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Bakgrund: 
 
 

 

 

Under de senaste åren har vi läst om hur trycket ökar för varje år på Sveriges 

högskolor och universitet. Vad är det som gör att en så stor andel individer 

söker sig till eftergymnasial utbildning? Har tilltron till utbildning övergått 

till övertro eller är det en reaktion på dagens arbetsmarknad och ett försök 

för individen att hålla sig anställningsbar? 

 

Syfte: 
 
 

 

Studiens syfte är att belysa vilken inställning studenterna ger uttryck för när 

det gäller högre utbildning och livslångt lärande med fokus på 

anställningsbarhet. 

 

Metod: 
 
 

Vi har genomfört nio stycken semistrukturerade intervjuer med ett 

hermeneutiskt perspektiv. Vi har använt ett strategiskt urval och vidare ett 

snöbollsurval. Respondenterna är studenter som läser sin första termin vid 

högskolan. 

 

Resultat: 
 
 

Studien visar att respondenterna ser högre utbildning som en inträdesbiljett 

på arbetsmarknaden. De beskriver en utbildningsnorm där livslångt lärande 

är en självklarhet och flera av respondenterna kan problematisera dess 

möjliga konsekvenser. 
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Vi vill börja med att tacka de studenter som har ställt 

upp för att vi ska kunna genomföra vår undersökning. 
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arbetet med uppsatsen. 

 

Sabine, Frida & Dawid 

Borås, januari 2013 
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1. INLEDNING 
 

I följande kapitel ges en bakgrund till vårt valda område. Vi börjar med en bakgrund om 

vårt valda ämnesområde för att sedan gå vidare med uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vi avslutar kapitlet med att gå igenom uppsatsens disposition. 

 

1.2 BAKGRUND 
 

Vi har blivit uppmärksammade på den diskurs som råder i dagens samhälle kring begreppen 

anställningsbarhet och livslångt lärande. Under de senaste åren har vi läst om hur trycket 

ökar för varje år på Sveriges högskolor och universitet. Vad är det som gör att en så stor 

andel individer söker sig till eftergymnasial utbildning? Har tilltron till utbildning övergått 

till övertro eller är det en reaktion på dagens arbetsmarknad och ett försök för individen att 

hålla sig anställningsbar?    

 

En vanlig uppfattning i dagens samhälle om arbetslivet är att det kännetecknas av ett högt 

tempo, ständiga förändringar och ökade möjligheter där det ställs allt större krav på 

individuellt ansvar att hålla sin kunskap uppdaterad och efterfrågad av arbetsmarknaden 

(Allvin 2011:10,17). Anställningsbarhet är ett begrepp som beskriver de färdigheter och 

kompetenser som anses vara nödvändiga för att individen skall kunna delta på 

arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan dels ses som olika politiska åtgärder. Dessa 

åtgärder handlar bland annat om att genom utbildning och livslångt lärande rusta 

befolkningen med ökade möjligheter till mobilitet och konkurrenskraft på den globala 

arbetsmarknaden (Schwieler 2007:03). Utifrån detta synsätt framhålls anställningsbarhet 

som något enbart positivt för både individ och samhälle. Detta synsätt framhålls främst av 

politiska organ som EU och OECD där anställningsbarheten inte sällan förknippas med 

utbildningsnivå och kompetens. Anställningsbarheten ses som ett mått på individens och 

samhällets konkurrenskraft både på den inhemska och den globala arbetsmarkanden (Jessop 

2008). 

 

Anställningsbarhet kan också beskrivas utifrån ett mer kritiskt synsätt. Kritiken riktas bland 

annat mot den utbildningsnorm som skapas av den politiska anställningsbarhetsdiskursen 

där full anställningsbarhet primeras framför full sysselsättning (Jessop 2008). Enligt detta 

synsätt är den kunskap som individen förvärvar i dagens höga tempo av förändringar ingen 

garanti för framtida anställningsbarhet vilket kan tvinga in individen i ett livslångt lärande 

(Allvin 2011:39). Högre studier kan då ses som ett nödvändigt ont istället för individuellt 

självförverkligande. Inom ramen för denna kritiska anställningsbarhetsdiskurs diskuteras 

även fenomenet överutbildning som innebär risker för både hög- samt lågutbildade 

individer. De högutbildade dras med risken att tvingas till ett okvalificerat arbete då 

arbetsmarkanden inte kan erbjuda jobb som matchar individens kompetens på grund av att 

allt fler utbildas. Samtidigt riskerar de lågutbildade att bli utan jobb då arbetsgivare på grund 

av möjligheten väljer överkvalificerad arbetskraft till enklare jobb (Abrahamsson m fl. 

2002:22). 

 

Ekstrand & Nordin har gjort en diskursanalys av fenomenet livslångt lärande och funnit två 

olika synsätt där det ena är ett odelat positivt och det andra kritiskt ifrågasättande. I det 

positiva synsättet lyfts det livslånga lärandet fram som en garanti för landets 

konkurrentskraft på den allt mer globaliserad marknaden (Ekstrand & Nordin 2007:113). 
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Det positiva synsättet betonar även det livslånga lärandet som en möjlighet för individen att 

självförverkligas.  

Det ifrågasättande synsättet tar upp att optimismen har bytts ut mot ett tvingande 

sammanhang som präglas av osäkerhet och att det livslånga lärandet riskerar att reduceras 

till att enbart handla om individens anpassning till yttre förutsättningar (Ekstrand & Nordin 

2007:113).  

 

Inom vårt valda område finns det mycket information om vad som kännetecknar dagens 

arbetsliv och begrepp som anställningsbarhet, livslångt lärande och överutbildning. Vi vill 

göra en studie som syftar till att belysa vilken inställning studenterna ger uttryck för när det 

gäller högre utbildning och livslångt lärande med fokus på anställningsbarhet. Med 

begreppet högre utbildning avser vi utbildning vid universitet, högskolor eller liknande 

institutioner. Kan vi se tendenser hos respondenterna som ligger i linje med den politiska 

och/eller den kritiska anställningsbarhetsdiskursens synsätt på högre utbildning och livslångt 

lärande? Vi vill undersöka om studenterna ser högre utbildning som en del i ett livslångt 

lärande och i sådant fall på vilket sätt. Vi vill se om studenterna tar hänsyn till 

anställningsbarheten när de bestämmer sig för att gå en högskoleutbildning samt om 

studenterna är medvetna om fenomenet överutbildning och om de anser att detta i så fall har 

påverkat valet att påbörja en högskoleutbildning. 

 

1.3 SYFTE  
 

Studiens syfte är att belysa vilken inställning studenterna ger uttryck för när det gäller högre 

utbildning och livslångt lärande med fokus på anställningsbarhet. 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Vilka förhållningssätt till högre utbildning kan vi urskilja hos studenter? 

2. Ser studenter högre utbildning som en del i ett livslångt lärande? Om så är fallet, på 

vilket sätt? 

3. Tar studenter hänsyn till anställningsbarheten när de bestämmer sig för att gå en 

högskoleutbildning? Om så är fallet, på vilket sätt? 

4. Är studenter medvetna om fenomenet överutbildning? Menar de att detta i så fall har 

påverkat valet att påbörja en högskoleutbildning? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 

Vi är medvetna om att studenterns förhållningssätt till högre utbildning kan studeras utifrån 

en mängd olika perspektiv och teorier. Vi kommer inte undersöka studenters förhållningssätt 

till högre utbildning i stort utan har valt att avgränsa oss till perspektiven anställningsbarhet 

och livslångt lärande. Vi kommer använda Foucaults maktteorier som teoretisk 

utgångspunkt. 
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1.6 UPPSATSENS DISPOSITION 
 

Kapitel 1 

I kapitlet ges en bakgrund till vårt valda område. Vi börjar med en beskrivning av vårt valda 

ämnesområde för att sedan gå vidare med uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Kapitel 2 

I kapitlet vill vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Vi börjar med en beskrivning 

av den politiska och den kritiska anställningsbarhetsdiskursen. Därefter redogör vi för 

Foucaults maktteorier och hur de kan tillämpas på den politiska och kritiska 

anställningsbarhetsdiskursen. 

Kapitel 3 

I kapitlet går vi igenom vad som tidigare har gjorts inom området. Vi har använt oss av fyra 

olika studier som redogör för gymnasielevers funderingar om högskoleutbildning samt 

högskolestudenters olika attityder och motiv till eftergymnasiala studier. 

Kapitel 4 

I kapitlet redogör vi för undersökningens metod. Vi presenterar vårt vetenskapliga 

perspektiv, vår ansats samt vårt urval och metodval. Vidare beskrivs undersökningens 

tillförlitlighet och giltighet, genomförande, vår bearbetning och analys av empiri, etiska 

överväganden, förförståelse och hur arbetsfördelningen har sett ut inom gruppen. 

Kapitel 5 

I kapitlet presenterar vi vårt resultat. Resultatet kommer att redovisas under olika teman som 

är kopplade till våra frågeställningar. 

Kapitel 6 

I kapitlet diskuterar vi vårt resultat. För att förenkla läsningen och för att uppsatsen ska ha en 

röd tråd så har diskussionskapitlet samma teman som resultatkapitlet. Vi avslutar kapitlet 

med uppsatsens slutsatser. 

Kapitel 7 

I kapitlet för vi en kritisk reflektion kring den metod som vi har använt. Vi avslutar med ett 

avsnitt om hur man skulle kunna gå vidare med fortsatt forskning. 
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2. TEORIANKNYTNING 
 

I följande kapitel vill vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Vi börjar med en 

beskrivning av den politiska och den kritiska anställningsbarhetsdiskursen. Därefter 

redogör vi för Foucaults maktteorier och hur de kan tillämpas på den politiska och kritiska 

anställningsbarhetsdiskursen. 

 

2.1 INTRODUKTION TILL ANSTÄLLNINGSBARHETSDISKURSEN 
 

Anställningsbarhet betecknar en kapacitet hos individer att anpassa sig till sysselsättningens 

krav och att vara villig att fortsätta göra det i takt med att dessa krav förändras. Begreppet 

fångar relationen mellan arbete, kompetens och lärande. Man kan se relationen som en cirkel 

där man vill få ett bra arbete, ha möjlighet att byta till ett annat om man vill och man kan 

möjliggöra detta genom att höja sin kompetens, ofta med hjälp av utbildning (Garsten & 

Jakobsson 2004:3). För att vara anställningsbar krävs därför b.la. kompetensutveckling, 

kontinuerligt lärande, ”rätt” inställning samt egenskaper som initiativtagande, flexibilitet och 

tillgänglighet (Garsten & Jakobsson 2004:8).  Utifrån begreppet anställningsbarhet kan vi 

urskilja två olika diskurser, en politisk anställningsbarhetsdikurs och en kritisk 

anställningsbarhetsdikurs. Den politiska anställningsbarhetsdiskursen kommer till genom 

politiska mål som att hålla landet konkurrenskraftigt genom en utbildad befolkning. Här 

nämns det livslånga lärandet som en naturlig del av arbetslivet både genom formella och 

informella utbildningar. Den kritiska anställningsbarhetsdiskursen inriktar sig i större 

utstäckning på individens roll där anställningsbarheten kan förknippas med krav, tvång och 

individuell anpassning. Högre utbildning blir en individuell skyldighet för att hålla sig 

anställningsbar istället för ett självförverkligande. Även överutbildning nämns som en 

konsekvens av högre utbildning, vilket bland annat medför att det inte finns tillräckligt med 

kompetenskrävande arbeten till färdigexaminerade individer och att det finns en risk att trots 

den förvärvade kompetensen kan man hamna i ett okvalificerat arbete. 

 

2.2. DEN POLITISKA ANSTÄLLNINGSBARHETSDISKURSEN 
 

Den politiska anställningsbarhetsdiskursen framförs av bland annat EU och OECD där 

anställningsbarhet ses som ett konkurerande verktyg på den globala marknaden. Det är 

genom befolkningens kompetens som länder ska hålla sig globalt konkurrenskraftiga och 

produktiva gentemot varandra och det som ska generera kompetensen är utbildning. 

Individen ska på ett naturligt sätt ingå i ett livslångt lärande och utbildas kontinuerligt både 

formellt i skolor och genom informella utbildningar som exempelvis arbetsplatsers 

internutbildningar. Utbildning och lärande ska gynna individ genom en högre 

anställningsbarhet och samhället eller landet genom att tillhandhålla en hög kompetensnivå 

(Jessop 2008). 

 

Att hålla sig anställningsbar ses numera som ett naturligt individuellt ansvar. Detta eftersom 

staten gradvis har backat från sin position som ansvarig för att skapa jobbmöjligheter och 

kompensera de som inte har ett arbete (Garsten & Jakobsson 2004:4). En väg att nå 

anställningsbarhet är genom att delta i det livslånga lärandet. Begreppet livslångt lärande 

blev under 1990-talet ett vanligt samlingsbegrepp för en ny och utvidgad syn på lärande och 

utbildning. Vid ett av OECD:s möten formulerades följande punkter för hur man ska arbeta 

för att främja det livslånga lärandet (Ekstrand & Nordin 2007:113): 
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 Stärka grunderna hos både informella och formella arrangemang för att främja för ett 

lärande under hela livet. 

 

 Arbeta för att stärka förbindelsen mellan lärande och arbete genom att etablera en 

mer flexibel övergång mellan de två. 

 

  Lära sig att känna igen kunskaper och färdigheter hos individer oavsett om de 

förvärvats genom formellt eller icke-formellt lärande. 

 

 Tänka om kring roller och ansvar, även myndigheters, för de parter som ger 

möjligheter att lära. 

 

 Skapa incitament för individer och arbetsgivare för att investera mer i det livslånga 

lärandet. 

 

Även den svenska utbildningspolitiken genomsyras av den politiska 

anställningsbarhetsdiskursen. Det blir allt vanligare idag att utbildningstid och lärande är 

något som återkommer i perioder under hela livet för en stor del av befolkningen (Ekstrand 

& Nordin 2007:109). I samma takt som kunskapen har fått en central roll i vårt samhälle har 

den också i högre grad kommit att betraktas som en färskvara. En kunskapspolitik har tagit 

form där utbildning är instrumentet som har blivit lösningen för att kunna hantera ökade 

krav på flexibilitet och anses gardera inför en osäker framtid. Inom den politiska 

anställningsbarhetsdiskursen lyfts det livslånga lärandet fram som en garanti för landets 

konkurrentskraft på den allt mer globaliserade marknaden (Ekstrand & Nordin 2007:113). 

Det livslånga lärandet syftar även till att främja människors självförverkligande och 

utveckling samt leda till en ökad förmåga och motivation hos individer. Målet är att 50 

procent av varje årskull ska ha påbörjat en utbildning på universitetsnivå vid 25 års ålder 

(Larsson 2009:106). Högskolorna har tagit regeringens mål på stort allvar och har därför 

strategier för att locka så många som möjligt till sina utbildningar. Bland annat arbetar de 

starkt för att nå ut med information om utbildningar som erbjuds genom att samarbeta med 

olika sektorer i samhället som t.ex. andra lärosäten, företag och offentlig verksamhet 

(Larsson 2009:109).  

 

2.3 DEN KRITISKA ANSTÄLLNINGSBARHETSDISKURSEN 
 

Alvesson beskriver en utbildningsfundamentalism som han menar råder idag där utbildning 

enbart beskrivs som positivt och som något man aldrig kan få för mycket av. Dock menar 

Alvesson att det är svårt att problematisera och ifrågasätta utbildning då det är lika svårt som 

att säga att man är mot kompetens, lärande, kvalitet, kunskap, förnuft och vetenskap 

(Alvesson 1999:226). 

 

Den kritiska anställningsbarhetsdiskursen riktar kritik mot att optimismen kring livslångt 

lärande har bytts mot ett tvingande sammanhang som präglas av osäkerhet och att 

anställningsbarhet riskerar att reduceras till att enbart handla om individens anpassning till 

yttre förutsättningar (Ekstrand & Nordin 2007:113). I den politiska 

anställningsbarhetsdiskursen framställs det livslånga lärandet som ett individuellt projekt 
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samtidigt som det ses som ett bidrag som ska stödja den samhällsekonomiska och 

arbetsmarknadsmässiga utvecklingen. Den kritiska anställningsbarhetsdiskursen betonar att 

talet om det livslånga lärandets starka betoning på individers anpassning också lyfter frågor 

om utanförskap och exkludering (Ekstrand & Nordin 2007:114). 

 

Arbetsmarknaden kräver idag allt mer högutbildad arbetskraft och antalet individer som 

utbildar sig ökar i stadig takt. Att ha en låg utbildningsnivå kan därför ses som ett handikapp 

för individen. Olika författare uttrycker en oro kring huruvida arbetsmarknaden kan ta till 

vara på de ökade kompetenser som högre utbildning leder till. Det finns också en oro för att 

det krävs mer kompetens för att få ett arbete än vad som krävs för att kunna utföra det 

(Abrahamsson m fl. 2002:22). Denna konsekvens kallas överutbildning och innebär att 

yrken med högre kvalificeringar till slut inte räcker till de högutbildade vilket innebär att 

många söker sig till okvalificerade yrken och därmed inte får användning för sin utbildning. 

Det gör i sin tur att okvalificerade yrken kan ställa högre krav på kompetens och då riskerar 

de med låg utbildningsnivå att bli lidande (Tåhlin 2007:76). Överutbildningen i Sverige har i 

snabb takt ökat under senare decennier. Även om både jobbens kvalifikationskrav och 

arbetskraftens utbildningsnivå har ökat så har det skett i olika takt. Den genomsnittliga 

utbildningsnivån har ökat avsevärt mycket snabbare än arbetlivets krav och år 2000 hade en 

tredjedel av alla anställda en utbilning som var två år för lång i relation till jobbets krav 

(Tåhlin 2007:70). Man kan se det som att det är individerna som drar ifrån arbetslivet och 

inte tvärtom (Rolfer 2006:8). Mats Alvesson anser att det finns en överdriven tilltro till den 

högre utbildningens generellt välgörande effekter. Han menar att utbildning används som 

lösning på alla problem t.ex. för att minska och dölja arbetslöshet. På så vis fungerar 

utbildning som sysselsättning snarare än som bas för ökad kvalifikation (Alvesson 

1999:230). Den långvariga utbildningens värde på arbetsmarknaden urholkas om den 

genomsnittliga skolgången höjs utan att arbetslivet också förändras på motsvarande sätt. 

Risken finns att det blir en betydande överutbildning där utbudet av högutbildad arbetskraft 

inte står i samklang med efterfrågan (Alvesson 1999:225,236). 

 

2.4 INTRODUKTION TILL FOUCAULTS MAKTTEORIER 
 

Foucault definierar begreppet diskurs som ”en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, 

teser och teorier som sammantagna utgör en serie av artikulerade föreställningar om 

någonting” (Hörnqvist 1996:352). Enligt Foucault har varje historieepok och samhälle egna 

makt- och kunskapsregimer som framställer olika sanningar. Detta innebar att varje sanning 

är ett resultat av diskursiva och institutionella praktiker och att sanningen aldrig kan existera 

utanför makten (Nilsson 2008:80–82). Enligt Foucault är inte makt något som förvärvas, 

fråntas, delas, något som man kan välja att behålla eller kan låta sig gå ur händerna. Makt 

utövas från oräkneliga håll i ett växelspel av olika ojämlika relationer (Hörnqvist 1996:28). 

Man bör inte försöka förstå makt som en individs eller en grupps egenskap eller resurs utan 

som en relation mellan människor. En maktrelation betecknar ett styreförhållande av 

varierande uppbyggnad som är i en ständig kamp (Hörnqvist 1996:38). Foucault betonar att 

makt och kunskap är beroende av varandra och att ”det är inte möjligt att utöva makt utan 

kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt” (Nilsson 2008:84). 

Relationerna mellan makt och kunskap står i fokus. Foucaults teorier om disciplinär och 

reglerande makt har beskrivits som ”en makt vars högsta funktion hädanefter kanske inte 

längre är att döda utan att lägga beslag på livet från början till slut” (Lindgren 2007:360). 
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2.5 DISCIPLINÄR MAKT 
 

Disciplinerande makt handlar om att få människans kropp ”lydig” och effektiv. Med hjälp 

av individualisering är målet att alla ska reagera som enskilda, isolerade individer på order 

uppifrån (Hörnqvist 1996:88). Verktyg för att utöva disciplinär makt är administrativa 

tekniker som t.ex. registrering, bedömning, klassificering, tidsscheman, noggrann 

övervakning och fördelning (Hörnqvist 1996:89). Fokus ligger på att bearbeta kroppen för 

att på så sätt få människan så nyttig och effektiv som möjligt (Foucault 2003:139). Den 

disciplinära makten enligt Foucault syftar till att öka prestationsförmåga och effektivitet 

samtidigt som man minskar oönskade effekter som omkostnader och motstånd (Hörnqvist 

1996:87). Det är ett förkroppsligande av makten som går ut på att makten måste nå varje 

individs kropp och beteendemönster (Hörnqvist 1996:96). Det handlar om att få människan 

att känna sig kontrollerad och övervakad och på så vis synliggöra de som är närvarande och 

effektiva i arbetet mot de som inte är det (Foucault 2003:145). Den disciplinära makten 

användes förr främst inom produktionen men disciplinära tekniker är även vanliga inom 

t.ex. nationer, skolor eller arméer. Det blev en politisk kraft i form av en teknisk metod där 

kroppens kraft på billigast möjliga sätt reducerades och drevs till ett maximum i egenskap av 

nyttig kraft (Hörnqvist 1996:87–90). Människan fostras in i samhällets normer och regler 

genom bland annat skolan och arbetsorganisationer. Det är en makt som utövas utan synligt 

tvång men som kan få konsekvenser ifall de inte följs (Foucault 2003:138–140). 

 

2.6 REGLERANDE MAKT 
 

Den reglerande makten kallas också befolkningspolitik därför att den rör hela befolkningen 

(Hörnqvist 1996:103). Den innehåller en rad ingripande och reglerande kontroller och 

introducerades eftersom det blev nödvändigt att runt befolkningen organisera apparater som 

dels säkrar befolkningens underkastelse och samtidigt maximerar dess nytta (Hörnqvist 

1996:100). Detta görs genom olika regeringsformer, förordning och lagtexter. Makten är 

totaliserande och innebär att alla individer inkluderas. Makten innebär även förbud och 

försök att stimulera hälsofrämjande beteende genom t.ex. rådgivning och utbildning 

(Foucault 2003:213). Den reglerande makten är lik den disciplinerande på många punkter 

men de reglerande maktteknikerna kräver centralisering och statlig samordning eftersom det 

som ska regleras är av mer omfattande natur än de individer som den disciplinerande makten 

riktar sig mot (Hörnqvist 1996:100). När den reglerande makten introducerades tog 

medicinen en framträdande plats i sammanhanget då man försökte utveckla en medicinisk 

kunskap om samhällen i stort. Man gav familjen en viktig roll som förmedlare mellan 

centrala och statliga motsättningar och individuella behov (Hörnqvist 1996:102). Den 

reglerande makten kan även ses ur ett ekonomiskt perspektiv för att möjliggöra och 

bibehålla produktivitet och effektivitet, genom att placera individer i bestämda rum under 

bestämd tid där de ska göra nytta. Det är inte samma tvång som inom den disciplinära 

makten utan det handlar om en frivillig underkastelse som skapats i samhället (Foucault 

2003:139–140). 

 

2.7 PASTORAL MAKT 
 

När individen är aktiv och kontrollen ligger hos denne själv finns det utrymme att utöva 

pastoral makt. Denna makt gör individen till ett subjekt i sig och leder till självstyrning. 

Självstyrning är vanligt idag och förekommer i vårt arbetsliv i form av b.la. delegering av 

uppgifter och ansvar (Foucault 2003). Den pastorala makten kan göras möjlig dels genom 
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belöning och bestraffning men även genom dressyr och korrektion (Foucault 2003:180–

183). Man kan förenklat säga att den pastorala makten ger individen möjlighet till 

självstyrning och självbestämmande i viss mån (Garsten & Jakobsson 2004:189). Det finns 

fortfarande saker som inte är okej och dessa regleras genom reglerande och disciplinär makt, 

dock kan den pastorala makten ge individen makt i det lilla. Medan den disciplinära makten 

för tankarna tillbaka till det löpande bandet där arbetskraften homogeniserades så för den 

pastorala makten tankarna till dagens flexibla arbeten där målstyrning allt oftare råder. 

Arbetstagaren får då av arbetsgivaren uppställda mål men kan själv påverka och i vissa fall 

bestämma hur denne ska ta sig dit. Individen kan själv frivilligt välja att underkasta sig 

exempelvis vägledande expertsystem (Foucault 2003). 

 

2.8 GOVERNMENTALITY 
 

Begreppet governmentality kommer ur en sammanskrivning av govern, att ”styra” eller 

”regera” och mentalitet som i detta fall bäst översätts med ”inställning”. Inställningen måste 

försiggå av en förförståelse som den styrande makten måste skapa för att makten ska kunna 

verka (Hultqvist & Petersson 1995:26). Governmentality kan beskrivas som ett paraply som 

innefattar och kombinerar olika former av styrning där den reglerande-, den disciplinära- 

och den pastorala makten ingår. Idag förordas en mer informativ och normativ styrning än 

tidigare. Styrningen har ändrats från att vara direkt och påtvingande till att bli mer indirekt 

där individer själva förväntas medagera i sin egen styrning. Man kan förenklat säga att vi har 

gått från en disciplinär till en mer pastoral styrning (Fournier 1999:282). Den normativa 

styrningen betonar just normalitet och dess innebörd. Det handlar om att försöka beskriva 

och informera om det typiska i den aktuella diskursen och man utgår från antaganden om 

hur människor borde vara eller agera. Styrningen fungerar på grund av individers vilja att 

följa normer i samhället (Foucault 2003:184–185,306). 

 

Foucault nämner Governmentality som framväxten av nya former av praktiker och 

administrativa inrättningar som är till för att styra den ”sociala kroppen”. (Nilsson 2008:128) 

Tidigare styrmekanismer handlade om att åtgärda och utplåna sociala problem medan den 

nya formen av styrning inriktar sig på att reglera ordningsproblem (Nilsson 2008:130). Idag 

upplever individen en ökad frihet i form av självstyrning, dock menar Foucault ”inte att vi 

styrs mindre utan att vi styrs på ett annat sätt” (Nilsson 2008:133). En typ av styrning är den 

som sker via professionell kompetens. Idag är det hårda krav för att få legitimitet inom en 

profession. Regler sätts för vad som krävs för att tillhöra en profession och för att också 

stänga ute de som inte uppfyller kraven. Det är en reglerande styrning från början som sedan 

gör att professionen blir självstyrande och då behövs inte längre den yttre styrningen 

förutsatt att regler och normer följs (Fournier 1999:283).  

  

2.9 FOUCAULTS MAKTTEORIER TILLÄMPADE PÅ DEN 

POLITISKA OCH DEN KRITISKA 

ANSTÄLLNINGSBARHETSDISKURSEN 
 

Alvesson tar hjälp av Foucaults teorier och menar att utifrån dessa kan vi se hur formandet 

av en skolgångsinriktad människa skapas. Detta formande är motsatsen till valfrihet och 

öppenhet i relation till skolgång samtidigt som man, vid avvikelse från skolgångsintresse, 

möts av stigmatisering och klientisering. Utbildning idag anger normalitet och riktlinjer för 

vad som är naturligt och riktigt. Det beskriver en modern disciplinerande makt där individen 

skapas snarare än tvingas att göra på ett visst sätt. Makten är övertalande och hjälpsam 
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genom rådgivning, information och en fastslagen standard för vad som är rätt, nödvändigt 

och rationellt. Problemet enligt Alvesson är inte att den politiska 

anställningsbarhetsdiskursen förvränger sanningen utan att den skapar den (Alvesson 

2999:238). När vi använder utbildning som indikator på människans förmåga att bidra till 

samhälle och arbetet så medför det en disciplinering och en normalisering av befolkningen 

med utbildningsnivå som måttstock. Detta kan innebära en stigmatisering för dem som inte 

når upp till normen (Alvesson 1999:226). 

 

Ekstrand & Nordin menar att anställningsbarheten med det livslånga lärandet i fokus 

tidigare har handlat om personlighetsutveckling och självförverkligande men att det idag 

många gånger har kommit att handla om faktorer som ligger utanför individens egen vilja 

och strävanden. Istället för att handla om individens egen vilja att utvecklas så har det blivit 

ett krav utifrån (Ekstrand & Nordin 2007:114). Detta kan beteckna den normativa styrningen 

i den politiska anställningsbarhetsdiskursen. 

 

Den politiska diskursen om anställningsbarhet och livslångt lärande och dess positiva 

fördelar för både individ och samhälle vill skapa en vilja hos individer att utbilda sig genom 

hela livet (Ekstrand & Nordin 2007:113). Men diskursen formar samtidigt en ny modern 

samhällsnorm som ingen ska vilja stå utanför då risken för bestraffning kan infinnas genom 

stigmatisering. Stigmatiseringen kommer främst till uttryck på arbetsmarknaden där 

individer som tagit avstånd från utbildningsnormen eller det livslånga lärandet kan komma 

att ha en minskad attraktionskraft på arbetsmarknaden och då ha svårt att finna 

sysselsättning eller vara förpassade till mindre kvalificerade arbeten (Alvesson 2999:238). 

Men i diskursen lyfts även det individuella ansvaret fram. Det är upp till individen att själv 

välja väg och ta ansvar för sitt liv och sin arbetssituation, samtidigt som staten stegvis 

backar från rollen som ansvarig för att skapa jobbmöjligheter (Garsten & Jakobsson 2004:4). 

För att skapa den inställsamma ”sociala kroppen” som anammar den nya normaliteten kan 

Foucaults governmentality ses som möjlig förklaring (Nilsson 2008:128). Samtidigt som 

människor upplever en ökad frihet att själva välja väg finns underliggande styrmekanismer 

som verkar för att skapa en inställning hos individer att välja ”rätt” väg eller den normativa 

vägen.  Att ingå i det livslånga lärandet ska ses som en samhällsnorm, det anger hur det 

borde vara och det typiska, en ny sanning skapad av den rådande makten (Hultqvist & 

Petersson 1995:26). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande kapitel går vi igenom vad som tidigare har gjorts inom området. Vi har använt oss 

av fyra olika studier som redogör för gymnasielevers funderingar om högskoleutbildning 

samt högskolestudenters olika attityder och motiv till eftergymnasiala studier. 

 

3.1 GYMNASISTERS FUNDERINGAR KRING HÖGRE STUDIER 
 

I en kvantitativ studie av Haglund får man ta del av hur gymnasielever funderade kring valet 

att studera en eftergymnasial utbildning. 3 762 gymnasieelever deltog i undersökningen där 

de flesta respondenter var mellan 18-20 år. Frågor som studien behandlade var när man vill 

börja studera, motiv till studier och orsaker till att inte börja studera. Resultatet i studien 

visade att de flesta gymnasielever oavsett ålder och bakgrund hade tänkt studera vidare inom 

tre år medan endast ett fåtal aldrig hade tänkt studera vidare. Motivationen till studier låg 

främst i tanken kring att det kan vara svårt att få ett bra arbete utan högre studier och/eller att 

respondenterna ville ha arbeten som kräver en högre utbildning. Den främsta orsaken till att 

gymnasielever inte ville studera vidare direkt efter gymnasiet var på grund av att de var 

skoltrötta samt att många ville börja arbeta direkt. Av de elever som inte hade tänkt studera 

vidare alls svarade ett fåtal av dem att de inte trodde det skulle bli lätt att få ett jobb efter 

högskoleexamen och/eller att vidare studier inte skulle löna sig på sikt (Haglund 2008:13–

14). Detta tolkade vi som att dessa studenter gav uttryck för tankar som ligger i linje med 

den kritiska anställningsbarhetsdiskursen. Det som studien fick fram var en bild av hur 

gymnasieelever tänkte kring högre utbildning och likt Haglund tycker vi att det skulle vara 

intressant att se hur de faktiskt väljer och följa upp hur de resonerar kring att påbörja eller att 

inte påbörja högre studier. Studien är relevant för vår undersökning eftersom man får reda på 

gymnasieelevers motiv till högre studier. Det är intressant att se om vi kan hitta resonemang 

i vår undersökning som ligger i linje med Haglunds resultat. 

 

3.2 INRE OCH/ELLER YTTRE MOTIVATION 
 

2005 gjordes en studie vid det irländska universitet Dublin City University. Syftet var att 

undersöka varför deras studenter valt att påbörja en högre utbildning. Totalt 129 

respondenter deltog i den kvantitativa enkätstudien där man skulle rangordna en lista med 

olika motiv till att påbörja högskolestudier (Byrne & Flood 2005:112–113).  

Studien fokuserade på inre och yttre motivation för att beskriva respondenternas val att 

påbörja en högskoleutbildning. Den inre motivationen beskrevs som en inre önskan att lära 

sig och var ofta starkt kopplad till individens egen självkänsla och mening. De studenter som 

hade en inre motivation drevs av nyfikenhet, intresse, njutning eller av att uppnå personliga 

mål och intellektuell utveckling. Den yttre motivationen resulterade ofta i ett lärande som 

syftade till att nå externa mål som belöning eller för att undvika bestraffning. De studenter 

som drevs av en inre motivation presterade ofta bättre och var mer benägna att delta i ett 

livslångt lärande än de studenterna som drevs av en yttre motivation. De inre motiverade 

studenterna sökte också utbildningar och uppgifter som var mer utmanande och utvecklande 

än de studenter som drevs av en yttre motivation. De yttre motiverade studenterna tenderade 

att föredra utbildningar och uppgifter som inte var speciellt utmanande och som ledde till ett 

ytligt lärande. Vissa studenter drevs också av en mix av inre och yttre motivation, detta 

visade studiens resultat där karriär och pedagogiska ambitioner listades som de främsta 
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orsakerna till att påbörja en högskoleutbildning. Topp tre från listan såg ut enligt följande: 

en examen kommer att öppna upp nya möjligheter i framtiden, en examen kommer att ge 

mig ett bra jobb samt att utveckla mitt sinne och intellektuella förmåga (Byrne & Flood 

2005:115). Studien är relevant för vår undersökning då studenternas motiv till studier kan 

kopplas till den politiska anställningsbarhetsdiskursen om det livslånga lärandet där 

personlig utveckling står i fokus. Samtidigt kan deras motiv kopplas till den kritiska 

anställningsbarhetsdiskursen där motivationen till studier är extern och ses som en 

nödvändighet eller krav. Det går även att urskilja Foucaults olika typer av makt i 

studenternas motiv. Den yttre motivationen skulle kunna beskrivas som Foucaults 

reglerande och/eller disciplinerande makt medan den inre motivationen kan beskrivas som 

pastoral makt.  

 

3.3 MOTIV OCH ATTITYDER TILL UNIVERSITETSSTUDIER 
 

En Australiensk kvantitativ studie illustrerade bland annat studenters attityder och 

motivation till val av universitetsstudier. Empirin sträckte sig över tio år och insamlades 

med fem års intervall: 1994, 1999 och slutligen 2004. Empirin innefattade totalt 2 344 

individuella enkätsvar. Eftersom studien var utspridd över tid innefattade den en jämförande 

del där man studerade om studenters attityder och erfarenheter hade ändrats över tid. 

Studiens resultat visade att förstaårsstuderande fortsatte att värdera både intresserelaterade 

och arbetsrelaterade orsaker som grundläggande inför valet att påbörja en 

universitetsutbildning. Orsakerna till att påbörja en utbildning var i stort sätt oförändrat 

sedan 1994 fram till 2004 (Krause m fl. 2005). I enkäten fick studenterna fylla i vad som var 

viktigt för dem inför valet att studera och de högst rankade orsakerna till att skriva in sig på 

universitetet 2004 var: studera inom ett område som verkligen intresserar mig (95 %), 

förbättra mina jobbutsikter (83 %), utveckla mina talanger och kreativa förmågor (75 %) 

och för att få utbildning för ett visst jobb (74 %). En noterbar förändring från 1994 till 2004 

var att studerande erkände familjens och föräldrarnas roll i valet att påbörja en 

universitetstudie i en något högre grad, en andel som rört sig från 25 % till 30 %, dock var 

det fortfarande en procentuellt liten del som kunde förklaras av föräldrarnas påverkan 

(Krause m fl. 2005:13).  Generellt sett fortsatte förstaårsstuderande att se universitetsstudier 

som ett viktigt medel för att förbereda sig inför en framtida karriär samt en möjlighet till att 

fortsätta sina studier inom områden de är intresserade av och motivationen till studier har i 

stort sett varit oförändrat över det senaste årtiondet. Dock hade förstaårsstuderande från 

2004 en klarare uppfattning om hur universitetsstudierna skulle hjälpa dem att uppnå sina 

karriärsmål och var mer nöjda med sina erfarenheter av universitetet än förstaårsstuderande 

för tio år sedan (Krause m fl. 2005). Resultatet i studien visade att studenterna trodde att en 

högre utbildning skulle förbättra deras jobbutsikter och öka möjligheten att få ett visst jobb. 

Det hade varit intressant att se mer utvecklade resonemang så man kunde urskilja om 

studenterna såg högre utbildning som ett ”nödvändigt ont” för att få ett visst jobb i likhet 

med den kritiska anställningsbarhetsdiskursen eller om man hade självförverkligande i 

åtanke och såg den formella kompetensen som utbildningen erbjöd som en chans att få 

större möjligheter att utvecklas inom ett område som man är intresserad av i likhet med den 

politiska anställningsbarhetsdiskursen. Studien är relevant för vår undersökning eftersom 

den förhoppningsvis kan komplettera vårt resultat där vi vill undersöka om man tar hänsyn 

till anställningsbarhetsdiskursen när man påbörjar en högre utbildning. 

 

 

 

 



12 

 

3.4 HÖGRE UTBILDNING: ETT ICKE-FÖRHANDLINGSBART MÅL 
 

Diana Dias har gjort en studie som syftade till att identifiera vad som påverkat studenter att 

påbörja en högskoleutbildning. Det var 30 studenter som deltog i de kvalitativt 

semistrukturerade intervjuerna och samtliga studenter gick första året på högskolan (Dias 

2012:5). Dias skriver att innan man går in på enskilda faktorer som har påverkat 

studenternas val att påbörja en högskoleutbildning (t.ex. föräldrar, habitus, vänner osv.) så 

måste man först vara medveten om att oavsett vilket program eller vilket ämne studiens 

respondenter hade valt så var det främst den avgörande betydelsen av strävan till högre 

utbildningsnivå som studenterna betonade. Högre utbildning beskrevs som ett icke-

förhandlingsbart mål och respondenterna såg inga andra möjligheter än att fortsätta sina 

studier till en högre nivå (Dias 2012:7). Studiens resultat visade att det inte enbart var ett 

specifikt jobb som respondenterna ville uppnå utan man värdesatte det diplom man fick 

högt, att man fick ett formellt bevis på att man har genomfört en högre utbildning. 

Respondenterna uttryckte också att just det formella beviset kunde hjälpa dem socialt i 

bemärkelsen att man blir betraktad på ett annat sätt av samhället (Dias 2012:12).  

Studien beskrev en anställningsbarhetsdiskurs där man som individ inte såg något annat val 

än att studera en högre utbildning. Resultatet i studien skulle kunna kopplas till 

governmentality där individen blir styrd genom en informativ- och normativ diskurs. 

Studien är relevant för vår undersökning eftersom den belyser ett förhållningssätt till högre 

utbildning där den ses som nödvändig för att vara konkurrenskraftig på dagens 

arbetsmarknad vilket kan komma att ligga i linje med vårt resultat. 
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4. METOD 
 

I följande kapitel redogör vi för undersökningens metod. Vi presenterar vårt vetenskapliga 

perspektiv, vår ansats samt vårt urval och metodval. Vidare beskrivs undersökningens 

tillförlitlighet och giltighet, genomförande, vår bearbetning och analys av empiri, etiska 

överväganden, förförståelse och hur arbetsfördelningen har sett ut inom gruppen. 

 

4.1 VETENSKAPLIGT PERSPEKTIV 
 

Vi har valt ett hermeneutiskt perspektiv för vår studie eftersom vi ville nå en förståelse för 

hur studenter förhåller sig till dagens politiska och kritiska anställbarhetsdiskurs (Thurén 

2007:94). En av hermeneutikens grundtankar är att vi alltid förstår något mot bakgrund av 

vissa specifika förutsättningar, vi möter aldrig världen helt förutsättningslöst. Det är dessa 

förutsättningar som avgör vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt (Gilje & 

Grimen 2007:179). Vi har främst använt oss av den hermeneutiska principen att växla 

mellan enskilda delar och helhet, det som också kallas den hermeneutiska cirkeln. Konkret 

så har vi försökt förstå anställningsbarhetsdiskursen genom att försöka förstå dess delar som 

t.ex. livslångt lärande för att senare försöka förstå helheten. Cirkeln har gjort det möjligt för 

oss att till slut nå en djup förståelse inom ämnet (Kvale 1997:51). 

 

4.2 ANSATS 
 

Vi har främst använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt eftersom vi i första hand har 

använt oss av Foucaults maktteorier. Vi har dock även ett induktivt tillvägagångssätt i vår 

studie eftersom vi samtidigt varit öppna för nya perspektiv som empirin möjligen kan 

producera (Backman 2008:54). Den deduktiva metoden har varit grunden i arbetet, att först 

skapa oss en förståelse för ämnet utifrån teori och sedan skapa en intervjuguide. Vi har 

sedan analyserat och tolkat studenternas svar för att se om vi kan hitta resonemang som 

ligger i linje med den politiska och/eller den kritiska anställningsbarhetsdiskursen och hur 

detta i så fall kan förstås utifrån Foucaults maktteorier.  

 

4.3 URVAL 
 

Vi har gjort ett strategiskt urval där vi har valt personer utifrån en sedan tidigare känd 

egenskap. I vårt fall är den egenskapen studenter som läser första terminen på högskolan. 

Eftersom vi var intresserade av vilken inställning studenterna gav uttryck för idag och om de 

tror att denna har påverkat dem när de bestämde sig för att påbörja en högskoleutbildning 

var det viktigt för oss att komma i kontakt med dem så tidigt som möjligt i deras utbildning. 

Vi är medvetna om att det kan ha varit svårt för studenterna att redogöra för hur de tänkte 

när de sökte till högskolan men vi tror att vi hade en större möjlighet att närma oss 

betydelsefulla faktorer till högskolestudier om vi använde nyblivna studenter. Vi har därför 

valt bort studenter som är längre in i sin högskoleutbildning. Vi har inte haft några andra 

krav på vårt urval utöver den egenskapen. Att vi främst valde att använda respondenter från 

Högskolan i Borås beror på tillgängligheten. Vi kände sedan tidigare till tre studenter med 

olika programtillhörigheter som läser första terminen. Därefter har vi använt ett 
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snöbollsurval eftersom våra kontaktpersoner i sin tur har hjälpt oss komma i kontakt med 

andra studenter som också börjat sina studier under höstterminen (May 2001:121–122). En 

grundregel kring våra kontaktpersoner var att den av oss som hade en relation till personen 

inte fick vara den som intervjuade denne, detta för att inte detta skulle kunna påverka deras 

svar eller att det skulle bli en obekväm situation för någon part. Vi förväntade oss att vi 

skulle få en bra spridning i vårt urval eftersom vi använde tre respondenter från olika 

program och att dessa i sin tur skulle leda oss till fler respondenter. Dock hade de tre 

ursprungliga respondenterna olika svårt att få tag i deltagare så vi fick en snedfördelning. 

I studien deltog nio studenter. Vi hade från början tio deltagare men en av dem valde att 

avbryta sin medverkan kvällen innan intervjun skulle ske. På grund av att vi ville hålla vår 

tidsplan så valde vi att inte försöka hitta en ny deltagare. Deltagarna var mellan 19-40 år 

gamla med en medelålder på 25 år. Fem av respondenterna studerade organisations- och 

personalutvecklarprogrammet (OPUS), en läste till grundlärare/förskoleklass till årskurs 3, 

en läste textil- och produktutveckling och en textilekonom - samtliga på Högskolan i Borås. 

En av våra respondenter läste samhällsvetarprogrammet lärande, utveckling och 

kommunikation på Blekinge Tekniska Högskola.  

Antal Högskoleprogram Programbeskrivning

1
Textil -produktutveckling 

och entreprenörskap

Utbildningen förbereder studenten för kreativa 

uppgifter inom den textila värdekedjan med 

fokus på textil produkt - och affärsutveckling 

samt entreprenörskap.

1

Samhällsvetarprogrammet 

lärande, utveckling och 

kommunikation

Övergripande mål för utbildningsprogrammet 

är att utveckla en samhällsvetenskaplig 

kunskapsbas både för kommande 

yrkesverksamhet och för fortsatta studier på 

avancerad nivå

5
Organisations- och 

personalutvecklare i 

samhället (OPUS)               

Programmet går igenom frågor som 

kompetensutveckling, rekrytering och 

organisationsutveckling. 

Textilekonomutbildningen skall utveckla 

studentens förmåga att identifiera , formulera, 

strukturera och lösa frågeställningar inom det 

textilekonomiska området.

1

Grundlärarutbildning med 

inriktning mot arbete i 

förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3

Som grundlärare har du en viktig roll att genom 

olika metoder, tekniker och medier, stimulera 

inlärningen för att eleverna ska få sina första 

kunskaper i att läsa, skriva och räkna.

1 Textilekonomutbildning

Programbeskrivningarna är hämtade från www.hb.se och www.bth.se. Se käll- och 

litteraturförteckning. 

 

Vi har valt att inte beskriva studiens deltagare med mer bakgrundsinformation eftersom 

deras deltagande skedde under förutsättning att man inte ska kunna identifiera dem. De har 

fått information vid intervjutillfället om att vi kan komma att berätta deras historia och citera 

dem ordagrant men att det inte ska vara möjligt för någon utomstående eller studiens andra 

deltagare att identifiera vem som har sagt vad. Därför har vi inte heller markerat de olika 

citaten med vem som har sagt vad. Däremot har vi skrivit ut vilka citat som kommer från 

Opus-studenter, detta eftersom vi ser skillnad i deras resonemang i förhållande till övriga 

respondenter i studien. Eftersom det är flera Opus-studenter i studien så anser vi ändå att 

http://www.hb.se/
http://www.bth.se/
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deras anonymitet är bevarad. Vi tror att detta är extra viktigt då vi har använt oss av ett 

snöbollsurval som innebär att flera av studiens deltagare känner varandra. 

 

4.4 VAL AV METOD 
 

Den kvalitativa metoden passade vår studie och våra frågeställningar eftersom vår studie 

syftar till att förstå människors resonemang och nå en djupare förståelse kring individens 

tolkning av sin verklighet (Backman 2008:14,53–54). Med djupare förståelse menar vi att vi 

ska kunna få möjlighet att undersöka vad respondenterna egentligen ger uttryck för under 

intervjuerna. Tim May betonar att det inte går att få en korrekt förståelse av den sociala 

verkligheten utan en direkt erfarenhet eller upplevelse av verkligheten vilket den kvalitativa 

forskaren med intervjun som verktyg kan undersöka genom nya intressanta perspektiv (May 

1997:183,204). Ur detta perspektiv skulle en kvantitativ metod inte vara relevant för vår 

studie då den skapar begränsningar genom att försvåra en djupgående analys av empirin. 

Vårt syfte är inte heller att bevisa huruvida något är sant eller inte genom att generalisera 

(Kvale 1997:186–187). Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat vis. Det innebär 

att frågor ställs ur ett färdigt frågeformulär men det fanns även utrymme till följdfrågor för 

att ge möjlighet till djupare resonemang genom att förtydliga och resonera kring svaren. 

Eftersom intervjuerna genomfördes av tre olika personer var det viktigt med en viss struktur 

för att tydliggöra likheter och skillnader mellan respondenternas svar vid en senare analys 

(May 1997:150–151). 

När vi gjorde vår intervjuguide så började vi med att ta fram ett antal kategorier som kunde 

hjälpa oss att besvara våra frågeställningar (Kvale 1997:121). Vi har försökt att ta hänsyn till 

faktorer som att ställa enkla frågor som inte är ledande, diffusa eller innehåller ett 

fördomsfullt språk. Vi har också försökt anpassa frågorna så att ingen respondent kände att 

de har svarat rätt eller fel (May 2001:134–135). Däremot är vi medvetna om att detta ligger i 

betraktarens öron, även om vi inte känner att frågorna är något av ovanstående så innebär 

inte det att respondenten inte kan uppleva det så. Våra kategorier blev inledning, bakgrund, 

förhållningssätt till högre utbildning, livslångt lärande, hänsyn till högskoleutbildning och 

anställningsbarhet samt överutbildning. Kategorierna har vi valt utifrån vårt teoriavsnitt och 

sedan kompletterat med t.ex. bakgrund för att få mer information om respondenterna. Under 

inledningen beskrev vi studiens syfte, hur intervjun skulle gå till väga samt villkor för 

respondentens medverkan – t.ex. medgivande för inspelning och att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. Under bakgrunden ställde vi frågor för att ta reda på faktorer som 

eventuellt kunde hjälpa till vid den senare analysen. Vi hade därför med ålder, tidigare 

sysselsättning och typ av utbildning för att se om detta kunde hjälpa oss att se mönster i 

respondenternas svar.  I kategorierna förhållningssätt till högre utbildning, livslångt lärande, 

hänsyn till högskoleutbildning och anställningsbarhet har vi ställt frågor vars svar 

tillsammans kunde ge oss en bild av hur respondenterna resonerade kring de aktuella 

kategorierna. De samlade svaren för varje kategori hjälpte oss sedan att få svar på vad 

respondenterna hade för inställning till högre utbildning och livslångt lärande. För att 

undvika att respondenterna skulle inta en försvarsställning och känna sig trängda eller 

ifrågasatta har vi varit noggranna med att formulera frågorna som ”hur?” och inte ”varför?”. 

Att fundera över möjliga skäl och förklaringar till att något hände är enligt Kvale främst en 

uppgift för forskaren (Kvale 1997:123). Vår sista kategori, överutbildning, var utformad på 

samma sätt som övriga kategorier men här var vårt syfte att försöka se om respondenterna 

problematiserade den politiska anställningsbarhetsdiskursen. Genomgående i intervjuguiden 

så fanns det information under frågorna för att hjälpa oss under intervjun. Dels för att 
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komma ihåg relevansen av olika frågor och dels för att föreslå följdfrågor som gör att 

intervjuerna i högsta möjliga mån genomförs på samma sätt. Om en av oss fastnade under 

intervjun så kunde informationen under frågorna säkerställa att vi hamnade på rätt spår igen. 

Exempel på informationstext till frågan ”Vad tror du krävs för att vara attraktiv på dagens 

arbetsmarknad?” var ”Om utbildning inte nämns: var kommer utbildning in i det här 

sammanhanget?” . I den avslutande delen av intervjuguiden frågade vi respondenterna om 

det var något de ville tillägga och sedan tackade vi för deras medverkan. 

När vi hade ett utkast av intervjuguiden som vi var nöjda med så genomförde vi en 

pilotstudie med en student som läser andra året på OPUS-programmet i Borås. Då satt vi 

tillsammans med respondenten och gick igenom hela intervjun. Detta var lärorikt då vi 

ganska snabbt insåg att en del svar som vi förväntat oss att få uteblev och istället kunde 

respondenten hamna på ett helt annat ämne med vår fråga. Vi omformulerade, tog bort och 

lade till frågor innan vi kände oss tillräckligt nöjda med intervjuguiden.  

 

4.5 TILLFÖRLITLIGHET OCH GILTIGHET  
 

För att läsaren på ett tydligt och enkelt sätt ska kunna följa vårt arbete har vi valt att 

noggrant redogöra i metodkapitlet för hur och varför vi har gått till väga på ett visst sätt 

under studiens gång vilket kan skapa en ökad tillförlitlighet till studien. Detta gör det enklare 

för läsaren att själv bedöma trovärdigheten i vår uppsats. Vi har även använt oss av 

referenser löpande i texten med sidhänvisningar för att läsaren ska ha möjlighet att söka upp 

det material som vi har använt. 

 

Giltigheten har stärkts i vår intervjuguide då vi genomgående har stämt av med syftet och 

frågeställningarna vid utformandet av intervjufrågorna för att därmed säkerställa att vi 

frågade respondenterna det som vi avser att undersöka (Kvale 1997:215). Eftersom vi valt 

att utföra semistrukturerade intervjuer ökar giltigheten då respondenterna fick möjlighet att 

utveckla sina svar samt ställa frågor vid eventuella oklarheter.   

 

Under intervjuerna har vi tagit tillförlitligheten i beaktande i form av att försöka undvika 

ledande frågor som annars kunde påverka respondenternas svar (Kvale 1994:213). Under 

intervjun har vi valt att spela in samtalet och transkriberat materialet ordagrant där bland 

annat för empirin relevanta pauser och skratt är inkluderat för att på så vis säkerhetsställa så 

väl tillförlitligheten som giltigheten (Kvale 1997:150–151). Då intervjuerna har utförts och 

transkriberats av en och samma person har vi valt att koda materialet tillsammans för att på 

så sätt utesluta eventuella tolkningsskillnader av empirin och därmed riskerade vi inte att det 

som sagts under intervjun skulle tolkas och kodas på olika sätt beroende på vem som utförde 

kodningen (Kvale 1997:188).  

 

4.6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Vi har försökt hitta en balans mellan distans och närhet under intervjuerna för att inte 

påverka respondenterna i deras svar. Det är också därför vi valt att den av oss som känner de 

kontaktpersoner som är respondenter och som har hjälpt oss att hitta andra respondenter inte 

utför intervjun med denna person (May 2001:155). 

 

Samtliga intervjuer har skett i mindre grupprum på Högskolans bibliotek i Borås. Vi ville ha 

en lugn och avskild plats för att inte bli störda i samtalet och för att respondenterna skulle 
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vara så bekväma som möjligt. Under intervjun har det endast varit en av oss och 

respondenten i rummet, detta för att undvika en ”förhörssituation” där respondenten kan bli 

besvärad eller obekväm. Vi har valt att intervjua tre respondenter var. Intervjuerna har 

spelats in med diktafon med respondenternas godkännande. Vi har inte antecknat något 

under intervjuerna, dels för att vi transkriberat intervjuerna så pass fort efteråt att t.ex. 

relevant kroppspråk inte gick förlorat men också för att enbart kunna lägga fokus på 

samtalet. Intervjuerna höll på i snitt runt 30 minuter.  

 

4.7 BEARBETNING & ANALYS 
 

Den person som har genomfört en viss intervju har också transkriberat den eftersom denne 

är den enda som har varit med under intervjun och därför sett kroppsspråk och dylikt som 

man annars inte kan avläsa från en inspelning. Vi har valt att skriva ut de inspelade 

intervjuerna ordagrant. Vi har även skrivit med pauser, hummanden, skratt o.s.v. om vi 

ansåg att de var meningsbärande och kunde underlätta läsningen av intervjun (Aspers 

2011:156). När samtliga intervjuer var transkriberade så träffades vi i gruppen i ett enskilt 

grupprum på Högskolan i Borås och gick igenom samtliga intervjuer. Vi läste igenom 

intervjuguiden och efter varje fråga så läste vi upp respondenternas svar ett i taget. Det tog 

lång tid men gav oss möjlighet att redan där börja se likheter, skillnader och teman som 

skulle kunna bli ett möjligt resultat. Det var också värdefullt att få god kännedom om 

samtliga respondenter och vi tror att det underlättade det senare analysarbetet.  

Vi har gjort en tematisk kodning som innebär att man går igenom transkriberingen för att 

urskilja materialets stora drag. Vi hade på förhand gjort koder utifrån vårt syfte, våra 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. När vi hade gått igenom allt material första 

gången gick vi tillbaka till våra koder och uppdaterade/ändrade/lade till för att sedan återgå 

till materialet igen enligt den hermeneutiska cirkeln (Aspers 2011:190). När vi trodde att vi 

hade ett komplett kodschema gick vi igenom samtliga transkriberingar rad för rad med 

färgpennor där varje färg symboliserade ett område och som kompletterades med sifferkoder 

för att ringa in olika delar av området.  Även här upptäckte vi nya koder och att några koder 

betydde samma sak. Vi gjorde då ytterligare justeringar i vårt kodschema innan vi gick 

igenom allt material en gång till. 

 

4.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Vi har i vår studie följt vetenskapsrådets etiska huvudkrav för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att vi som 

forskare måste informera respondenterna i vår undersökning om deras uppgift i projektet, de 

villkor som gäller för deras deltagande samt att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta allt i undersökningen 

som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Samtyckeskravet innebär att vi måste få 

respondenternas godkännande till att de vill delta i undersökningen. Det innebär också att 

det inte får finnas några negativa påföljder för någon av respondenterna om de väljer att 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet berör hur vi hanterar respondenternas 

uppgifter. Dessa ska hanteras på ett sätt som inte gör det möjligt för andra att identifiera 

enskilda individer, utomstående ska inte heller kunna komma åt uppgifterna. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att vi inte får använda enskildas uppgifter för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002).   
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Vi har tillgodosett informationskravet genom att ge respondenterna löpande information. 

När de tillfrågades om deltagande så har vi förklarat vad det är för studie och vad deras 

deltagande innebär, vi har också upprepat informationen i början av varje intervju samt 

informerat om att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet har 

tillgodosetts genom att deltagarna har gått med på att bli intervjuade och godkänt att vi 

använt diktafon under intervjuerna. Konfidentialitetskravet har vi tillgodosett genom att 

förklara för respondenterna i början av varje intervju att vi kan komma att citera dem men 

att utomstående inte kan komma åt deras personuppgifter. Vi har också vid intervjutillfället 

informerat om att deras intervju endast kan komma att höras/läsas av oss och eventuellt vår 

handledare.   

Trots att vi i intervjuguidens utformning och vid intervjuernas utförande har försökt ta 

hänsyn till att inte ställa frågor som kan upplevas exempelvis kränkande/jobbiga/privata så 

upptäckte vi att en av respondenterna gav uttryck för att frågorna berörde på ett 

känslomässigt och jobbigt sätt. I de andra intervjuerna har vi hela tiden försökt få 

respondenterna att utveckla sina svar mer för att på så vis få djupare förståelse och mer 

utvecklade resonemang. Dock valde den av oss som intervjuade respondenten som blev 

berörd att inte söka efter mer utvecklande svar i de frågor som redan besvarats eftersom det 

annars hade kunnat upplevas som pressande för respondenten. 

 

4.9 FÖRFÖRSTÅELSE  
 

Innan vi påbörjade studien skrev vi ner vår förförståelse: 

Vår förförståelse är att arbetsmarknaden och samhället har förändrats. Från att det har setts 

som samhällets ansvar att tillhandahålla jobb har det idag blivit individens skyldighet att 

hålla sig anställningsbar. För att bli och fortsätta vara anställningsbar ses ofta utbildning som 

ett bra verktyg och allt fler söker sig till högskolan. För vissa har högskolan t.o.m. blivit det 

nya gymnasiet då man inte tror att man har en chans att komma dit man vill på 

arbetsmarknaden utan en eftergymnasial utbildning. Vi tror också att i och med att allt fler 

studerar så handlar det inte om att man har studerat utan vad man har studerat. D.v.s. du är 

inte unik med ”bara” en högskoleutbildning utan du behöver rätt högskoleutbildning. 

Under vår utbildningstid på OPUS-programmet har vi läst om både Bourdieus och Foucaults 

teorier. När vi har pratat om orsaker till varför man väljer att påbörja en eftergymnasial 

utbildning så har ofta Bourdieus teorier används. Vi vill därför byta perspektiv och använda 

Foucaults teorier istället. Vi tror inte att studenterna som vi intervjuar kommer vara 

medvetna om anställningsbarhetsdiskursen i de ord som vi klär den i men vi tror att de 

kommer föra resonemang som vi sedan kan tolka med hjälp av Foucault. Vi har tidigare 

gjort en kvantitativ uppsats inom ämnesområdet och fick då till svar att ingen av de 

tillfrågade respondenterna hade känt sig påverkad av arbetsmarknaden när de bestämde sig 

för att påbörja sin utbildning men en övervägande majoritet svarade ändå på en annan fråga 

att de blir mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden med en högskoleutbildning än om de 

inte hade haft det. Svaren indikerar att man tror sig ha en uppfattning av vad som krävs på 

arbetsmarknaden men man är inte benägen att hålla med om att det har påverkat ens val att 

studera. Därför ville vi nu istället genomföra en kvalitativ studie som tillät oss och 

respondenterna att utveckla resonemangen mer än vad som är möjligt med en kvantitativ 

studie. 
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Enligt hermeneutiken är förförståelsen ett villkor för att nå förståelse, samtidigt kan den 

ställa till det för oss och göra att vi missar saker eftersom vi letar efter något specifikt 

baserat på vår förförståelse (Gilje & Grimen 2007:179). Det är därför viktigt att vi är 

medvetna och öppna med vår förförståelse och kan problematisera den för att inte bli blinda 

av den. Då vår förförståelse är färgad av våra egna erfarenheter, förutsättningar samt 

kurslitteratur och problematiseringar från vår utbildningstid så är risken att respondenterna 

känner sig påtvingade eller dömda utifrån deras förhållningssätt till 

anställningsbarhetsdiskursen. Vi har istället brutit ner vårt ämne för att försöka gå in 

förutsättningslöst och i efterhand se om det finns något i empirin som kan illustrera deras 

förhållningsätt till såväl den politiska som den kritiska anställbarhetsdiskursen och Foucaults 

maktteorier (Becker 2008:25). 

 

4.10 ARBETSFÖRDELNING 
 

För att effektivisera vårt arbete har vi delat upp uppsatsens olika delar men alltid suttit 

tillsammans i en datorsal på Högskolan i Borås, förutom när vi gjorde transkriberingen. Vi 

har i början av varje nytt kapitel i uppsatsen bokat ett rum på högskolan med en 

whiteboardtavla och tillsammans gått igenom de olika avsnitten och vad vi ville ta upp i 

dessa. Vi har tillsammans bestämt avsnittens innehåll. Därefter har vi satt oss med varsitt 

avsnitt i kapitlet och var och en har gjort ett utkast. När utkastet var färdigt har vi bytt 

dokument med varandra och fortsatt arbeta med det tills alla var nöjda. Alla har alltså varit 

delaktiga i samtliga kapitel i uppsatsen. Detta har vi gjort för att alla ska få komma till sin 

rätt i hur man vill arbeta och i vilken arbetstakt, samtidigt ville vi stämma av så att vi alla 

var överens om såväl innehåll som layout och att alla var uppdaterade på uppsatsens alla 

delar. 
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5. RESULTAT 
 

I följande kapitel presenterar vi vårt resultat. Resultatet kommer att redovisas under olika 

teman som är kopplade till våra frågeställningar. 

 

5.1 KONKURRENSKRAFT OCH HÖGRE UTBILDNING SOM 

INTRÄDESBILJETT 
 

I vår studie uppger respondenterna två huvudargument för att påbörja och genomgå en 

högskoleutbildning. Huvudargumenten är att högre utbildning gör en konkurrenskraftig och 

vikten av det formella examensbeviset. För att uppnå konkurrenskraft fungerar den högre 

utbildningens examensbevis som en inträdesbiljett på arbetsmarknaden. 

5.1.1 KONKURRENSKRAFT 

 

Det mest framträdande resultatet är att respondenterna i vår studie studerar för att ha så god 

konkurrenskraft som möjligt i arbetslivet.  Deltagarna är överens om att en 

grundförutsättning för att vara konkurrenskraftig idag är att man har genomgått en högre 

utbildning. De är också överens om att högre utbildning är av avgörande vikt vid en 

anställningsintervju. Detta uttrycks i följande citat: 

”Ja men det känns ju som en självklar grej egentligen – att om man står med två 

personer där den ena har pluggat på högskola och den andra kommer från 

gymnasiet liksom eller har jobbat ett eller två år så känns det ganska självklart 

att man väljer den med högskoleutbildning” 

Respondenterna menar att vi idag konkurrerar på både individ-, företag- och nationell nivå 

och att högre utbildning är den mest framträdande måttstocken. Som individ gäller det att ha 

en högre utbildning för att konkurrera med andra individer, som företag gäller det att ha 

utbildad arbetskraft för att få ett starkt varumärke och på nationell nivå handlar det om att ha 

en befolkning med hög utbildningsnivå. Citatet nedan illustrerar att medarbetares 

utbildningsnivå kan användas av företag som en symbol för organisationens kunskapsnivå. 

Respondenten ger uttryck för att utbildningsnivå är attraktivt i andras ögon och kan säga 

något om företaget i stort. 

”Det var mer att man ville visa upp sig, framförallt mot kunder och potentiella 

kunder, att man höll en hög nivå och att det vi gör är Hi-Tech och det visar sig 

på vår höga utbildningsnivå bland våra medarbetare och det gav någon sorts 

status” (Opus-student) 

Konkurrens på nationell nivå uttrycks av en respondent nedan. Även här handlar det om att 

använda individers utbildningsnivå som symbol fast i det här fallet symboliserar 

utbildningsnivån ett lands konkurrenskraft. Respondenten nedan är den enda som ger uttryck 

för att hög utbildningsnivå är synonymt med hög kompetensnivå. 

”Och även för Sverige som land så är det ju också bra [med högre utbildning] 

för du får en hög kompetensnivå egentligen på hela befolkningen” 
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Flera respondenter nämner personliga egenskaper framför den kompetens som 

högskoleutbildningen ger när det gäller att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. 

Såhär beskriver en respondent vad som krävs för att vara attraktiv på dagens arbetsmarknad: 

”Jag tror att man ska vara glad och positiv, utåtriktad och våga säga vad man 

tycker och tänker tror jag” 

 

5.1.2 HÖGRE UTBILDNING SOM INTRÄDESBILJETT 

 

När vi pratar om motiv till högre utbildning med våra respondenter nämns examensbeviset 

före den kompetens som de olika utbildningarna ger dem. Det framkommer att erfarenhet är 

viktigt men att individen anses vara än mer konkurrenskraftig om man har ett examensbevis 

på papper. Även värdet av att få en benämning värderas högt av en respondent i studien. 

Nedan kommer ett citat från en respondent som uttrycker sina förväntningar på 

examensbeviset: 

 

”En inträdesbiljett liksom, en färdig utbildning som man kan ha när man söker 

jobb då ...//… att allt ska vara väldigt formellt nu för tiden, att man ska ha 

liksom diplom eller något sorts papper på att man har gjort saker och 

ting”(OPUS) 

 

 

Flera respondenter uttrycker att examensbeviset ofta är avgörande för att ens få komma till 

en intervju och få visa upp sig och att examensbeviset kan göra att man får gå före i kön.   

”Kort och gott grundidén var att med en högskoleutbildning så kan man gå före 

i kön” (Opus-student) 

 

En respondent betonar att det är möjligt att examensbeviset mer är ett nödvändigt intyg än 

att det är en symbol för den kompetens man besitter.  

 

”Att man manglar ut många högskoleutbildade för att det ofta eftersöks i 

annonser. Och egentligen så kanske det mer handlar om en formell biljett till 

intervjun än vilken kompetens man faktiskt besitter” (Opus-student) 

 

Utan examensbeviset får man inte samma möjligheter. En respondent uttrycker nedan att de 

allra flesta jobb som finns att söka kräver någon form av högre utbildning: 

 

”Det är ju inte så många jobb som liksom skriver ut på arbetsförmedlingen att 

här behövs inte utbildning utan man kräver olika utbildningar” 
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5.2 UTBILDNINGSNORM 
 

I följande avsnitt beskriver studiens respondenter hur de upplever dagens arbetsmarknad och 

hur de menar att de krav som ställs där genomsyrar hela samhället. Respondenterna ger 

uttryck för att arbetsmarknaden kräver högre utbildning, oavsett arbete. Detta har gjort att 

hela samhället genomsyras av en norm där högre utbildning har blivit en självklarhet. Vi har 

valt att kalla det utbildningsnorm. 

5.2.1 DAGENS ARBETSMARKNAD 

 

Flera respondenter ger uttryck för ett klimat som innebär förändringar på arbetsmarknaden. 

De nämner ett politiskt förslag som innebär att de vill höja pensionsåldern till 70 år istället 

för nuvarande 65 år. Detta har gjort att de har blivit medvetna om att arbetslivet är långt och 

de menar att de själva är ansvariga för att se till att de trivs under de år de förvärvsarbetar. 

Citatet nedan beskriver individers eget ansvar på dagens arbetsmarknad och menar att det är 

upp till var och en att se till att man trivs.  

”Jobbar jag med något som jag verkligen tycker är intressant så kommer det 

inte vara något problem tror jag. Och då får man försöka se till så att oddsen är 

så bra som möjligt för att det ska bli så, det får man försöka se till själv tror 

jag” (Opus-student) 

 

Flera respondenter beskriver att det finns en uppdelning av yrken på arbetsmarknaden. 

Det är svårt att få någon enhetlig och tydlig bild av vad de menar. De nämner dock att 

det finns yrkeskategorier som är mer önskvärda än andra och att det är dessa arbeten 

man vill åt. De förklarar inte vilka arbeten de pratar om som ”roliga” jobb eller att de 

inte vill vara ”längst ner” men de gör det tydligt att de inte vill ha ett av dem. 

 

”Ska man komma någonstans och inte bara vara längst ner och där så får man 

utbilda sig” (Opus-student) 

 

”Nej man behöver ha en högskoleutbildning för att komma åt de roliga jobben” 

 

5.2.2 HÖGRE UTBILDNING SOM SAMHÄLLSNORM 

 

För majoriteten av våra respondenter var det en självklarhet att påbörja en 

högskoleutbildning. Majoriteten av respondenterna har svårt att säga när de blev medvetna 

om att de ville studera på högskolan eller när de bestämde sig för att påbörja 

högskoleutbildningen (ett par av dem uppger att de sökt och kommit in tidigare men tackat 

nej). Främst våra yngre respondenter berättar att de fått högskoleförberedande information 

under gymnasiet och att detta kan ha påverkat dem till viss del. Respondenterna ger 

intrycket av att de ”alltid” har vetat att de ska studera en högre utbildning, det har bara varit 

en fråga om när.  

 

”Jag har alltid tänkt att jag ska plugga på högskola eller universitet” 

 

Flera respondenter menar att de gymnasieutbildningar de gått inte varit tillräckliga för att 

klara sig i arbetslivet utan för breda och därför är det en nödvändighet att genomgå en högre 
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utbildning. En del respondenter upplever en förskjutning i skolsystemet där högskolan har 

blivit det nya gymnasiet. Detta eftersom de menar att det är en självklarhet för alltfler att 

påbörja en högskoleutbildning och att man inte står sig på arbetsmarknaden med enbart en 

gymnasieutbildning.  

”Grundskolan har egentligen förskjutits, det är ju inte bara ettan till nian, utan 

grundskolan är idag till och med gymnasiet - det gör ju alla. Högskolan är nya 

gymnasiet på något vis” (Opus-student) 

 

5.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 

Vi kan i vårt resultat urskilja två huvudsakliga förhållningssätt till livslångt lärande, dessa 

beskrivs nedan.  Oavsett förhållningssätt så anser de att mer utbildning kommer krävas i 

deras framtida yrkesroll.  

5.3.1 LIVSLÅNGT LÄRANDE MED BETONING PÅ HÖGRE UTBILDNING 

 

Respondenterna som ger uttryck för det första förhållningssättet ser högre utbildning som en 

chans till självförverkligande och inte som ett nödvändigt ont. De har inga problem med att 

befinna sig under utbildning och med glimten i ögat menar flera av dem att de skulle kunna 

vara kvar i olika utbildningar för evigt. De är också genomgående positiva till sin egen 

utbildning och sitt lärande. 

”Just nu känns det som att jag skulle kunna befinna mig i den här miljön på ett 

eller annat sätt under oöverskådlig framtid!” (Opus-student) 

 

En del respondenter med detta förhållningssätt, främst yngre, kan tänka sig att i framtiden 

genomgå ytterligare en högskoleutbildning men att det då inte är för att komplettera den de 

genomgår nu.  De menar istället att de efter ett par år kan bli intresserad av ett annat 

yrkesområde och vill genomgå en högskoleutbildning inom det. Om högskoleutbildning blir 

aktuellt igen så är det alltså för att omskola sig. De ger uttryck för att arbetslivet är långt och 

att det inte längre är en självklarhet att människor vill arbeta med samma sak hela livet.  

 

”Om det här leder till ett yrke kanske jag inte vill hålla på med det hela mitt liv 

och då kanske jag utbildar mig till något annat… så den dörren är öppen” 

 

5.3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE MED BETONING PÅ INTERNUTBILDNING 

 

Det andra förhållningssättet som respondenterna ger uttryck för är att de tror att det kommer 

räcka långt med den högskoleutbildning som de nu genomgår men att de framöver troligtvis 

kommer genomgå kurser för att hålla sig uppdaterade och för att komplettera sin 

högskoleutbildning. Inom detta förhållningsätt ser man i likhet med det tidigare redovisade 

förhållningssättet högre utbildning som en naturlig följd av gymnasiet men skillnaden är att 

respondenterna här ger uttryck för att de just nu inte kan tänka sig att genomgå ytterligare en 

högskoleutbildning i framtiden. Respondenterna hoppas att den högskoleutbildning de nu 

förvärvar kommer att vara tillräcklig för deras arbetsliv.  

”Initialt vill jag inte plugga vidare efter det här, jag hoppas det här räcker” 

 



24 

 

Respondenten nedan tror inte att ytterligare högskoleutbildning kommer behövas och ser 

internutbildning inom ett företag som en självklarhet:  

”Så jag tror inte att jag kommer behöva vidareutbildning… det är klart man 

kommer väl alltid få internutbildning och såhär diverse kurser…” 

 

 

5.4 KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
 

I detta avsnitt kommer respondenternas mer kritiska förhållningsätt till högre utbildning och 

livslångt lärande fram. De ger uttryck för risker som överutbildning, stigmatisering och 

polarisering. Det framgår att programtillhörighet har en betydelse för hur respondenterna 

resonerar.  

5.4.1 ÖVERUTBILDNING 

 

De respondenter som läser OPUS-programmet
1
 problematiserar och reflekterar i högre 

utsträckning än de andra respondenterna kring anställningsbarhet och livslångt lärande med 

ett språk som vi relaterar till den kritiska anställningsbarhetsdiskursen. OPUS-studenterna 

lägger även mer fokus på hur anställningsbarhetsdiskursen berör organisationer än vad 

övriga respondenter gör. Majoriteten av våra respondenter betonar att de tror att de sker en 

överutbildning idag och att man kan hamna på ett jobb där man inte får användning fullt ut 

för sin kompetens. Det resonemang som respondenterna ger uttryck för kan hänga ihop med 

det faktum att de tror att man behöver ett examensbevis främst för att få komma på en 

anställningsintervju och att olika företag tävlar med varandra om vem som har mest 

utbildade medarbetare. Detta kan medföra att även enklare arbeten på ett företag kräver 

högutbildad personal trots att inte själva uppgiften kräver det. Respondenten nedan ger 

uttryck för en utbildningsinflation där högre utbildning riskerar att inte vara lika mycket värt 

på arbetsmarknaden längre men att det idag krävs en högre utbildningsnivå för att få ett 

arbete. 

”Att det blir liksom inflation på utbildning så att alla måste utbilda sig till 

absurdum liksom sådär för att få jobb” (Opus-student) 

 

Respondenterna i vår studie ger intryck av att de tror att överutbildning är ett problem idag 

men att det är något som drabbar andra men att de själva har goda möjligheter att få ett 

arbete som matchar deras kompetens. Såhär resonerar en respondent om sina chanser på 

arbetsmarknaden efter avslutad utbildning: 

 

”Jag tror absolut att det ska gå att få jobb efter utbildningen utan några större 

problem” 

 

En annan aspekt av överutbildning som kommer fram under ett par intervjuer är att det finns 

personer med för mycket utbildning som inte får jobb eftersom företagen känner att de inte 

kommer få behålla dem, att det inte blir en långsiktig lösning. Detta exemplifieras genom att 

                                                 
1
 Se programbeskrivning i avsnitt 4.3 
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respondenterna menar att företaget inte kan stimulera den arbetssökande och därför inte 

anställer denne. 

”Ja det här verkar vara en supermänniska, verkligen kanon och intresserad av 

allting på fritiden och engagerad i föreningar och doktorerat i detta och nu har 

han/hon genomgått en ny utbildning som matchar oss. Då blir man också ganska 

restriktiv och återhållsam och funderar på hur länge stannar han/hon här? Och 

så hamnar de där papperna åt sidan och så försöker man snarare leta efter 

någon som man tror kan motiveras av den miljön den kommer hamna i, för då 

blir det mer långsiktigt” (Opus-student) 

 

Trots att respondenterna tror att det kan bli för mycket utbildad arbetskraft på 

arbetsmarknaden och att konsekvenserna av detta kan bli överkvalificering eller att man som 

arbetssökande betraktas ha för hög utbildningsnivå och då riskerar att inte få en anställning, 

så är de i stort positiva till utbildning på individnivå. De menar att det inte kan bli för 

mycket utbildning för individen själv eftersom denne gynnas på ett personligt plan om 

ämnet är intressant. Detta exemplifieras av respondenten nedan: 

”En individ som läser för mycket gör det i mina ögon av intresse och det 

kommer alltid individen till godo”(Opus-student) 

5.4.2 STIGMATISERING & POLARISERING 

 

De respondenter som inte läser OPUS-programmet
2
 resonerar kring anställningsbarhet och 

livslångt lärande genom att växla mellan individ och samhällsnivå. Flera av dem betonar att 

varje individ måste få möjlighet till utbildning men att all utbildning kanske inte ska ske på 

samma sätt eftersom det inte passar alla. Respondenten nedan ger uttryck för att det behövs 

andra alternativ till utbildning än de formella som finns idag för att kunna ta tillvara på dem 

som inte vill eller kan delta i utbildning. 

”Istället blir det som [om man inte hittar alternativ till dagens 

utbildningsform]att man slösar bort dem som inte vill plugga riktigt” 

 

Risken är enligt respondenterna att det blir en klyfta mellan dem som har en högre 

utbildning och de som inte vill eller klarar av en högre utbildning. Samma respondenter 

nämner också att samhället har olika funktioner som måste fyllas och att det inte är bra med 

för stora klyftor men att det inte heller är bra om alla vill ha en högre utbildning.  

”Om alla liksom vill ha tjänstemannaplatser så vem ska göra de andra grejerna, 

vem ska liksom städa och vem ska laga mat och alla de här grejerna som 

behöver göras också. Om ingen vill göra det längre, vad fan gör vi då?” 

 

En respondent i vår studie utmärker sig i sitt förhållningssätt till anställningsbarhet och 

livslångt lärande. Respondenten vill arbeta inom barnomsorgen och håller på och läser till 

förskolelärare. Respondenten ger uttryck för att kraven inom barnomsorgen har förändrats 

och idag måste man vara utbildad pedagog för att få en fast anställning, utbildningen är 3,5 

år. Tidigare kunde man få en fast anställning som barnskötare direkt efter gymnasiet. 

Respondenten har haft svårt för sig i skolan tidigare och är inte intresserad av att studera i 

3,5 år utan gör det för att det är ett måste.  

”Jag pluggar för att jag känner mig tvingad, inte för att jag vill göra det” 

                                                 
2
 Se programbeskrivning i avsnitt 4.3 
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Respondenten ger uttryck för att man blir dömd i dagens samhälle om man inte har en 

högskoleutbildning.  

”Det känns som att man blir kastad i ett fack och typ ah, men du är värdelöst, in 

där, du får inget jobb” 

 

Personen känner att arbetet är en stor del av en persons identitet och att en människa utan 

högskoleutbildning inte är lika mycket värd i andras ögon. Även här ses utbildningsnivån 

som en symbol. I detta fall är professionen en symbol som är en del av en människas 

identitet. 

 

”Jag är inte bara [Namn] som har gått gymnasiet utan jag är [Namn] som har 

en lärarexamen” 

 

Respondenten har i flera åt vikarierat inom förskoleverksamhet och varit ute på praktik 

genom den högskoleutbildning som hen för närvarande genomgår. Respondenten har fått 

goda referenser och erbjudanden om kortare heltidsvikariat. Detta gör personen än mer 

frustrerad då hen känner att det finns möjlighet att arbeta inom verksamheten nu direkt men 

att personen i fråga måste avvakta och plugga i 3,5 år innan hen kan få en fast anställning 

och utföra samma arbete som den gör idag. 

”Därför känns det så meningslöst på ett sätt när jag blir erbjuden så mycket 

jobb och får jobba jättemycket om jag vill men nej jag ska gå i skolan i 4 år för 

att göra ungefär samma sak” 
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6.  RESULTATDISKUSSION 
 

I följande kapitel diskuterar vi vårt resultat. För att förenkla läsningen och för att uppsatsen 

ska ha en röd tråd så har diskussionskapitlet samma teman som resultatkapitlet. Vi avslutar 

kapitlet med uppsatsens slutsatser. 

 

6.1 KONKURRENSKRAFT OCH HÖGRE UTBILDNING SOM 

INTRÄDESBILJETT 
 

Resultatet i vår studie överensstämmer med Haglunds studie där respondenterna uttryckte att 

motivationen till högre studier främst kretsade kring tankar som att det kan vara svårt att få 

ett bra arbete utan högre studier och/eller att respondenterna strävade efter att få arbeten som 

kräver en högre utbildning (Haglund 2008:13). Det överensstämmer också med Byrne & 

Floods resultat som visade att de faktorer som respondenterna uppgav hade påverkat deras 

val att påbörja en högskoleutbildning mest berörde de karriärsmöjligheter som utbildningen 

kan ge möjlighet till (Byrne & Flood 2005:115). Våra respondenter är övertygade om att 

högre utbildning är en grundförutsättning för att vara konkurrenskraftig på dagens 

arbetsmarknad vilket ligger i linje med den politiska anställningsbarhetsdiskursen (Ekstrand 

& Nordin 2007:113). När respondenterna pratar om konkurrenskraft så pratar de, i likhet 

med Dias studie, att det inte är specifika jobb eller yrken som de vill ha utan de pratar istället 

om typer av jobb, t.ex. tjänstemannajobb eller arbeten inom vissa sektorer (Dias 2012:12). 

Detta resultat skiljer sig mot Krauses studie där 74 % av respondenterna uttryckte att de 

hade påbörjat sin högskoleutbildning för att få ett visst jobb (Krause m fl. 2005:13). Vårt 

resultat kan dock förklaras av att vi i vårt urval har få respondenter som läser en 

yrkesförberedande utbildning medan övriga respondenter läser utbildningar som inte leder 

till ett specifikt yrke. 

Likt Dias studie (2012) så uttrycker majoriteten av våra respondenter, oavsett vilket ämne 

eller program de studerar, en strävan efter en högre utbildningsnivå och menar att det för 

dem inte har varit ett alternativ att inte påbörja en högskoleutbildning. På samma sätt 

stämmer Dias studie väl överens med vår studie när respondenterna beskriver det formella 

examensbevisets betydelse i form av inträdesbiljett och möjligheter snarare än den 

kompetens som det ger (Dias 2012:12). Vi får intrycket av att våra respondenter tror att detta 

intyg kommer göra att de blir betraktade på ett annat sätt av samhället i allmänhet och på 

arbetsmarknaden i synnerhet. Respondenterna i vår studie nämner examensbeviset före den 

kompetens som deras högskoleutbildning kommer ge dem. Det är svårt att avgöra om de tror 

att de behöver utbildningen (examensbeviset) enbart för att få komma till en 

anställningsintervju och att de inte tror att de kommer få användning för den sen eller om de 

tror att så många har likvärdig kompetens så att examensbeviset är det som särskiljer de 

sökande från varandra. Det kan också vara så att studenterna inte nämner begreppet 

kompetens för att de ser det som synonymt med examenbeviset. Det är dock intressant att 

flera respondenter nämner personliga egenskaper framför den kompetens som 

högskoleutbildningen ger när det gäller arbetsmarknaden i stort. Det resonemanget ligger i 

linje med det Garsten & Jakobssons nämner om att anställningsbarhet för individen inte bara 

berör utbildning utan även handlar om att individen ska ha ”rätt” inställning och personliga 

egenskaper för att betraktas som anställningsbar (Garsten & Jakobsson 2004:8).  

Vi får intrycket av att vår studies respondenter har tagit hänsyn till anställningsbarheten när 

de valde att påbörja sin högskoleutbildning eftersom de säger sig veta hur arbetsmarknaden 

fungerar och vilka krav som ställs, för att motsvara dessa krav har de påbörjat en 
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högskoleutbildning. Respondenterna betonar att den högre utbildningen gör dem 

anställningsbara. Detta kan vi koppla till anställningsbarhetens kärna som beskriver den 

förmåga hos individer som gör att det är möjligt för dem att anpassa sig efter 

sysselsättningens krav och deras vilja att fortsätta göra det i takt med att kraven förändras 

(Garsten & Jakobsson 2004:3).  

Vi kan se att respondenterna i vår studie ger uttryck för ett resonemang som ligger i linje 

med den pastorala maktens självstyrning eftersom de själva uppger att de tar ansvar och gör 

sig konkurrenskraftiga (Garsten & Jakobsson 2004:189). Frågan är hur motiverade de 

egentligen är och hur många som ser sin högskoleutbildning som självförverkligande och 

hur många som ser den som ett nödvändigt ont för att undvika negativa konsekvenser? Ett 

av Foucaults resonemang kring den pastorala makten är just att den kan göras möjlig dels 

genom belöning men också genom hot om bestraffning (Foucault 2003:180–183). 

Respondenternas resonemang om examensbeviset som en inträdesbiljett skulle kunna 

kopplas till Foucaults disciplinära makt då de ger uttryck för att det formella intyget är 

avgörande för att få en chans att komma på anställningsintervju. De upplever att det finns en 

risk att man blir utstraffad från arbetsmarkanden utan examensbevis och ingen av studiens 

respondenter är villig att ta den risken. Examensbeviset blir ett sätt att slippa eventuell 

bestraffning (Hörnqvist 1996:87).  

 

6.2 UTBILDNINGSNORM 
 

Flera av våra respondenter nämner ett politiskt förslag om att höja pensionsåldern till 70 år. 

Dessa respondenter uttrycker att de har börjat fundera över hur de vill att deras arbetsliv ska 

se ut eftersom arbetslivet idag är långt. Det politiska förslaget om höjd pensionsålder skulle 

kunna ses som ett hot om Foucaults reglerande makt eftersom det skulle omfatta alla på 

arbetsmarknaden (Hörnqvist 1996:103). En del av våra respondenter är öppna för att studera 

igen om de blir intresserade av att arbeta med något annat i framtiden. Det tyder på att 

omskolning kan vara en lösning för att känna tillfredställelse i sitt arbetsliv. Byrne & Flood 

listade i sin studie olika faktorer till att påbörja en högskoleutbildning och redovisade att 

många av deras respondenter motiverades genom en mix av både inre och yttre motiv. 

Vikten av nyfikenhet, intresse och självförverkligande lyftes också fram som viktiga 

faktorer till att påbörja en högre utbildning vilket även är något som våra respondenter tar 

upp. Den konkurrenskraft på arbetsmarknaden som många respondenter nämner som en 

påverkande faktor till att genomgå en högre utbildning tolkar vi som att framtida karriär är 

ett av motiven till att studera en eftergymnasial utbildning. Detta tyder i så fall på att de 

också motiverats av både inre och yttre faktorer för att påbörja och genomföra sin 

högskoleutbildning (Byrne & Flood 2005:115). 

Många av våra respondenter anser att det ligger på individens ansvar att hålla sig 

anställningsbar vilket kan tyda på självstyrning samtidigt som en del av dem beskriver en 

upplevelse av yttre krav som manar till utbildning. De känner att de inte har något annat val 

än att genomgå en högre utbildning (Foucault 2003:183). Vi får en känsla av att den högre 

utbildningen symboliserar en form av trygghet på arbetsmarknaden och att alternativet för 

vissa uppfattas som ett hot om marginalisering. De som nämner marginalisering säger inte i 

klartext vad denna innebär eller vilka som omfattas av den men respondenterna gör det 

tydligt att de inte vill tillhöra den gruppen.  

I Dias studie om vad som har påverkat studenter att påbörja en högskoleutbildning ansåg 

respondenterna att de inte var färdigutbildade efter gymnasiet och såg inga möjligheter till 
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arbete utan en eftergymnasial utbildning (Dias 2012:7).  Detta är något respondenterna i vår 

studie också ger uttryck för då flera av dem säger att deras gymnasieutbildning inte är 

tillräcklig för att klara sig på arbetsmarknaden utan att den är för bred och ses snarare som 

en grundutbildning inför högre studier. En del av våra respondenter säger att de upplever att 

högskolan idag är det nya gymnasiet och att det har skett en förskjutning av skolsystemet.  

Flertalet av respondenterna ser högskoleutbildning som en självklarhet och menar att de 

”alltid” har vetat att de ska studera på högskola. Deras upplevelse av att högskoleutbildning 

är en självklarhet skulle kunna kopplas till governmentality då vi antar att respondenterna 

kan ha blivit påverkade av en informativ och en normativ styrning där en högre 

utbildningsnivå ses som det normala (Foucault 2003:184–185,306 ). En påverkande faktor 

till denna inställning skulle kunna vara att respondenterna har socialiserats i grund- och 

gymnasieskolan då det framkommer under intervjuerna att främst våra yngre respondenter 

har fått information om högskoleutbildningar i gymnasiet. De respondenter som inte har fått 

högskoleförberedande information på gymnasiet eller som inte har tagit den till sig där kan 

ha bildat sig samma uppfattning i arbetslivet där de upplever att man står sig bättre med en 

högre utbildning. Vi ser här en möjlig koppling till Foucaults disciplinära maktperspektiv 

där bland annat skolan och arbetsorganisationer hjälper till att fostra människan in i 

samhällets normer och regler (Foucault 2003:138–140). En annan möjlig påverkande faktor 

som gör att respondenterna beskriver högskoleutbildning som en självklarhet skulle kunna 

vara att de blivit påverkade av sina föräldrar likt Krauses m.fl. studie där en del av 

respondentrena angav att föräldrarna haft en betydelsefull roll i valet att studera på 

högskolan (Krause m.fl. 2005). Några av våra respondenter har nämnt föräldrarnas 

påverkan, men först efter att arbetsmarknadens krav har nämnts. Enligt Foucault har 

familjen en viktig roll som förmedlare mellan centrala och motsättningar och individuella 

behov och som kan beskrivas utifrån reglerande makt (Hörnqvist 1996:102). Därför kan vi 

se en potentiell koppling mellan föräldrarnas påverkan och den reglerande makten. Även om 

vi kan se att flera av våra studenter är påverkade av flera olika faktorer kan vi utifrån vår 

empiri utläsa att många av dem kan vara styrda av governmentality för att de genomgående 

uttrycker en vilja av att följa normen i samhället.   

Även den respondent som känner sig tvingad att studera en högskoleutbildning uttrycker att 

hen vill vara en del av dagens arbetsmarknad och dagens samhällsnorm. Personen betonar 

att samhället kommer att se på hen annorlunda med en högre utbildning och antyder att det 

inte spelar så stor roll egentligen om det är just den här professionen som personen utbildar 

sig till nu som denne kommer arbeta med i framtiden utan många fler dörrar kommer öppnas 

till många fler branscher enbart för att respondenten har en högskoleutbildning. Vi tolkar det 

som att respondenten upplever att utbildning är en så pass stor del av människors identitet 

idag att det inte spelar någon större roll vad man har läst, det viktiga är att man har läst. 

 

6.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 

Samtliga respondenter i vår studie visar att de har anammat idén med det livslånga lärandet 

utan att direkt nämna själva begreppet livslångt lärande i något sammanhang. 

Respondenternas anammande handlar troligen om individens vilja att följa normen och 

anpassa sig till det som anses vara typiskt i nuvarande organisationer och samhälle (Foucault 

2003:184–185,306). Det är mycket möjligt att själva begreppet livslångt lärande är okänt för 

de flesta av respondenterna då den inte nämns. Men tanken att utbilda sig och vidare 

komplettera sin utbildning med antingen mer högskoleutbildning eller internutbildning på en 

arbetsplats verkar ha slagit rot i respondenterna och det ses numera som en självklarhet med 
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kompetensutveckling på arbetsplatser. Det kan ses som en tänkbar styrning utifrån Foucaults 

maktbegrepp governmentality där administrativa inrättningar genom informativ och 

normativ styrning har fått individen att ta till sig utbildningsnormen som en naturlig del av 

livet. Individen ska inte känna någon direkt tvingande makt som styr den in i det livslånga 

lärandet utan förväntas själv agera i sin egen styrning (Nilsson 2008:128 & 133). Att 

organisationer bedriver internutbildningar och kompetensutvecklar sin personal ses som 

något normalt som var man/kvinna ska ingå i. 

Våra respondenter kan delas in i två grupper utifrån förhållningssätt till livslångt lärande där 

den ena gruppen uttrycker en väldigt positiv inställning till högskolan och ser utbildningen 

som ett verktyg för självförverkligande. Deras resonemang kring utbildning stämmer väl 

överens med studien på Dublin City University, där ett viktigt skäl till att studera en högre 

utbildning kom från en inre motivation där önskan att lära sig och utveckla sitt intellekt stod 

högt i kurs (Byrne & Flood 2005:115). I Krauses studie av Australienska studenter framkom 

det att den starkaste orsaken till att söka sig till högre studier var att studera inom ett område 

som verkligen intresserade personen (95 %) samt att utveckla talanger och kreativa 

förmågor (75 %) (Krause m fl. 2005:13). Denna studie ligger också väl i linje med våra 

respondenter som ger uttryck för det här förhållningssättet och som ser utbildning som ett 

verktyg för självförverkligande.  

Den andra gruppen vi kunde urskilja gällande förhållningsätt till livslångt lärande i vår 

studie var också positivit inställda till högre utbildning men ser den mer som ett verktyg för 

att nå sina mål. Exempelvis ett trivsamt arbetsliv framför att självförverkliga sig. Något som 

också skiljde denna grupp från den tidigare gruppen var en förhoppning om att den snart 

införskaffade högskoleutbildningen skulle räcka framöver för att både hålla sig 

anställningsbar och för att det framtida yrket/branschen skulle upplevas som roligt. Denna 

grupp kunde precis som den förra tänka sig att studera igen men då främst på grund av en 

yttre motivation i form av krav där en ny bransch eller ett yrke krävde det eller att 

respondenterna vill omskola sig. Deras resonemang ligger i linje med Byrne & Flood studie 

som förklarade att den yttre motivationen ofta resulterade i ett lärande som syftar till att nå 

externa mål. Byrne & Flood (2005) visade även att den yttre motivationen var den starkaste 

orsaken till att studera även om det fanns en mix mellan inre och yttre motivation vid valet 

att påbörja en studie (Byrne & Flood 2005:115). 

 

6.4 KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

Majoriteten av respondenterna i vår studie är medvetna om fenomenet överutbildning samt 

vilka negativa konsekvenser det kan innebära för arbetsmarknaden i stort om allt för många 

väljer att genomföra en högre utbildning. Dock problematiserar respondenterna det på olika 

sätt. Det är inte konstigt att de respondenter som läser OPUS-programmet för 

organisatoriska diskussioner om eventuella konsekvenser eftersom det är där fokus för deras 

utbildning och kommande profession ligger. Man bör också ta i beaktande att dessa 

respondenter just nu läser kursen Arbetsorganisation, utveckling och lärande. I kursen går 

man igenom olika sätt att se på kompetens och kompetensutveckling och redogör för olika 

perspektiv på lärande i en arbetslivskontext - dessa respondenter kan därför vara mer 

förberedda på ämnet innan intervjun än våra övriga respondenter. Med tanke på vilken kurs 

OPUS-studenterna läser så är det däremot förvånande att de pratar om anställningsbarhet 

och konkurrenskraft men ändå inte nämner sin kompetens som en faktor att konkurrera med 

på arbetsmarknaden.  
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Likt tidigare forskning problematiserar respondenterna överutbildning som att det dels kan 

handla om en missmatch mellan utbildning och arbete och dels att man ur ett 

arbetsgivarperspektiv kan bli bortvald vid rekrytering eftersom man anses vara 

överkvalificerad (Abrahamsson m fl. 2002:22). Trots resonemanget så visar ingen 

respondent oro eller reflektion över att någon av ovan nämnda faktorer kan drabba dem 

själva. Våra respondenter tror att de har goda chanser till ett arbete som matchar deras 

kompetens efter avslutad utbildning. Vi tolkar det som att trots medvetenheten om att det 

förekommer en överutbildning på dagens arbetsmarknad så är det ingen av våra 

respondenter som vågar ta risken att inte genomgå en högre utbildning. Resonemanget ligger 

i linje med Haglunds studie där majoriteten av studiens respondenter trodde att det var svårt 

att hitta ett arbete på dagens arbetsmarknad utan en genomförd högskoleutbildning (Haglund 

2008:13).  

De respondenter som inte läser OPUS-programmet resonerar utifrån ett mer individ- och 

samhällsbaserat perspektiv än OPUS-studenterna. För den respondent som känner sig 

tvingad att genomföra en högskoleutbildning och delta i det livslånga lärandet mot sin vilja 

upplevs den disciplinära makten som påtaglig och beskrivningen av den ligger i linje med 

hur den ”gamla” disciplinära makten beskrivs, som direkt och påtvingad (Fournier 

1999:282). Respondentens känsla av att vara mindre värd i andras ögon utan en 

högskoleutbildning skulle kunna kopplas till den disciplinära maktens administrativa 

tekniker som bedömning och klassificering (Hörnqvist 1996:89). För den här respondenten 

har anställningsbarheten blivit ett tvingande sammanhang som tvingar denna att genomgå en 

högre utbildning för att anpassa sig till yttre förutsättningar (Ekstrand & Nordin 2007:113).  

Majoriteten av våra respondenter problematiserar utbildningens roll och funktion på 

arbetsmarknaden men är överens om att utbildning i stort är bra för individen och att även 

om det kan leda till överutbildning och överkvalificering så kommer den genomförda 

utbildningen alltid gynna individen i det lilla ändå, förutsatt att man läser något man tycker 

är intressant. Den beskrivningen är lik Alvessons tankar om utbildningsfundamentalism dvs. 

att utbildning beskrivs som positivt och att man inte kan få för mycket av det (Alvesson 

1999:226). 

 

6.5 UPPSATSENS SLUTSATSER 
 

Syftet med vår studie har varit att belysa vilken inställning studenterna ger uttryck för när 

det gäller högre utbildning och livslångt lärande med fokus på anställningsbarhet. Det som 

resultatet visar är att studenterna främst påbörjar en högskoleutbildning för att göra sig mer 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och att lättare få jobb med hjälp av examensbeviset. 

Det som har förvånat oss är att respondenterna uttrycker att examensbeviset mer ses som en 

inträdesbiljett än som ett bevis för sin införskaffade kompetens när det kommer till att söka 

jobb. Studenterna tar hänsyn till anställningsbarheten och dess upplevda krav. Dels ger de 

intrycket av att de med en utbildning vill komma åt specifika branscher för att inte riskera att 

få ett, i deras tycke, mindre önskvärt arbete. Samtidigt uttrycker de att högskolestudier är 

självklart och att det ses som det normala att studera idag. Några uttrycker att det inte 

innebär något extra att ha en högskoleutbildning utan det gäller att hänga med. Något som 

också förvånar oss är att flera av våra respondenter uttrycker att det inte spelar så stor roll 

vad man har läst utan betonar att man har läst. Vår förförståelse var att det viktiga är vad 

man studerar och inte att man studerar eftersom så många genomgår en högre utbildning 

idag. 
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Det livslånga lärandet verkar vara en självklarhet för alla våra respondenter då de ser 

internutbildning inom arbetslivet som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Dock är inte alla 

respondenter bekväma med tanken om att behöva genomföra en ny högskoleutbildning som 

en del av ett livslångt lärande. Det handlar i så fall för de flesta mer om externa krav snarare 

än om en vilja att komma tillbaka till högskolan för att de anser att det är roligt. Majoriteten 

av respondenterna problematiserar högre utbildning genom en medvetenhet om att en del 

som examineras inte kommer få användning för sin kompetens i sin framtida profession, 

dvs. att en överutbildning sker. Detta är märkligt då de flesta av respondenterna inte nämner 

att högre utbildning ger dem mer kompetens. Även om denna medvetenhet kring 

överutbildning finns så får vi uppfattningen om ett förhållningssätt då de aldrig resonerar 

kring att de själva skulle kunna bli drabbade. Samtliga respondenter tror att deras chanser är 

goda efter avslutad högskoleutbildning och att de kommer få ett jobb som motsvarar deras 

utbildning. Det är möjligt att detta kan vara en försvarsmekanism. 
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7. METODDISKUSSION 
 

I följande kapitel för vi en kritisk reflektion kring den metod som vi har använt. Vi avslutar 

med ett avsnitt om hur man skulle kunna gå vidare med fortsatt forskning. 

Även i efterhand så tycker vi att den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade 

intervjuer passade vår studie bäst. Om vi hade valt ostrukturerade intervjuer istället så hade 

det varit svårare att jämföra resultaten, speciellt då vi inte genomförde intervjuerna 

tillsammans utan var för sig. En allt för strukturerad intervju hade varit allt för likt en 

kvantitativ metod i det avseendet att det inte hade gett respondenterna möjlighet att utveckla 

sina svar. Om vi hade valt en kvantitativ metod så hade vi kunna generalisera utifrån vår 

empiri, något som inte går i samma utsträckning med den kvalitativa metoden. Dock var det 

den kvalitativa intervjuns möjligheter att både vi och respondenterna kunde utveckla svar 

och resonemang och hitta det som de faktiskt ger uttryck för som vi var ute efter. När vi 

genomförde en kvantitativ enkätundersökning tidigare under vår utbildning för att undersöka 

vad som påverkat studenter att påbörja sin högskoleutbildning så upplevde vi att vissa intog 

en försvarsställning när vi ville ta reda på vem eller vad som har påverkat dem. Med hjälp av 

den kvalitativa metoden har vi istället kunnat ha en dialog med respondenterna och låta dem 

resonera kring ämnet för att i efterhand kunna plocka upp det som visar att respondenterna 

har blivit påverkade av eller tagit hänsyn till olika faktorer vid sitt val att påbörja en 

högskoleutbildning. 

Risken med ett snöbollsurval kan vara att man får en alltför homogen grupp, förutsatt att 

respondenternas umgänge är likt dem i ett eller flera avseenden. Vi har försökt undvika det 

genom att ha flera kontakter som i sin tur valt ut fler respondenter. Eftersom de kontakter vi 

använt oss av för att göra ett snöbollsurval går olika institutioner och program så trodde vi 

att vi skulle få en bra blandning bland våra respondenter. I slutändan hade vi dock fem 

respondenter från OPUS-programmet. Detta gjorde att vi kan se skillnader på hur dem 

resonerar i förhållande till andra respondenter medan vi ”klumpar ihop” de andra 

respondentera – trots att de inte tillhör samma institution eller program. Det är möjligt att vi 

ser tendenser hos OPUS-studenter för att vi läser samma program och vet vad utbildningen 

innebär. Om vi hade haft fler respondenter från något annat program hade säkerligen vårt 

resultat sett annorlunda ut, något som bör beaktas inför kommande studier. För att öka 

studiens tillförlitlighet hade vi kunnat använda oss av ett stratifierat urval där vi själva hade 

sökt upp studenter från olika program och institutioner. Det hade gett oss en 

respondentgrupp som upplevs mindre homogen. 

I efterhand kan vi se att vi borde valt en annan och/eller fler personer i vår pilotstudie. Vi 

valde en person som går samma program som oss (dock inte samma år) och detta kan ha 

påverkat dennes tolkning och svar. Risken finns att personen är för lik oss i sitt resonemang 

eftersom vi har läst samma utbildning och att vi därför kan ha gått miste om värdefulla 

infallsvinklar. Självklart kan det faktum att vi inom gruppen känner ett par av 

respondenterna påverka deras intervjusvar. Även om den som känner personen inte har 

utfört intervjun så vet ju respondenterna att vi tillsammans analyserar allt material och att då 

också risken finns att man får reda på vad enskilda respondenter har sagt.  

Vi är nöjda med att vi har valt att genomföra intervjuerna var för sig och inte tillsammans 

som en grupp. Det kan finnas en risk att ens personliga förförståelse som intervjuare leder 

intervjun i en speciell riktning men den risken har känts mer acceptabel för oss än att riskera 

att respondenten känner sig illa till mods eller ”förhörd” under intervjun som skulle kunna 

varit fallet om vi hade varit tre personer som utförde den. Diktafonerna som gjorde att vi 
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fick ordagranna transkriberingar har gjort att vi i slutändan känner att vi inom gruppen har 

samma förståelse för vår empiri. Under studiens gång har vi fått lära oss hur mycket man 

handlar efter sin förförståelse. Efter vår pilotstudie där vi testade intervjuguiden så lade vi 

till följdfrågor som vi kunde använda oss av för att föra intervjuerna åt samma håll och för 

att underlätta om någon fastnade – vi trodde att det skulle bli intervjuernas största utmaning. 

Det hade, med facit i hand, varit bra om vi hade haft en plan för om en respondent reagerade 

oväntat under intervjun. Vår förförståelse var att vårt ämne inte är känsligt för någon av 

respondenterna. I intervjuguiden försökte vi också utforma frågorna så ingen skulle ta illa 

vid sig. En av våra respondenter upplevde ändå ämnet som jobbigt, som tur var hanterades 

den situationen bra genom att vi inte pressade fram mer än vad respondenten själv gav men 

det hade kunnat se annorlunda ut eftersom reaktionen var oväntad. Till framtida 

undersökningar kan det vara bra att innan intervjun ha funderat över hur man ska hantera en 

sådan situation på förhand. Vår förförståelse har också gjort att vi har valt att fokusera på 

specifika saker i vår uppsats. Begrepp som anställningsbarhet och livslångt lärande är stora 

och komplexa och har en mängd olika ingångar och aspekter. Vi har valt att fokusera på 

högre utbildning, livlångt lärande och möjliga konsekvenser som överutbildning eftersom 

det är något vi själva är intresserade av. Såväl studien som resultatet hade kunnat se helt 

annorlunda ut om vi valt att fokusera på andra aspekter av samma begrepp. 

Eftersom vår idé med undersökningen var att fånga upp studenters inställning till att påbörja 

högskolestudier ser vi i efterhand att det hade varit intressant att ha fångat upp 

respondenterna i ett tidigare skede innan högskolans påverkan hade slagit rot i 

respondenterna. Detta hade troligen ökat vår giltighet eftersom vi då hade kunnat ta reda på 

hur de faktiskt kände när de valde att söka en högskoleutbildning, nu har vi fått deras 

efterhandskonstruktioner som kan vara missvisande. Dock hade det inte varit möjligt i och 

med att vi påbörjade vårt examinationsarbete några månader in i terminen. Studiens storlek i 

form av fler respondenter hade även kunnat göras annorlunda ifall den avsatta tiden för 

arbetet hade varit längre vilket troligen hade gett oss starkare mönster och även fler 

intressanta infallsvinklar och resonemang. 

 

7.1 FORTSATT FORSKNING 
 

Vår uppfattning efter studien är att våra respondenter har tagit hänsyn till 

anställningsbarhetsdiskursen och menar att de vet vad som krävs för att vara anställningsbar. 

Frågan är om det beror på att majoriteten har varit ute i arbetslivet? Något som skulle vara 

intressant är om man skulle intervjua fler deltagare som ännu inte har varit ute i arbetslivet 

och se om dessa har en annan uppfattning än våra respondenter av vad som krävs för att vara 

anställningsbar. Vi tror att det kanske hade varit en skillnad mellan dessa två grupper i valet 

att påbörja en högskoleutbildning. Eftersom ett par av våra respondenter nämner föräldrarna 

som en påverkande faktor till att studera på högskola samt att många tidigare studier har 

behandlat det med hjälp av begreppet habitus hade det varit intressant att vid ytterligare 

forskning ställa habitus och anställningsbarhetsdiskursen i relation till varandra för att se vad 

studenterna anser ha påverkat dem mest i valet att påbörja en högskoleutbildning. Vi fann 

även utifrån empirin att många av studenterna studerar för att få en inträdesbiljett till 

arbetsmarknaden och att de aldrig nämnde den kompetens som de faktiskt får genom sin 

utbildning. Detta kan bero på att respondenterna menar att inträdesbiljetten i form av ett 

examensbevis uppfattas som en garant för att den arbetssökande besitter vissa kunskaper och 

kompetens. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i frågan om det är så att 

inträdesbiljetten väger tyngre än de kunskaper som erhålls vid en högre utbildning?  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 

Inledning 

- Kandidatuppsats där syftet är att undersöka studenters förhållningssätt till 

högskoleutbildning. 

- Tillstånd att spela in intervjun. 

- Vi kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt (vi kan komma att berätta 

respondentens historia och citera ordagrant men det kommer inte vara möjligt för 

någon utomstående eller andra respondenter att identifiera personen). 

- Du har rätt att när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande i studien.  

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är det för utbildning du läser? 

3. Vad hade du för sysselsättning när du ansökte till högskolan? 

Om jobb: vilken anställningsform och omfattning? 

Om student: typ av utbildning? 

Om arbetslös: sedan hur länge? 

4. När studerade du senast? Vad studerade du? 

5. Fick du information och råd om högskolan på gymnasiet? 

Om ja: hur såg det ut? 

6. Var den här utbildningen ditt förstahandsval när du sökte till högskolan? 

Om nej: vilken plats hade utbildningen? 

Förhållningssätt till högre utbildning 

1. Vad påverkade ditt val att påbörja en högskoleutbildning? 

2. Vad tror du att du hade gjort den här hösten om du inte hade studerat? 

3. Vad vill du uppnå med din utbildning? 

Är det t.ex. ett speciellt yrke/område du vill in på? 

Handlar det om självförverkligande/utveckling? 

Är det sysselsättning? 

4. Vad tror du att din utbildning kommer ge dig? 

5. När började du fundera på att studera en högskoleutbildning? 

6. Var det en självklarhet för dig att börja studera? Varför/Varför inte? 

Om nej: Hur kom det sig att du ändå valde att börja studera? 

Livslångt lärande 

1. Hur ser du på utbildning i stort? 

Här avser vi all typ av utbildning, grundskola – högskoleutbildning, Komvux, 

kompetensutveckling. 

2. Anser du att det finns krav idag på att ha en högre utbildning?  

Om ja: Vad handlar det om för krav? Var kommer dessa krav ifrån? 

3. Hur känner du inför att avsätta de här åren för att studera? 

4. Hur öppen är du för någon form av utbildning efter att den här utbildningen är 

avslutad? 



 

 

5. Tror du att mer utbildning kan komma att krävas i din framtida yrkesroll? 

Hänsyn till högskoleutbildning och anställningsbarhet 

1. Hur upplever du chanserna till anställning på arbetsmarknaden om man har en 

högskoleutbildning jämfört med om man inte har det? 

Tror du att det gäller alla branscher? 

2. Tror du att en arbetsgivare hellre anställer någon med högskoleutbildning än någon 

utan fastän att tjänsten inte kräver det? 

Varför? 

3. Vad tror du krävs för att vara attraktiv på dagens arbetsmarknad? 

Om utbildning inte nämns: Var kommer utbildning in i det här sammanhanget? 

Överutbildning 

1. Behöver man en högskoleutbildning för att få ett jobb idag? 

Om ja: Gäller det arbetslivet generellt eller specifika branscher/tjänster? 

Om nej: Kan du utveckla? 

2. Hur upplever du chanserna att få en anställning efter dina studier som matchar den 

kompetens som du fått genom dina högskolestudier? 

3. Tror du att arbetsmarknaden har behov av alla som skaffar sig en högre utbildning? 

Om nej: Hur menar du då?  

4. Kan du se någon risk med att allt fler väljer att studera en högskoleutbildning? 

 

Avslutning 

- Är det något övrigt du vill tillägga? 

- Tacka för deltagarens medverkan! 

 


