inte är intresserade av att 

delta i de sociala aktiviteterna, men också att de faktiskt inte blir inbjudna – om de inte bjuder 

in själva. Som Lisa, 38 år, beskriver sin inställning till de sociala aktiviteterna:  ”Skolan 

ordnade mycket – pubkvällar, baler och så vidare – men jag körde min linje från nollningen 

och var inte med på något sådant som skolan ordnade. Det jag var med på var mer spontana 

saker, som om ett grupparbete fungerat väl så kunde man kanske gå ut ihop. Det har säkert 

varit hur mycket fester som helst som jag inte blivit bjuden till – och inte var jag ledsen för 

det heller.” 

Anna, 48 år, har en liknande syn på saken: ”Jag har inte blivit inkluderad, men inte 

exkluderad heller, om du förstår vad jag menar. Jag har varit med någon enstaka gång och har 

också tagit initiativ till att bjuda hem hela klassen och bjuda på mat, och det finns en liten 

grupp jag träffar ibland och kanske äter lunch eller middag med. Jag hade nog kunnat vara 

mer inkluderad om jag hade signalerat det. Men för mig så har det ju handlat om livspusslet.” 

Hon lägger en stor del av utanförskapet på sig själv. ”Jag var inte med på någon nollning eller 

uppstart som man tyckte var roligt när man var yngre. Och jag är ju by far äldst i klassen – 

merparten är under 30. Men jag känner mig uppskattad och som en i gänget. Innan så tänkte 
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jag att blir det något med det sociala så är det bara bonus och inget jag räknade med eftersom 

jag var medveten om att jag skiljde ut mig. Men jag hade nog mer fördomar om min ålder än 

mina kurskamrater hade.” 

David, 41 år, ser att inklusionen blivit mindre och mindre som han blivit äldre. ”Sedan tar jag 

ju inte sådana initiativ heller, utan gör min grej. ”  

Caroline, 46 år, berättar att hon inte haft några privata aktiviteter med de yngre kursarna. ”Det 

kunde ju vara så att några yngre tjejer i en arbetsgrupp hade pluggat ihop och sovit över hos 

varandra och så, men jag är inte förvånad över att de inte frågade mig. Det fanns en 

Facebookgrupp där olika aktiviteter lades ut så det hade säkert varit hur lugnt som helst att gå 

dit, men det gjorde jag aldrig.” 

De som upplever att de blivit inkluderade, har också varit ganska aktiva själva. Eller så har de 

gått på utbildningar där det funnits flera personer i deras egen ålder. Fredrik, 39 år: ”Jag vill 

påstå att jag blivit inkluderad socialt. Men jag och ett par andra tog ett ganska stort ansvar för 

att bjuda in till sociala aktiviteter. Det blir vad man gör det till. ” 

Gunilla, 40 år: ”Jag har absolut blivit inkluderad i det sociala livet. Vissa subgrupper, som 

man inte har varit en del av, har förstås haft sitt, men det har inte varit så att jag känt mig 

exkluderad. Men det har också varit ganska blandade åldrar på de utbildningar jag gått.” 

De flesta av de intervjuade har hittat en grupp likasinnade – ofta i samma ålder – som de 

hängt ihop med på universitetet. Men det är inte lika ofta som dessa vänskaper spillt över i 

privatlivet, även om det blivit så för en del av de intervjuade. 

Lisa, 38 år: ”Det var en del av oss som var äldre och tog utbildningen lite mer med en 

klackspark. Men ingen av dem har blivit vän på det viset att jag träffar dem privat. De som 

var lite yngre var ju helt hysteriska på att hitta ”sin” grupp. Där stod vi äldre inte högt i kurs 

socialt. Men jag blev aldrig stressad av det. Det handlade ju inte om mitt liv utan bara om 

studier.” 

Fredrik, 39 år: ”Jag trodde att jag skulle träffa människor som skulle bli goda vänner, och så 

blev det också. Några av mina närmaste vänner har jag träffat på den här utbildningen.” 

David, 41 år: ” När jag började plugga för tio år sedan tänkte jag nog att jag skulle få nya 

vänner, gå på fester och så. Och det fick jag också; sådana som jag fortfarande har kvar. 

Numera håller jag mig för mig själv.” 
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Caroline, 46 år: ”Det var inte så att jag inte lärde mig något av de yngre – jag lärde mig 

jättemycket och det var jättekul – men de som blev ens vänner var ju några som var i min 

ålder, och dem har jag fortfarande kontakt med.” 

Anna, 48 år: ”Jag har absolut fått nya vänner som jag hoppas behålla efter att studierna är 

slut.” 

 

1.7.3 Upplevelse av den sociala miljön privat 

Hur reagerade omgivningen på respondenternas beslut att börja studera på universitetet? 

Internationella studier har visat att äldre studenter både fått uppmuntran och kritik. I Sverige 

verkar situationen vara annorlunda – samtliga intervjuade menade att de i princip enbart fått 

positiv respons. I den mån man mött några invändningar, har det mest handlat om att man inte 

riktigt kan förstå varför – eller hur det ska fungera ekonomiskt. ”Anna”, 48 år, fick ganska 

typiska reaktioner: ”Omgivningens respons har varit oväntat positiv, får jag säga. Det har 

talats om mod och inspiration, så jag tänker att det är många fler än jag som tänker eller 

drömmer och skulle vilja byta yrkesbana eller lära sig något nytt. Jag har fått en del 

ekonomiska kommentarer som ”Oj, vad det blir svårt för dig att leva på studielån. Men 

övervägande så har det varit positivt och jag har känt mig påhejad.” 

Mot Bourdieus teoretiska bas skulle man kunna säga, att omgivningen uppmuntrar den 

potentiella vinst vad gäller både kulturellt och – för det mesta – ekonomiskt kapital som ligger 

i framtiden för den som återupptar studierna, men att omgivningen samtidigt reagerar på den 

omedelbara förlusten av kapital och socialt fält. 

Emilia, 39 år: ”Jag upplever att ganska många blir imponerade. Några har varit lite så: ”Men 

varför det? Det är väl ingen som bryr sig om man har skrivit färdigt den där uppsatsen. Det är 

det ju många som inte har gjort”. Men de flesta - både kollegor och vänner och bekanta – 

tycker att det är häftigt! Kollegor säger att de inte fattar hur jag får ihop det – och det gör inte 

alltid jag heller.” 

Caroline, 46 år: ”Jag har inte mött en enda som sagt något negativt. De tycker att det är 

supermodigt. De önskar att de kunde göra det själva. Många har skaffat en viss nivå på sitt 

leverne som man inte är beredd att dra ner på – och det måste man verkligen göra om man vill 

plugga.” För Gunilla, 40 år, blev upplevelsen snarlik: ”De flesta blev jätteglada för min skull 

och jag tror att jag också väckte känslan av ”oj, man kan tänka om”. Inte som någon illvilja, 

men det är klart att man väcker något hos andra när man tar stora steg i livet.” 
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Bill, 43 år: ” Det har varit positivt över lag. Min mor blev väldigt glad när jag kom in på 

juristlinjen – det är ju ett gammalt status- och prestigeyrke. Mina föräldrar är arbetarklass, har 

haft arbetaryrken hela sina liv och har haft intressen därefter också. Inte så många i familjen 

som läst vidare. Men nu blev jag ju ingen jurist… Det gick ju ganska många år emellan så de 

hann väl vänja sig vid att jag gjorde saker på mitt sätt. Sedan att jag blir psykolog i stället 

tycker nog i alla fall min mor är minst lika intressant.” 

Samtliga intervjuade har vid det här laget studerat i ganska många år. Har omgivningens 

attityd förändrats som tiden gått? Nej, menar Fredrik, 39 år, men tvekar ändå lite: ”Jag skulle 

säga att omgivningens attityd inte har ändrats, men jag drar ut på nejet. Jag klarade ju inte av 

att få ett slutbetyg på gymnasiet, så jag tyckte själv att jag var korkad. Men det var ingen i min 

omgivning som tyckte det, utan jag fick feedbacken att jag var en intelligent kille. Det fanns 

en diskrepans mellan vad jag själv tyckte att jag hade för kapacitet, och vad andra i min 

omgivning tyckte. Mina barndomsvänner säger ”Nu har du närmat dig bilden som vi hade av 

dig tidigare.” 

Emilia, 39 år: ” Mina föräldrar är väldigt glada – jag är fostrad att man ska avsluta det man 

påbörjar – så jag tror att de tycker att det är något väldigt positivt att jag gör färdigt.” 

David, 41 år: ”Jag tror nog mina föräldrar tycker att jag hållit på alldeles för länge med det här 

– att jag borde ha ”blivit något”. Mina föräldrar är klassisk arbetarklass och där är det viktigt 

att man blir något konkret; att man kommer någonstans med sina studier. ”Blir du inte klar 

snart, säger de.” 

Caroline, 46 år:” Jag tror inte att andra ser annorlunda på mig nu. Det är nog mina närmaste 

som märker förändringen – min man och mina barn. De tycker att jag refererar och 

psykologiserar. Mina barn kan säga ”Det där har du läst i din psykologibok. Tyst!”  Mamma 

kan inte tro att det går så bra – det fanns knappt en bok i vårt hem när jag växte upp. Jag är 

den första akademikern i släkten.” 

Gunilla, 40 år: ”Andra har sagt att jag har blivit förändrad. Och det har jag också. Jag har fått 

en helt annan analys av saker och ting. Jag har vissa i bekantskapskretsen som tycker att det 

nog är lite jobbigare än andra, men som tagit mer tid på sig att vänja sig vid att jag kanske 

värderar andra saker i livet. Och att jag helt plötsligt uttalar mig om saker från en plats av 

kompetens i stället för att jag bara tycker så. Vi har nästan råkat i luven på varandra i debatter. 

Våra relationer har blivit lite mer ansträngda.”  
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De allra flesta respondenterna tycker att de har förändrats mycket under studietiden, och att 

deras uppfattning om sig själva och sin förmåga har förbättrats. Speciellt för dem som 

kommer från en icke-akademisk bakgrund, har förflyttningen till en plats med högre kulturellt 

kapital och en nyförvärvad habitus, betytt mycket. Men det är också tydligt att de som i början 

av studierna höll en distans till det nya sociala fält som universitetsvärlden innebar, alltmer 

har inkorporerat detta nya habitus och hittat sin plats på det nya fältet.  Som David, 41 år, 

uttrycker det: ”Studierna har förändrat synen på mig själv väldigt, väldigt mycket – synen på 

mig själv och klass och så där. Jag försöker inte vara förmer än andra, men samtidigt kan jag 

bli lite irriterad på mina gamla arbetskamrater, till exempel, nu när jag vet så mycket mer än 

jag gjorde och de går kvar i gamla hjulspår. Jag får lägga band på mig för att inte det ska 

uppfattas som att jag mästrar.” 

För Gunilla, 40 år, har resan gått från tvivel på sin egen förmåga till nya ambitioner på 

universitets och forskningens fält:  ”Mina tak har sprängts hela tiden. I början svindlade 

tanken att tänk om jag kan få en fil kand., jag som var så dålig i skolan. Och nu, när jag nästan 

är klar med min master, så är nästa tanke: tänk om jag kan doktorera?” 

Anna, 48 år: ”Jag har blivit förändrad – inte minst för att jag visat mig själv att jag klarar av 

det här. Det har ju påverkat min självbild och min självkänsla att jag nog faktiskt är ganska så 

skärpt och ok. Jag känner mig lustigt nog mer kapabel som student än jag gjorde i mitt jobb.” 

Fredrik, 39 år: ”Synen på min själv har definitivt förändrats. Jag känner mig mycket tryggare i 

mig själv – bara att ta sig in på psykologprogrammet blir ju en bekräftelse på att jag har en 

hög kapacitet. ” 

Caroline, 46 år: ”Jag har förändrat mig supermycket! Jag har väldigt mycket andra typer av 

reflektioner. Mina funderingar och resonemang är helt annorlunda än de var innan.” 

Bill, 43 år: ”Studierna har definitivt förändrat mig – det har förändrat mitt sätt att tänka och 

gjort mig smartare. Dels kunskapen – en ökad förståelse av världen – dels själva tänkandet: att 

tänka mera analytiskt.” 

Men inte alla känner av någon förändring. Lisa, 38 år, som kommer från en akademisk 

bakgrund och som haft ett arbete som gett högt kulturellt kapital, tycker inte att hon har 

förändrats i någon högre grad: ”Det är svårt att säga om det är studierna som har förändrat 

mig. Jag har ju gått en lång utbildning – 4,5 år – och man förändras ju alltid som tiden går. 

Nej, jag tror inte studierna har förändrat mig så mycket.”  
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I takt med att de intervjuade kommit längre med sina studier – och därmed tillägnat sig 

akademikerns habitus och kulturella kapital - så känner också flertalet att de har fått en 

förändrad identitet.  

Anna, 48 år: ”Ja, min identitet har förändrats. Å ena sidan är jag ju den jag var innan men å 

andra sidan kan jag nog känna att jag tycker att jag kommer bättre till min rätt i den här 

yrkesrollen. Jag känner också en stolthet i att vara psykolog. Jag är inte det riktigt än, men…” 

David, 41 år: ” Jag identifierar mig väldigt, väldigt mycket med det här med studierna. När 

jag började hade jag en stark identifikation med arbetarklass, nu har jag nog snarare en stark 

identifikation med en intellektuell klass. Jag ser mig själv som akademiker nu – även om jag 

fortfarande jobbar i vården.” 

Gunilla, 40 år: ” Jag identifierar mig själv annorlunda nu än förut. Jag betraktar mig själv som 

mer intellektuell. Men på en direkt fråga skulle jag inte säga att jag är akademiker. Jag skulle 

nog säga att jag är behandlingspedagog - men jag skulle också påpeka att jag läser på 

mastersnivå. Men det hänger säkert samman med mina unga, mindre framgångsrika, skolår.” 

Bill, 43 år: ”Ja, identiteten har förändrats, det har den. Nu säger jag att jag pluggar psykologi, 

och det är väl den identiteten jag har idag. Men jobbet jag har inom industrin är ju också 

viktigt – men det påverkar inte identiteten på samma sätt.”. 

Studierna har ibland också lett till en insikt om vilken fördel det är att ha med sig ”rätt” 

habitus och kapital redan från barndomen. Som Fredrik, 39 år, beskriver det: ”Jag tycker att 

min identitet har förändrats av studierna. Jag har ju en ambition att skaffa egna barn och då 

vet jag ju med mig redan idag att det kommer vara självklart att de ska pröva på 

högskolestudier – det är en genväg, en kod, för att ta sig fram i livet på ett mycket lättare 

sätt.” 

Men även identitetsaspekten har mycket att göra med vilket kulturellt kapital man hade med 

sig in i studierna. Som Lisa, 38 år, beskriver det: ”Min identitet ligger nog kvar i att jag jobbar 

med media. Men det är väl det att jag är ny som jurist. Jag ser mig som en medieperson som 

också råkar ha pluggat juridik också. Jag kanske kommer identifiera mig mer som jurist om 

några år.” 

Att respondenterna med tiden funnit sin plats på universitetets sociala fält och med det fått ett 

förändrat habitus, kan leda till komplikationer i deras privata sociala liv. De internationella 

studierna visar, att många äldre studenter tvingas mörka sina nya kunskaper eller låtsas vara 
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desamma som de var före studierna. Detta är något som framför allt de intervjuade som 

kommer från en icke-akademisk bakgrund känner av. Som David, 41 år, uttrycker det: ”När 

jag jobbar i vården, vilket jag ju fortfarande gör ibland, och folk börjar prata om saker i 

fikarummet som jag vet är fel, då får jag lägga band på mig själv och inte gå över och mästra. 

Mina arbetskamrater är intresserade av vad jag läser och frågar mycket – speciellt vad gäller 

kriminologi och rättspsykologi. Men jag pratar inte mycket om mina studier om de inte frågar. 

Det vore meningslöst att sitta där och ta något slags diskussion, för då skulle jag ofta hamna 

på en sådan där ovanifrån nivå där jag liksom talar om för folk att de har fel. Jag lägger mig 

inte i – jag kommer inte förändra deras syn på saker i alla fall.” 

Gunilla, 40 år, har en liknande upplevelse: ” Jag tror jag låtsas vara den jag var även om det är 

omedvetet. Jag försöker nog använda min utbildning i till exempel diskussioner runt 

fikabordet. Men ibland känner jag mig illa till mods efteråt: Kan jag något egentligen? Varför 

ska jag säga något? Kanske är jag alldeles för ödmjuk: jag borde kanske våga stå för min 

kunskap och kompetens mer.” 

De internationella studierna visar på de svårigheter som äldre studenter kan få i sin privata 

miljö. Den förändrade självbilden och identiteten som studenterna upplever hos sig själva, 

upplevs inte alltid positivt av den närmaste omgivningen. Det är inte ovanligt att man byter ut 

hela eller delar av sin vänkrets – dels för att de gamla vännerna har svårt att acceptera vem 

man blivit; dels för att man vill umgås med människor som är mer som man är själv. 

Anna, 48 år, säger först att hon fortfarande umgås med samma personer som innan hon 

började studera. Men sedan visar det sig att det kanske inte är helt korrekt. ”Jag umgås inte 

med en enda kollega från mitt tidigare yrkesliv, och det gjorde jag ju förut. Jag har väl redan 

blivit yrkesskadad på så vis att jag hemskt gärna umgås med andra psykologer och 

psykologstudenter. De är ”good company”.” 

David, 41 år: ” Jag har bytt vänner ganska mycket. Jag hade ett kompisgäng när jag började 

studera som jag varit vän med länge, men man har ju splittrats under åren, folk har fått 

familjer och så. Jag umgås inte med dem längre. Man har ju fått nya vänner och en del av dem 

är via skolan – människor i samma situation som mig. Jag tror att den stora förändringen kom 

när jag började plugga. Jag började uppskatta en annan typ av människor, som var mera som 

jag.” 

Caroline, 46 år: ”Klart att jag har mina kompisar kvar, men vissa har kanske bytts ut eller 

försvunnit. Men det beror nog inte på studierna. Däremot har jag omvärderat vissa relationer. 
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När man själv har gått igenom en utvecklingsfas och fått nya kunskaper då förstår man andra 

på ett nytt sätt. I och med att jag förändras så blir ju relationerna förändrade också. ” 

Gunilla, 40 år: ”Genom att jag utvecklats så mycket personligen så är det klart att jag 

förändrat mig. Och det är klart att det är väldigt obekvämt för andra. Jag hade till exempel 

alltid varit den roliga kompisen som har ganska högt i tak, så många har gjort sig roliga på 

min bekostnad. Men för några år sedan så sade jag ifrån: jag uppskattar inte det här, jag blir 

faktiskt lite sårad. Mina vänner reagerade med att säga att det är klart, det förstår vi. Det blev 

en bra diskussion men det var väldigt obekvämt där ett tag.” 

1.8 Sammanfattning 

Studien visar att de som går in i universitetsstudierna med ett högt kulturellt kapital, och som 

kommer från en akademisk miljö, upplever att de bara mött positiva reaktioner på sitt beslut 

att börja studera, och inga reaktioner på att de blivit förändrade av studierna. Däremot har de 

ofta medvetet avstått från social interaktion med sina kurskamrater utanför studiemiljön. De 

har också ofta upplevt samarbetet som frustrerande.  

De studenter som har arbetarbakgrund eller kommer från en icke-akademisk bakgrund, 

upplever att insteget till studier var högre; de tvivlade ofta på sin egen kapacitet och gjorde 

flera försök innan de hittade rätt. De upplevde oftast relationerna till studiekamraterna som 

goda. De fick mestadels positiv respons i början av sina studier, men fick också en del 

negativa kommentar, speciellt som tiden gick. De har också i högre grad stött på problem i sin 

privata sociala miljö, där de upplevt att de måste mörka sin kunskap eller låtsas vara sitt 

gamla jag för att passa in, eller så tvingas de omvärdera tidigare relationer. De har också ofta 

upplevt en större personlig förändring och förändrad identitet jämfört med de äldre studenter 

som kom från en akademisk miljö. 

Det är stor skillnad i upplevelsen av förändrad identitet mellan de äldre studenter som rör sig 

inom sitt eget sociala fält – personer som till exempel haft ett högstatus- eller höglöneyrke 

tidigare och som nu utbildar sig till ett nytt yrke men med motsvarande sociala status – och de 

äldre studenter som i och med utbildningen rör sig från ett socialt fält till ett annat genom att 

till exempel tidigare ha haft ett lågstatus- eller låglöneyrke och nu utbildar sig till något med 

avsevärt högre social status. Bland de intervjuade finns inget exempel där personen i fråga rör 

sig åt andra hållet socialt: alltså gått från högre social status till lägre social status (vid 

avslutade studier).  

Däremot förekommer en upplevd förlust av kapital när man väljer att börja plugga igen – man 

går från att vara någon (definierat av arbetsplats, inkomst eller annat kapital) till att bli 
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student; det man gjort tidigare räknas inte alls i studiemiljön. Tvärtom upplever man ofta ett 

utanförskap där det faktum att man gjort andra saker och fått mycket både kunskap och 

erfarenhet, reduceras till den negativa faktorn att man är äldre. 
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1.10 Appendix: Intervjuguide 

Intervjuguidens utformning baserade sig på resonemangen i Jan Trosts bok Kvalitativa 

Intervjuer (1993) och Mike Crang och Ian Cooks bok Doing Ethnographies (2007) – och på 

min egen 40-åriga erfarenhet av att vara journalist och att få människor att berätta om sig 

själva. 

Varje intervju började med att jag informerade om syftet med intervjun – att jag ska använda 

intervjuerna för min C-uppsats i sociologi vid Lunds universitet. Jag gav sedan en mer 

generell information om villkoren - att de deltar anonymt och att de enda personuppgifter jag 

kommer använda är kön och ålder. Jag informerade sedan om att de kunde välja att inte svara 

på mina frågor och att de kunde ångra sig och välja att inte delta när som helst under intervjun 

eller i efterskott. Jag informerade också om att jag spelade in intervjun på video och att denna 

inspelning bara skulle användas som stöd för mitt minne och för eventuell transkription. 

Sedan bad jag om deras godkännande för detta. Under informationsfasen spelade jag in för att 

förebygga senare diskussioner om vad jag informerat om och vad de godkänt. Alla 

accepterade detta utan reservationer. Efter den generella informationsfasen berättade jag lite 

kort vilka delar intervjun kommer innehålla (bakgrund, social miljö på universitetet och social 

miljö privat). Jag frågar om det känns ok och om de har några frågor. Ingen hade synpunkter 

eller frågor. Sedan var det dags att gå vidare med själva intervjun. Jag använde mig av en 

intervjuguide vars frågor är baserade på de internationella studier som jag tagit del av (se 

externa källor). 

Del 1. Bakgrund 

• Kan du berätta lite om din bakgrund (familj, jobb, studier) 

• Hur kom det sig att du bestämde dig för att börja studera igen (motivation, målbild) 

Del 2. Social miljö - universitetet 

• Vad hade du för förväntningar kring den sociala miljön på skolan (relationen till andra 

studenter – gemenskap, samarbete, nya vänner, fest, privata aktiviteter) 

• Hur upplevde du att det blev? (Nya vänner, inbjuden till aktiviteter, Facebookgrupper, 

grupparbeten, på lektionerna) 

Del 3. Social miljö - privat 

• Hur reagerade folk i din närhet på att du tänkte börja plugga igen (familj, vänner, 

tidigare arbetskamrater) 
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• Hur förväntade du dig att de skulle reagera? 

• Som tiden gick, förändrades omgivningens attityder (mot dig, mot dina studier) 

• Upplever du själv att studierna har förändrat dig? Har andra sagt till dig att du blivit 

förändrad?  

• Umgås du fortfarande med samma personer/har samma partner som innan du började 

plugga? Om inte – varför tror du att det blivit så? (* Upplever du att det händer att du 

”låtsas” vara ditt gamla jag/”mörkar”?) 

• Upplever du att du har fått en förändrad identitet? (* Hur presenterar du dig för nya 

bekantskaper som undrar vad du gör?) 

* Tilläggsfrågor som jag använder om detta inte redan spontant berörts på andra ställen i 

intervjun. 

Del 4. Avslutning 

• Är det något du skulle vilja tillägga/fråga? 
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