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Sammanfattning  
 
Bakgrund: 
Utifrån aspekten att det är en hård arbetsmarknad och uppfattningen om att behöva ha 
en utbildning som en väg in på arbetsmarknaden vill vi undersöka vilken inställning 
studenter har till sina studier.  
 
Syfte: 
Vårt syfte är att undersöka studenters inställning till studier samt undersöka om aspekter 
som extraarbete, utbildningsprogrammets storlek samt kontakten med studiekamrater, 
föreläsare och feedback från examinatorer kan påverka studenternas inställning. 
 
Metod: 
Utifrån en kvantitativ metod har vi genomfört en enkätundersökning. 
 
Resultat: 
Det som framkom i vår studie när vi analyserade studenterna i allmänhet var att de mest 
framträdande anledningarna till att studera var för att utöka sin kunskap, uppnå ett 
specifikt yrke och för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Det som var 
minst framträdande var att man studerade för att träffa nya vänner samt att ett aktivt 
studentliv var viktigare än studierna. Resultatet påvisar också att de yngre studenterna 
var mer benägna att studera för att utöka sin kunskap. Dem yngre var dessutom mer 
benägna till att studera för att träffa nya vänner, de ansåg även i högre utsträckning än 
de äldre studenterna att ett aktivt studentliv var viktigare än studierna. Den största 
skillnaden i kön var att kvinnorna var mer benägna att studera för att uppnå ett specifikt 
yrke än vad männen var.  
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1. Inledning och bakgrund 
 

I detta kapitel ger vi en introduktion till vårt val av studie. Vi kommer att introducera 

läsaren till de faktorer som ligger till grund för vårt ämnesval, dessutom kommer vi att 
presentera våra variabler, syfte, frågeställningar samt en begreppsdefinition.    

 

1.1 Överutbildning 
Trots forskning som visar tendenser av överutbildning uppmuntras människor 
fortfarande i vårt avlånga land att utbilda sig. Ambitionen är att 50 procent av varje 
årskull skall vidareutbilda sig vid universitet eller högskola (Abrahamsson m.fl., 
2002:49). Statistik tyder på att en så kallad utbildningsexplosion ägt rum då det till 
exempel var 49 procent av befolkningen 1975 som enbart hade en grundskoleutbildning 
jämfört med år 2000 där det endast var 16 procent (Abrahamsson m.fl., 2002:49). En 
utbildad befolkning ses som en tillgång för nationen men om inte efterfrågan på 
högutbildad arbetskraft står i samklang med arbetsmarknaden så kan utbildning istället 
resultera i överutbildning. Detta scenario gör att det blir svårare för ungdomar och 
lågutbildade att komma in på arbetsmarknaden då de med högre utbildning slår ut dem 
(Alvesson, 1999, Abrahamsson m.fl., 2002, Arnell Gustafsson, 2006).  

1.2 Inställning till studier 
Utifrån aspekten att det är en hård arbetsmarknad och uppfattningen om att behöva ha 
en utbildning som en väg in på arbetsmarknaden vill vi undersöka vilken inställning 
studenter har till sina studier. Vi kommer i denna studie att utgå ifrån tre olika sorters 
inställningar som är framställda av Bogler & Somech (2002) som tidigare har forskat 
kring ämnet. De tre inställningarna är; skolastisk-, kollegial- och instrumentell 
inställning (Bogler & Somech, 2002:234). Vi kommer att genomföra en kvantitativ 
enkätundersökning på studenter vid Högskolan i Borås där vår studie baseras på två 
olika utbildningsprogram, ekonom- och sjuksköterskeprogrammet. Detta för att vi skall 
kunna se om det finns någon variation i inställning mellan programmen.  
 
Vi kommer också att undersöka om det finns någon variation till inställning beroende på 
kön, ålder och sysselsättningsstatus/anställningsform innan påbörjade studier. Vi anser 
att dessa grupper är av intresse då det exempelvis inte finns någon direkt forskning 
mellan kön och inställning till studier. Däremot finns det tidigare forskning kring ålder 
som bland annat redovisas i en studie gjord av Dellman-Jenkins m.fl. (1984). Studien 
visar att yngre och medelåldersstudenter främst utbildar sig för att utveckla sitt intellekt 
och självförverkliga sig själva. Unga studenter tenderar även att motivera sina studier 
med att se det som ett lärande för livet mer än vad medelåldersstudenter gör. 
Sysselsättningsstatus/anställningsform har vi valt att titta närmare på för att se om vi 
kan finna tendenser till en viss inställning då det finns antaganden om att utbildning är 
ett ”måste” för att kunna etablera sig på arbetsmarkanden då människor väljer att 
studera istället för att gå ”öppet” arbetslösa (Alvesson, 1999:233).  
 
Det diskuteras mycket om att universitetens roll har förändrats och att utbildning blir 
kvantitet på bekostnad av kvalité (Alvesson, 1999:226). Vi kommer därför att 
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undersöka om studenter upplever att storleken på utbildningsprogrammet är för stort 
samt kontakten med studiekamrater, föreläsare och feedback från examinatorer och om 
det har någon påverkan för vilken inställning studenterna har. En annan intressant 
aspekt som vi valt att belysa är om extraarbete vid sidan av studierna kan påverka 
studenterna till att inneha en viss inställning. Forskning visar att de studiemedel som 
studenten får ligger under fattigdomsgränsen och att detta ”tvingar” studenter till att 
arbeta extra vid sidan av studierna för att ha rimliga möjligheter till att försörja sig 
(Internet 1, Internet 2, Internet 3). Annan forskning visar också att studenter som arbetar 
extra tycker att deras extraarbete påverkar studierna negativt (Internet 8), frågan är då 
om extraarbete i sin tur bidrar till vilken inställning studenterna har. 
 
Hur påverkas studenter av aspekter som att eventuellt inte haft något jobb innan de 
började studera, leva på lite pengar och extraarbeta. Vad har universitetet för roll i att 
studenter börjar tänka och agera mer instrumentellt? Påverkas studenten av sin relation 
till sina lärare? Vill universitetet ha skolastiska studenter eller är dem med i processen 
av att utforma instrumentella studenter? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka studenters inställning till studier samt undersöka om aspekter 
som extraarbete, utbildningsprogrammets storlek samt kontakten med studiekamrater, 
föreläsare och feedback från examinatorer kan påverka studenternas inställning. 
 
Nedan följer de frågeställningar vi utgår ifrån: 
 

1. Vilken inställning kan vi urskilja hos studenterna i vår undersökning? 
2. Skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på ålder? 
3. Skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på kön? 
4. Skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på utbildning?  
5. Är extraarbete en bidragande faktor till studenters inställning? 
6. Är utbildningsprogrammets storlek samt kontakten till studiekamrater, föreläsare 

och feedback från examinatorer bidragande faktorer till studenters inställning? 

1.4 Begreppsdefinition  
Nedan följer en beskrivning på de begrepp vi främst kommer att använda oss av i 
studien, begreppen är hämtade från Bogler & Somechs studie (Bogler & Somech, 
2002:234). 
 
Instrumentell inställning 
Utbildningen är ett medel för att få tillgång till en viss profession.  
 
Skolastisk inställning 
Målet inom den skolastiska inställningen är att utvecklas genom sin utbildning, både 
emotionellt och intellektuellt.  
 
Kollegial inställning 
Studenten söker en utbildning för att leva ett rikt och levande studentliv. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel presenterar en teoretisk referensram med en liten historisk tillbakablick 

för att vidare presentera företeelser i vårt samhälle som präglar dagens studenter, detta 
för att vi skall kunna analysera vårt resultat. Aspekter som överutbildning, arbetslöshet, 

arbete vid sidan av studier och studielån är sådant som ingår i en students vardag och 
som vi här kommer att problematisera. 

 

2.1 En historisk tillbakablick 
Under 1100-talet hade studenter ytterst lite inflytande i samhället vilket medförde att de 
kände behovet av att organisera sig i intresseföreningar. När studenterna förenades hade 
dem ett effektivt vapen som var att de kunde hota med att lämna samhället dem levde i 
för att bosätta sig på annan ort, vilket skulle bidra till förlorade intäkter (Ambjörnsson, 
2002:213). Det var dock inte bara studenterna emellan som höll ihop, även lärare och 
studenter förenade sig. Då universitet kom att utgöra en stat i staten skapades ett 
förhållande som ofta bröt ut i konflikter mellan stadens borgerskap och universitetets 
studenter. Vid dessa konflikter ställde sig universitetet bakom studenterna och detta 
gjorde att relationer mellan lärare och studenter skapades. Andra saker som förenande 
lärare och studenter var att de alla befann sig i städer som inte var deras hemmaplan och 
att de talade ett gemensamt språk, latin, som skilde sig från det lokala språket men även 
att de kände tillhörighet i en internationell värld (Ambjörnsson, 2002:222f).   
 
En metod som lärare använde sig i undervisningssyfte av var den resonerade skolastiska 
metoden, vilket innebar att läraren argumenterade både för och emot en text för att 
sedan presentera sitt eget ställningstagande. Denna metod gjorde det möjligt för 
studenterna att leva sig in i olika uppfattningar och upptäcka att även en 
meningsmotståndare kunde ha argument för sin sak (Ambjörnsson, 2002:219). Detta 
anser vi vara av intresse då Aittola menar att dagens studenter i större utsträckning blivit 
”elever” då de nu skall följa scheman och smälta redan färdig fakta (Aittola, 1995:38). 

2.2 Förr elit- nu massutbildning 
Självklarheten att människor skall studera, något som förr var ägnat ”eliten” kallas idag 
massutbildning. I Aittolas studie framkommer det att studenter förr studerade för att 
skapa sig en identitet men att studenter idag har en instrumentell inställning där målet 
med utbildning är att erhålla en examen utan alltför mycket ansträngning, detta för att 
förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden (Aittola, 1995:38).  
 
Den historia vi presenterat ovan visar att de människor som befann sig inom 
utbildningssfären, det vill säga studenter och lärare, kunde identifiera sig som en grupp. 
Eleverna och universiteten var få och genom detta kände elever och lärare en 
tillhörighet. Numera tillhör det normen snarare än undantaget att befinna sig inom 
utbildningens värld under 15-16 år. Att inte gå vidare efter en gymnasieutbildning kan 
lätt tolkas som en missanpassning eller avvikelse (Alvesson, 1999:236). Detta gör att 
klasserna blir större och skolorna fler. Att det finns problem med för mycket utbildning 
är något som Alvesson valt att belysa, problemet att antalet högutbildade inte står i 
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samklang med efterfrågan är ett av dem. Även Åberg belyser detta, att det inte är förrän 
arbetskraftens utbildningsnivå ställs i relation till arbetsmarknadens krav på utbildning 
som det går att avgöra om befolkningens behov av utbildning. Oscarsson och Grannas 
analyserar effekten av matchning av utbildning och yrke. De jämför individens 
utbildningsnivå med jobbets kvalifikationer, stämmer dem överrens betecknar dem 
individen som lämplig, däremot om utbildningsnivån understiger eller överstiger 
kvalifikationskraven innebär detta att individen är under- eller överutbildad 
(Abrahamsson m.fl., 2002:72f). De människor som klassas som överutbildade är främst 
yngre personer som har arbetat färre år i yrket och på arbetsplatsen. Det är i första hand 
kvinnor och de verkar på stora arbetsplatser (Abrahamsson m.fl., 2002:79). 
 
Att många utbildningar handlar om att få igenom så många studenter som möjligt inom 
relativt kort tid och genom det riskera att kvantifiera kunskapen är ett annat problem 
(Alvesson, 1999:226). Vad säger det egentligen att ha en akademisk examen? 
Diskussionen kring utbildning och självklarheten att utbilda sig för att få ett jobb 
överhuvudtaget är ett ständigt aktuellt ämne. Att utbilda sig ses som lönsamt både för 
den enskilda individen men också för samhället. Med hjälp av utbildning sägs vi kunna 
hävda oss i den internationella konkurrensen som råder, vilket säkerligen till viss del 
stämmer. Alvesson problematiserar dock frågan om vilken del av arbetslivet som 
egentligen är direkt involverad eller ens särskilt relevant för den internationella 
konkurrensen. Alvesson påpekar att problematiken med internationell konkurrens inte 
är så lättbegriplig då många jobb i Sverige inte kommer att hotas av den internationella 
konkurrensen som till exempel sjukvården, servicesektorn och skolväsendet (Alvesson, 
1999:228f).  
 
Universitetens klassiska roll som en fri akademisk institution håller på att försvinna, 
men också den klassiska studenten byts ut mot en ny typ av student. Aittola hänvisar till 
Huber (1987) som menar att den klassiska studenten vars liv kretsade kring 
universitetsstudierna istället blivit en student som med minsta möjliga ansträngning vill 
erhålla en akademisk examen (Aittola, 1995:37).  

2.3 Arbetslösa ungdomar och akademiker 
Det är numera inte bara ungdomar utan utbildning som går arbetslösa, även vissa 
akademiker som avslutat sina studier följer samma öde (Arnell Gustafsson, 2006:15). 
När en arbetssökande upptäcker att denne inte får jobbet på grund av att någon annan 
har högre utbildning eller kompetens finns det två olika aspekter som är viktiga att ta 
hänsyn till. Den första är att överutbildning genererar till en ”jobbkö” där de med lägst 
utbildning generellt sett hamnar sist i kön, oavsett vad arbetsuppgifterna innebär. Den 
andra aspekten är att många studerande arbetar extra vid sidan av studierna. Detta gör 
att deltidsarbetandet ökar vilket direkt genererar färre jobb för ungdomar som behöver 
dessa jobb för att etablera sig på arbetsmarknaden. Jobben går istället till studenter som 
arbetar extra men som inte planerar att stanna någon längre tid på företaget (Arnell 
Gustafsson, 2006:19).  
 
Även Alvesson tar upp aspekten att utbildning fungerar som en typ av differentiering. 
Alvesson menar att när en person söker ett arbete behöver det inte nödvändigtvis vara så 
att det krävs en högskoleutbildning för att utföra arbetsuppgifterna, men det krävs en 
högskoleutbildning för att konkurrera med de andra sökandena (Alvesson, 1999:233).  
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2.4 Studielån och extraarbete 
Redan under 1100-talet hade studenter lite pengar att röra sig med, inte minst var mat 
och logi dyrt. Studenter fick på grund av ekonomiska skäl försöka genomföra sina 
studier på så kort tid som möjligt, men den dåliga ekonomin var även en anledning till 
att många studenter inte hade möjlighet att slutföra sina studier (Ambjörnsson, 
2002:223).  
 
Flera hundra år senare går debatten fortfarande hett till om att studenter lever på alltför 
lite pengar. Enligt EU ligger fattigdomsgränsen på 60 procent under landets 
medianinkomst, för Sveriges del skulle det betyda en gräns på cirka 130 000 kronor om 
året då medianinkomsten för år 2007 låg på 217 600 kronor (Internet 3, Internet 2). Med 
bidrag och lån från CSN1 har studenter idag en inkomst på cirka 74 000 kronor om året 
(utan sommarjobb eller extraarbete) (Internet 1). Detta betyder att studenter lever långt 
under fattigdomsgränsen. Arbete vid sidan om studierna är med andra ord ett måste för 
många studenter för att kunna försörja sig (Internet 2, Internet 3).  
 
I Aittolas studie framkommer det att många studenter numera kombinerar sina studier 
med deltidsarbete för att förbättra sin ekonomiska situation och genom det hindras 
studentens identitetsskapande till skillnad från den klassiska studenten som istället 
koncentrerar sig enbart på studierna (Aittola, 1995:43). Studentkulturen har tappat sin 
självständighet och vitalitet och studenternas livsvärld har splittrats så att deras liv inte 
längre endast kretsar kring universitetsstudier. Dessutom har universitetets läroplan 
instrumentaliserat studieprocessen men även relationen mellan studenten och 
utbildningsinstitutionen (Aittola, 1995:37). Aittolas studie fokuserar bland annat på de 
kulturella och sociala skillnaderna som har tagit plats i den moderna ungdomskulturen, 
på universiteten och i studenternas liv (Aittola, 2005:39). Hur förändring i studentens 
vardagliga liv är anpassat till universitetsstudierna och hur studenters inställning ändrar 
sig över tid beroende på vilket utbildningsår studenten är inne på är också aspekter som 
framkommer i Aittolas studie (Aittola, 1995:41).  

2.5 Relationen mellan universitet, lärare och studenter 
Universitetens roll som en produktionsenhet för ny vetenskaplig kunskap har tagits över 
av semiekonomiska prioriteringar vilket har minskat dess vetenskapliga basis (Aittola, 
1995:38). Dessutom verkar det som om universiteten har förlorat sin position som den 
ledande kulturinstitutionen i dagens moderna samhälle. Istället handlar det om att så 
billigt som möjligt examinera så många studenter som möjligt. Denna förändring har 
också påverkat studenterna, speciellt gällande deras studieintresse och arbetsvanor. 
Numera prioriterar alltså både universiteten och studenterna andra mål än kunskap 
(Aittola,1995:38).  
 
Aittola hänvisar till Dippelhofer-Stiem (1984) som menar att det finns empiriskt bevis 
att universitet förvandlas till ”skolor” då studenterna mer studerar för yttre motiv vilket 
är en förlust för de egentliga intentionerna som då anses vara kvalitet på kunskap 
(Aittola, 1995:38). Detta är en av anledningarna till varför man ifrågasätter den nya 
typen av studenter, vilka är mer individualistiska, konservativa och 
konsumentorienterade än vad studenter var på 1970-talet. Dagens studenter sägs ofta 
                                                
1 Centrala studiestödsnämnden 
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vara instrumentellt orienterade, att de bara är ute efter en examen vilken skall ske med 
minsta ansträngning. Detta är ett tecken på att universiteten har tappat i status, men det 
är också en indikation på en förändring i kulturkontexten (Aittola, 1995:38). 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi den forskning som vi bygger vår studie på. Forskningen 

som ligger till grund för studien behandlar aspekter som studenters inställning, 
socialisation, motivation samt ålder och kön.  

 

3.1 Statistik från SCB 
SCB2 har gjort en studie om studenter som läste på högskolans grundutbildning under 
våren 2007. Syftet med studien var att ge en beskrivning av studenters sociala och 
ekonomiska situation samt att undersöka om och i så fall vilken omfattning dessa 
faktorer påverkar studenters studier. Undersökningen gjordes genom en enkät som 
samlades in via Internet och post (Internet 8). 
 
Det som framkom var bland annat att tre av fyra studenter som hade valt att studera 
kurser eller program hade valt det för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. 
Elva procent av alla som hade valt studera gjorde det istället för att vara arbetslös 
(Internet 8). En annan intressant del som framkom var att sex av tio studerande arbetade 
extra vid sidan av sina studier. En tredjedel av de studenter som arbetade extra tyckte att 
deras extraarbete påverkade studierna negativt medan en fjärdedel upplevde att deras 
arbete vid sidan av studierna påverkade studierna positivt (Internet 8). 

3.2 Inställning och socialisation 
Bogler & Somech har tillsammans forskat kring vilka motiv studenter har när de väljer 
att utbilda sig vid högskola och universitet. Studien tar upp tre olika inställningar till 
varför studenter väljer att genomgå en högre utbildning, den instrumentella-, den 
skolastiska- och den kollegiala inställningen. De instrumentella studenterna söker sig 
till utbildning för att efter studierna kunna arbeta med ett visst yrke med målet om 
mobilitet i arbetslivet. Den skolastiska studenten söker intellektuell stimulans och ny 
kunskap, deras inställning till studierna är främst akademiskt grundad. Den kollegiala 
inställningen handlar i första hand om att ha ett roligt studentliv, främst inom 
studentområdet (Bogler & Somech, 2002:234). Resultatet av studien visar inte vilken 
inställning som är vanligast förekommande bland studenterna, däremot framkom det att 
samtliga studenter hade satt den kollegiala inställningen som sista alternativ till varför 
de studerade. 
 
För att få fram vilken inställning studenter har menar Bogler & Somech att aspekten 
socialisation måste finnas med då inställning och socialisation måste ses som en helhet. 
Vikten på socialisation läggs då det är en lärandeprocess vilken studenterna blir en del 
av beroende på vilken grupp de socialiserar sig med (Bogler & Somech, 2002:234).  
 
Bogler & Somech fann inte någon signifikant skillnad mellan inställning och vilken 
fakultet studenterna studerade vid och utgick därför ifrån studenterna som en samlad 
grupp oberoende av vilken fakultet studenterna studerade vid (Bogler & Somech, 

                                                
2 Statistiska Centralbyrån 
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2002:239). Studien visade även att studenterna satte den kollegiala inställningen sist, 
därför användes inte den kollegiala inställningen vidare för analys (Bogler & Somech, 
2002:239). 
 
Det som framkommit är att en skolastisk inställning och en skolastisk socialisation hör 
ihop samt en instrumentell inställning och en instrumentell socialisation. Studien 
påvisade även en negativ relation mellan en skolastisk inställning och en instrumentell 
inställning. Med andra ord säger studien att om studenten har en skolastisk inställning 
till studierna så har även denne en skolastisk socialisationsstrategi. Vilket innebär att 
studenter med en viss inställning till sina studier socialiserar sig med andra likasinnade 
(Bogler & Somech, 2002:245).  

3.3 Inställning som har förändrats över årskullarna 
Edvardsson Stiwne och Karlsson har intresserat sig för huruvida studenters inställning 
eventuellt skiljer sig åt beroende på vilket år de genomförde sitt första år och om vad 
som driver studenten till att studera och att inte hoppa av, hur studenten håller 
motivationen uppe, vad utbildningen bidrar med för att studenterna inte skall hoppa av 
samt vad motivationen innebär (Edvardsson Stiwne, 2005, Karlsson, 2004). Stiwnes 
studie visar även intresse för vilka studenterna är innan de påbörjar sina studier och vad 
de har för förväntningar på sitt utbildningsprogram (Stiwne, 2005:10). 
 
Utifrån en studie gjord på Linköpings Universitet av Edvardsson Stiwne (2005) 
framkommer det att studenters inställning skiljer sig åt beroende på när de genomförde 
sitt första studieår. För de studenter som påbörjade sin utbildning 1998 och 1999 var det 
tydligt att studenterna såg utbildningen som en försäkring om en trygg framtid medan 
studenterna i årskullarna 2000 och 2002 var mer osäkra på vad utbildningen skulle ge 
dem för yrke och vad dem överhuvudtaget skulle arbete med. Skillnaden mellan de 
tidigare och de senare studenterna var att de senare hade en inställning om att det var 
viktigare att se till att studenttiden blev en bra tid och mindre viktigt att tänka framåt 
mot arbetslivet. Gemensamt för de båda grupperna var dock att målet med utbildningen 
var att erhålla en akademisk examen, få ett bra jobb samt att tjäna hyggligt med pengar 
(Edvardsson Stiwne, 2005:66).  
 
Edvardsson Stiwne menar att ”… det är först när studenterna påbörjat en utbildning 

som de blir medvetna om sina mål, om sina förutsättningar och sina drivkrafter” 
(Edvardsson Stiwne, 2005:21). Dessa mål menar Edvardsson Stiwne styr studenternas 
val, motivation och studentens handlingar (2005:21). Karlsson menar i sin studie att de 
flesta studenter hade ett sämre självförtroende i slutet av utbildningen än vad de hade 
när de började studera. Studenterna hade dessutom som ett led för att hålla motivationen 
uppe velat ha haft mer kontakt med verkligheten i form av praktik och studiebesök. 
Detta för att få en känsla av vad studenten vill arbeta med i framtiden, vilket många 
studenter ansåg vara svårt då utbildningens bredd och valmöjligheter försvårade den 
processen (Karlsson, 2005:23).  

3.4 Inställning, ålder och kön 
Dellman-Jenkins m.fl. (1984) har genomfört en studie om skillnaderna mellan olika 
åldrar och vilken inställning studenten har till sina studier. Studien har genomförts 
mellan åldrarna 18-60 år, där forskarna kategoriserat respondenterna i två grupper. Den 
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ena gruppen består av respondenter som är 18-35 år gamla och den andra gruppen med 
respondenter som är 36-60 år gamla. 
 
Det var främst två olika motiv till studier som Dellman-Jenkins m.fl. fann signifikans 
på, vilka var kognitiva intressen och livsanpassning. Båda åldersgruppernas motiv till 
att studera var främst för de kognitiva intressena, vilket innebar att studenterna kände ett 
behov av att utvecklas intellektuellt (Dellmann-Jenkins m.fl., 1984:433). Den enda 
skillnad som kunde utläsas mellan grupperna var att den yngre ålderskategorin hade ett 
högre medelvärde på motivet livsanpassning, som definieras som behovet av att få lära 
sig och förändras som en del av livsprocessen. Dellmann-Jenkins m.fl. menar att den 
äldre ålderskategorin förmodligen har ett lägre medelvärde på detta då de redan 
genomgått en del av livsprocessen. Detta är då inte ett lika högt värderat motiv till högre 
studier som för den yngre kategorin (Dellmann-Jenkins m.fl., 1984:436) 
 
Vi har inte funnit någon forskning om svenska studenter och inställning till studier, inte 
heller någon nyare forskning om ålder och inställning till studier. Vi har dock funnit ett 
projekt inom Högskoleverket som genomförts, StudS3. StudS startades för att kartlägga 
studenter som läser vid universitet och högskolor. Studenterna indelades i två olika 
kategorier, traditionella och icke-traditionella studenter. De traditionella studenterna 
påbörjar sina studier senast vid 24 års ålder och de icke-traditionella studenterna vid 25 
års ålder eller senare (Petri, 1999:10). Totalt sett är fördelningen mellan traditionella 
och icke-traditionella studenter relativt lika, däremot kan man se att det finns fler 
kvinnliga icke-traditionella studenter än män (Petri, 1999:14). 
 
Då det finns lite forskning kring kön och inställning till studier har vi valt att nämna 
Theanderssons studie (2000) som berör kön och inställning till arbete. Theandersson har 
i sin studie kommit fram till att män mer i allmänhet har en instrumentell inställning till 
sitt arbete än vad kvinnor har (Theandersson, 2000:92). Dock är det viktigt att poängtera 
att den instrumentella inställningen i detta sammanhang handlar om lön (Theandersson, 
2000:55). Den parallell vi kan dra mellan inställning till arbete och inställning till 
studier är att innehar en människa en instrumentell inställning till arbete/studier så 
verkar arbetet/studier som ett medel för något annat och har inget direkt egenvärde i sig. 
Theanderssons resultat visar även att kvinnor är mer benägna till att välja den icke 
instrumentella faktorn ”arbete är av värde för andra människor” än män (Theandersson, 
2000:92). Detta skulle kunna vara en förklaring till att en större andel kvinnor än män 
läser vård- och omsorgsprogram samt även arbetar inom den sektorn (Internet 6).  
 
 

                                                
3 Studenterna i Sverige 
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4. Metod 
 

Kapitlet beskriver hur vi har gått tillväga med vår studie. Vi kommer att presentera hur 

insamling av material och urval har gått till samt vilken vetenskaplig ansats vi förhåller 
oss till. Dessutom innefattar kapitlet en metoddiskussion samt valet av metod.   

 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning i form av en enkätstudie och då är 
positivismen det vetenskapliga perspektiv som vi förhållit oss till. Vi har dessutom 
utgått ifrån en deduktiv ansats där vi haft våra förförståelser och frågeställningar som 
utgångspunkt. 

4.1.2 Positivism 
Positivismens logik har ett vetenskapligt synsätt av att nå kvantifierad kunskap, alltså 
objektiv data (Kvale 1997:62f). Positivismen har varit ett centralt begrepp inom 
vetenskapen och redan på tidigt 1800-tal lanserade Comte termen som senare kom att 
utvecklas under 1900-talet till den logiska positivismen. Begreppet har genom tiderna 
haft olika definitioner och olika riktningar, allmänt kan man förklara positivismen som 
given fakta eller data. Data är någonting som finns och som vi som forskare skall samla 
in och systematisera (Alvesson & Sköldberg, 2008:32).  
 
Med utgångspunkt i naturvetenskapen och tron på en absolut sanning är positivismen en 
av två vetenskapliga huvudinriktningar, den andra är hermeneutiken. Den största 
skillnaden mellan dessa två är att hermeneutiken, till skillnad från positivismen, har en 
förståelse för relevanta tankegångar och söker inte efter en absolut sanning (Thurén, 
1991:14). Vi har med tanke på vår kvantitativa undersökning valt att förhålla oss till den 
positivistiska ansatsen, då vi med våra enkäter kommer att samla in och systematisera 
data (Thurén, 1991:14).  

4.1.3 Deduktion 
Deduktion är en klassisk vetenskaplig metod där man utifrån sin teori formulerar frågor 
och hypoteser som sedan testas mot verkligheten, i vårt fall genom enkäter (Internet 7). 
För att kunna verifiera en hypotes krävs att den sätts på prov flera gånger för att se om 
samma resultat visar sig (Thurén, 1991:28). Vi har tagit hänsyn till den aspekt i vår 
studie då det kan vara problematiskt att verifiera våra antaganden eftersom att slumpen 
kan påverka resultatet.  

4.2 Val av metod 
Utifrån det vi har undersökt och våra frågeställningar valde vi att genomföra en 
kvantitativ undersökning. Vi anser att vi med en kvantitativ metod fått en bredd på 
studien då vi hade ett stort antal respondenter som besvarat vår enkät. Enkätstudier är 
dessutom en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna vid kvantitativa undersökningar 
(Eliasson, 2006:28). Kvantitativa metoder lämpar sig främst för att uppskatta hur olika 
attityder och hur utbredda olika förhållanden är inom en viss grupp (Eliasson, 2006:31).  
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4.3 Förförståelse 
Vi hade en förförståelse om att studenter har ett syfte med sina studier men att 
inställningen till studierna kan skilja sig åt. Vi trodde främst att dagens studenter kan ha 
en instrumentell inställning till sina studier, mycket på grund av hur dagens 
arbetsmarknad ser ut. Vi har själva erfarenhet av att det är svårt att få ett jobb och tror i 
och med detta att studenter i högre grad kan ha en instrumentell syn på sina studier, 
studenter studerar för att erhålla en examen och i med det öka sina chanser att få en 
anställning efter avslutade studier. För oss var problematiken att utan utbildning är det 
på dagens arbetsmarknad svårt att få jobb, samtidigt som det kan vara svårt att matcha 
sin utbildning mot rätt arbetsuppgifter.  
 
Vår förförståelse handlade om att klasserna på universiteten och högskolorna idag är 
väldigt stora och detta trodde vi till exempel kunde resultera i att studenter blir mer 
instrumentellt inställda till sina studier. Konsekvensen av att klasserna är stora trodde vi 
skulle kunna vara att det är svårare för studenter, föreläsare och examinatorer att få den 
kontakt som behövdes för förutsättningen om att kunna inneha en skolastisk inställning. 
Att kunna diskutera och få feedback av föreläsare och examinatorer ansåg vi också vara 
väldigt viktig i en del av det skolastiska tänket. Som Ambjörnsson skrev så kände sig 
studenter och lärare förenade genom att de stod samman mot de övriga invånarna i 
staden, men även att de talade ett gemensamt språk och flyttade på sig för att studera vid 
olika universitet (Ambjörnsson, 2002:222). Frågan är om vi någonstans kan utläsa 
denna samhörighet bland dagens studenter och lärare? 
 
En annan aspekt som vi trodde skulle kunna påverka studenters inställning till studier är 
att det är dyrt att studera. Studenter har låga studiemedel vilket kan resultera i att många 
studenter arbetar extra och i med det inte identifierar sig endast som student utan en 
student som extraarbetar för att få ihop det ekonomiskt. Då det kan vara svårt med den 
ekonomiska biten att extraarbete tar tid från studierna och blir i och med detta viktigare 
än att klara tentorna och inte förstå och reflektera över den faktiska kunskapen. På 
samma sätt hade vi en förförståelse om att studentens identitetsskapande kunde bli 
lidande då studenten figurerar både på universitet/högskola samt arbetsplats. 

4.5 Avgränsning 
Vår studie begränsade sig till två högskoleprogram, sjuksköterskeprogrammet och 
ekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. Anledningen till att vi valde två program 
och inte olika kurser är att vi ansåg det enklast att gå in på förläsningstillfällen och få 
enkäterna ifyllda och insamlade på plats.  

4.6 Enkät 
Vår enkät innefattade 19 frågor och påståenden på två olika skalor, tre nominala och 
sexton intervall.  
 
De första frågorna i vår enkät behandlade våra bakgrundsvariabler, kön, ålder, 
utbildningsprogram samt sysselsättningsstatus/anställningsform innan studenten började 
studera (se bilaga 1).  
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Fråga 5 till 10 framställde vi själva och dessa frågor berör studentens livssituation som 
till exempel om studenten anser att hon/han klarar sig på enbart sina studiemedel, om de 
arbetar extra, om de anser att de är en för stor klass samt kontakten med studiekamrater, 
föreläsare och feedback från examinatorer.  
 
Påståendena 11 till och med påstående 19 handlar om studentens inställning. De flesta 
av dessa påståenden har vi tagit ifrån Bogler & Somechs studie (se bilaga 2), vilka är 
validitetstestade för att mäta vilken inställning studenterna har till sina studier. Varje 
inställning utgör tre påståenden vardera i vår enkät. De skolastiska påståendena är 11, 
14 och 17, de är alla tagna ifrån Bogler & Somech. Påståendea kring den kollegiala 
inställningen är 15, 16 och 18, där endast påstående 15 är ifrån Bogler & Somech. 
Påståendena om den instrumentella inställningen är påståendena 12, 13 och 19. 
Påstående 19 har vi framställt medan påstående 12 och 13 är Bogler & Somechs. 
Anledningen till att framställde ett par egna påståenden och inte endast använde oss av 
Bogler & Somechs redan färdiga påståenden grundar sig i att vi inte tyckte alla passade 
i vår svenska studie, till exempel ”jag studerar för att vara politiskt aktiv” (Bogler & 
Somech, 2002:247). 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Vid en kvantitativ undersökning är reliabiliteten en mycket viktig aspekt att beakta. 
Med reliabilitet talas det om tillförlitlighet, vilket innebär att undersökningen och 
mätningarna är gjorda på ett korrekt sett. Om mätningarna stämmer och om man lyckas 
eliminera slumpfaktorn, så har undersökningen hög reliabilitet, om flera forskare som 
använder samma metod får samma resultat. Speciellt viktigt i en positivistisk 
undersökning är det att forskare skall kunna tillämpa samma metod med samma 
material och uppnå samma resultat (Thurén, 1991:22).  
 
Validitet handlar om att forskaren undersökt det som var avsikten att undersökas 
(Thurén, 1991:22). En hög validitet förutsätter att reliabiliteten också är hög, validiteten 
kan dock aldrig vara högre än reliabiliteten. För att få en hög validitet på sin 
undersökning är det viktigt att kontrollera att den insamlade informationen är sann 
(Eliasson, 2006:17). För att öka validiteten i en enkätundersökning är det viktigt att 
varje variabel har minst en fråga, det kan dock vara så att en del variabler kräver fler 
frågor, detta för att se om svaren pekat åt samma håll. Visar det sig att dem inte gör det 
finns det brister i validiteten (Eliasson, 2006:36).  
 
För att vi skulle få högre reliabilitet och validitet i vår studie använde vi oss av en 
kontrollgrupp som bestod av fyra personer. Kontrollgruppen besvarade vår enkät för att 
vi skulle kunna vara säkra på att vi mätte det som vi hade för avsikt att mäta. Med hjälp 
av en kontrollundersökning fanns det möjlighet för testpersonerna att ge respons vilket 
kunde hjälpa oss att få reda på saker som vi tidigare inte reflekterat över, detta kunde 
röra sig om frågornas svarsalternativ, frågor som saknades eller frågor som uppfattades 
som otydliga (Eliasson, 2006:43).   

4.9 Urvalsgrupp 
När urvalet skall göras behövs en urvalsram som är en fullständig förteckning över 
populationen och med hjälp av den görs ett stickprov så att det framkommer vilka 
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individer undersökningen skall bygga på. Detta är viktigt för att kunna säga att ens 
slutsatser gäller för hela populationen (Eriksson, 2006:47).  
 
Vår urvalsgrupp är dock inte gjord utifrån en urvalsram vilket gör att det inte går att 
säga att våra respondenter representerar en större opinion än de som vi tillfrågat 
(Eriksson, 2006:51). För att vi skulle få in så många enkäter som vi ansett oss behöva så 
gick vi in på fyra föreläsningar vid Högskolan i Borås. Två av föreläsningarna var med 
sjuksköterskestudenter (en med årskurs 1 och en med årskurs 2) och två föreläsningar 
med ekonomstudenter (en med årskurs 1 och en med årskurs 2).  
 
Från början var vi inställda på att sjuksköterskestudenter studerar till sjuksköterska då 
de ser det som en form av ett kall och skulle genom detta ha mindre instrumentella 
avsikter med sina studier eftersom de verkligen ville bli sjuksköterskor. Vi kom dock 
till insikt att även detta är en form av instrumentell inställning då de använder sina 
studier som ett medel för att erhålla anställning, men vi valde ändå att behålla 
sjuksköterskestudenterna som en urvalsgrupp. Ekonomprogrammet valde vi för att få in 
lite fler män i undersökningen eftersom vi var medvetna om att 
sjuksköterskeprogrammet skulle ha en majoritet av kvinnliga studenter.  

4.10 Tillvägagångssätt 
Innan vi delade ut enkäterna till respondenterna så kontaktade vi föreläsarna inom de 
två olika programmen. Detta för att få tillåtelse att komma till föreläsningarna för att 
dela ut och få in våra enkäter vid samma tillfälle, dels för att få så många svar som vi 
behövde och dels för att undvika bortfall. På föreläsningen berättade vi kort om enkäten 
och om vår studie. Ekonomernas föreläsning var den första föreläsningen vi gick in på 
och då saknades mer än hälften av studenterna som studerade vid programmet vilket 
medförde att vi enbart fick in 34 stycken enkäter. Samma sak hände när vi besökte 
sjuksköterskornas föreläsning då vi fick in endast 30 stycken enkäter. Vi insåg att dessa 
enkäter inte skulle räcka till och tittade på sjuksköterskestudenternas schema och fann 
att en annan klass hade föreläsning samma dag. Vi frågade föreläsaren innan denna 
föreläsning om vi kunde dela ut våra enkäter vilket gick fint och vi fick in ytterligare 45 
stycken enkäter. För att få in fler ekonomer i vår undersökning kontaktade vi en till 
föreläsare vid ekonomprogrammet och vi fick lov att komma till deras föreläsning några 
dagar senare, vid det tillfället fick vi in 52 enkäter. Sammanlagt fick vi in 161 enkäter 
varav 75 stycken från sjuksköterskeutbildningen och 86 stycken från 
ekonomprogrammet.  

4.11 Bortfall 
Vi fick in 161 respondenter vilket vi ansåg vara bra för vår studie. Dock svarade endast 
159 stycken respondenter på hur gamla dem var och en respondent svarade inte på 
påståendena 11-19 och en student valde att inte svara på påståendena 14-19.   

4.12 Dataanalys 
Det empiriska materialet, i form av våra enkäter, har vi analyserat med hjälp av det 
statistiska datorprogrammet SPSS. Vår tanke har varit att bygga index mellan de olika 
påståendena och respektive inställning. För att få reda på om det fanns ett samband 
mellan de tre påståendena inom respektive inställning har vi genomfört en Cronbachs 
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alpha. Cronbachs alpha undersöker om det finns ett samband mellan varje påstående, 
det vill säga om påståendena mäter samma sak (Howitt & Cramer, 2007:249).  
 
Våra första fyra frågeställningar att besvara var: 
 

1. Vilken inställning kan vi urskilja hos studenterna i vår undersökning? 
2. Skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på ålder? 
3. Skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på kön? 
4. Skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på utbildning?  

 
Dessa frågor har vi analyserat genom att titta på medelvärdet på de påståenden som 
berör inställningarna, vi har även redogjort för standardavvikelsen (s) (Djurfeldt m.fl., 
2003:65). De medelvärden som vi har tittat på är utifrån varje påstående i enkäten som 
innefattar de olika inställningar (påståendena 11-19, se bilaga 1).  
 
Vi har även genomfört anovaanlyser mellan åldersgrupperna, könen och 
utbildningsprogrammen för att mäta dessa grupper mot inställningarna (påståendena 11-
19) (Djurfeldt m.fl., 2003:260). 
 
För att mäta effektstorleken mellan medelvärden på de olika påståendena har vi använt 
oss av Cohens d (Howitt & Cramer, 2007:388).  
 
Vi har även undersökt om det fanns samband och förklaring i frågeställningarna: 
 

5. Är extraarbete en bidragande faktor till studenters inställning? 
6. Är utbildningsprogrammets storlek samt kontakten till studiekamrater, föreläsare 

och feedback från examinatorer bidragande faktorer till studenters inställning? 
 
För att hitta samband mellan dessa aspekter har vi valt att göra Pearson och 
regressionsanalys (Djurfeldt m.fl., 2003:279).  
 
I vår studie har vi genomfört Pearson mellan frågan som berör extraarbete (fråga 6) och 
de olika påståendena som berör inställningarna (påståendena 11-19). Vi har även 
genomfört en Pearson mellan utbildningsprogrammets storlek samt kontakten till 
studiekamrater, föreläsare och feedback från examinatorer (fråga 6-10) för att se om det 
finns ett samband till de olika inställningarna. Då vi fick signifikant resultat på 
påståendena 16, 17 och 19 i enkäten genomförde vi en regressionsanalys för att se hur 
mycket inställningarna kunde förklaras av dessa aspekter. 

4.13 Etiska överväganden 
De etiska överväganden vi har kommit i kontakt med under studiens gång är att vi har 
försäkrat våra respondenter om att de medverkar helt anonymt. Risken är att grupperna 
med få respondenter, till exempel män och arbetslösa, kan hängas ut. Vi har dock 
försökt att undvika detta genom inte redovisa vilka årskullar på de olika programmen vi 
undersökt. 
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5. Resultat 
 

Här presenteras och redogörs vårt resultat utifrån våra frågeställningar. Vi kommer 

först att presentera vilken inställning som vi främst kan urskilja för att slutligen 
redovisa vårt resultat och vad som kan vara orsaker till en students inställning.  

 

5.1 Från inställning till specifika frågor 
Genom Cronbach alpha har vi undersökt sambandet mellan de enkätpåståenden som är 
relaterade till inställning till studier. Vi fann ett väldigt svagt samband på 0,5 mellan de 
tre skolastiska påståendena, ”jag studerar för att utöka min kunskap”, ”jag studerar för 
att sätta mitt intellekt på prov” och ”jag studerar för att självförverkliga mig”. Detta 
svaga samband innebar att vi inte kunde säga att påståendena mätte en skolastisk 
inställning. Samma sak gällde för den kollegiala inställningen med påståendena ”jag 

studerar för att träffa nya vänner”, ”studentlivet upptar en stor del av min tid” och ”för 
mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna”. Vi fann ett svagt samband mellan 
påståendena men kunde alltså inte säga att det mätte en kollegial inställning 
 
Däremot fann vi inget signifikant samband alls mellan påståendena kring den 
instrumentella inställningen, ”jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke”, ”jag 

studerar för att få en akademisk examen” och ”jag studerar för att förbättra mina 
möjligheter på arbetsmarknaden”. Eftersom att vi inte kunde bygga index, då 
påståendena inte mätte samma inställning, refererar vi nu i texten till påståenden istället 
för olika inställningar. Vi valde dock att behålla våra ursprungliga frågeställningar. 

5.2 Urvalet i sin helhet  
Vår första frågeställning: ”vilken inställning till studier vi främst kan urskilja hos 

studenterna” besvarade vi genom att använda oss av medelvärden utifrån det totala 
antalet respondenter (se tabell 1.2). De svarande har här fått ta ställning till respektive 
påstående utifrån en tiogradig skala där ”instämmer helt” motsvaras av siffran 10 och 
”instämmer inte alls” motsvaras av siffran 1. Eftersom vissa medelvärden låg väldigt 
nära varandra testade vi påståendena mot varandra för att se vilka de var signifikanta 
mot (se tabell 1.1).  Ur detta framkom att mellan påståendena 11, 12 och 19 så fanns det 
inga signifikanta medelvärdesskillnader vilket innebar att de hade samma styrka, dessa 
påståenden utgjorde alltså ingen skillnad medelvärdena emellan till att studera, vilket 
innebar att studenterna studerade för att utöka sin kunskap, uppnå ett specifikt yrke samt 
för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden lika mycket. Vi fann heller inte 
någon signifikant skillnad mellan påstående 14 ”jag studerar för att sätta mitt intellekt 
på prov” och påstående 16 ”studentlivet upptar en stor del av min tid” och påstående 
17 ”jag studerar för att självförverkliga mig” vilket då innebar att dessa tre påståenden 
utgjorde samma betydelse till att studera. Tre påståenden var signifikanta mot samtliga, 
påstående 13 ”jag studerar för att få en akademisk examen”, påstående 15 ”jag 
studerar för att träffa nya vänner” och påstående 18 ”för mig är ett aktivt studentliv 

viktigare än studierna”.  
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Tabell 1.1 – Signifikanta medelvärdesskillnader mellan respondenternas uppfattningar om respektive 
påstående 

Påstående Uppvisar signifikanta resultat med följande påståenden 

11  13, 14, 15, 16, 17, 18 

12 13, 14, 15, 16, 17, 18 

13 signifikant mot samtliga påståenden 

14 11, 12, 13, 15, 18, 19 

15 signifikant mot samtliga påståenden 

16 11, 12, 13, 15, 18, 19 

17 11, 12, 13, 15, 18, 19 

18 signifikant mot samtliga påståenden 

19 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Signifikansnivå p<,05 
 
I tabell 1.2 redovisas medelvärdet för respondenternas uppfattningar. Frågorna 
redovisas utefter medelvärdesstyrka, vilket innebär att påstående 11, 12 och 19 har 
samma styrka. Därför kunde vi konstatera att dessa tre påståenden var de starkaste av 
alla påståenden bland studenter i allmänhet till att studera. Påstående 18 med M=2,32 
hade det lägsta medelvärdet bland samtliga påståenden vilket påvisade att detta var den 
minst benägna anledning till varför studenter studerar.  
 
Tabell 1.2 – Medelvärdet (M) för respondenternas uppfattning om respektive påstående samt 
standardavvikelse (s) och antal svarande (n) 

Enkätpåståenden M s n 

9,01 1,42 160 

8,89 1,77 160 

11. Jag studerar för att utöka min kunskap 
12. Jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke  
19. Jag studerar för att förbättra mina möjligheter på   
      arbetsmarknaden  9,03 1,72 159 
13. Jag studerar för att få en akademisk examen  8,13 2,28 160 

5,65 2,79 159 
5,66 2,94 159 

14. Jag studerar för att sätta mitt intellekt på prov 
16. Studentlivet upptar en stor del av min tid 
17. Jag studerar för att självförverkliga mig 6,32 2,59 159 

15. Jag studerar för att träffa nya vänner 4,06 2,31 159 
18. För mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna  2,32 1,92 159 
 
Att påståendet ”jag studerar för att förbättra mina möjligheter på arbetsmarknaden” 
finns med som en av de främsta anledningarna till att studera kan kopplas till 
resonemanget om att det idag krävs en högskoleutbildning för att konkurrera med andra 
sökanden på arbetsmarknaden (Alvesson, 1999:233). Även en studie av SCB visar att 
studenter valde att studera för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden 
(Internet 8).  

5.3 Ålder och signifikanta påståenden 
När vi besvarade vår andra frågeställning, ”skiljer sig inställning hos studenterna 

beroende på ålder?” delade vi upp urvalet i två grupper och utgick från 
åldersindelningen enligt den traditionella studenten (19-24 år) och den icke-
traditionella studenten (25-45 år) som vi presenterade i tidigare forskning (Petri, 1999). 
Vi fick signifikans på tre påståenden; ”jag studerar för att träffa nya vänner”, ”jag 
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studerar för att utöka min kunskap” och ”för mig är ett aktivt studentliv viktigare än 

studierna” (se tabell 1.3).  
 
Tabell 1.3 – Anova på ålder med signifikanta resultat 

   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Jag studerar för att 
utöka min kunskap 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

10,734 
312,259 
322,994 

1 
156 
157 

10,734 
2,002 5,363 0,022* 

Jag studerar för att 
träffa nya vänner 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

60,133 
784,096 
844,229 

1 
155 
156 

60,133 
5,059 

11,887 0,001** 

För mig är ett aktivt 
studentliv viktigare 
än studierna 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

36,659 
544,449 
581,108 

1 
155 
156 

36,659 
3,513 10,436 0,002** 

Signifikansnivåer * p<,05 ** p<,01   
 
Eftersom vi endast använt oss av två grupper undersökte vi vilka medelvärdesskillnader 
åldersgrupperna hade för respektive signifikant påstående (se tabell 1.4). Vi tog 
dessutom fram effektstorleken på de signifikanta resultaten för att se vilken effekt ålder 
hade för respektive påstående. 
 
Angående påståendet ”jag studerar för att utöka min kunskap” så fanns det en liten 
medelvärdesskillnad mellan ålderskategorierna och en effektstorlek på 0,4. Det vi kan 
konstatera med detta resultat är att de yngre studenterna är mer benägna att studera för 
att utöka sin kunskap. Påståendena ”jag studerar för att träffa nya vänner” och ”för 

mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna” hade båda en effektstorlek på cirka 
0,6, vilket visade på en stark mellaneffekt som innebär att jämfört med de äldre 
studenterna är de yngre studenterna mer benägna att studera för att träffa nya vänner 
samt att anse att ett aktivt studentliv är viktigare än studierna.  
 
Tabell 1.4 Påståenden med signifikanta skillnader mellan yngre och äldre studenter samt medelvärde 
(M), standardavvikelse (s) och antal respondenter (n) för respektive åldersgrupp. Härutöver 
effektstorleken på de signifikanta skillnaderna mellan åldergrupperna i form av Cohens d. 

Enkätpåståenden M 19-24 år s n Cohens d 
Jag studerar för att utöka min kunskap 8,83 1,45 112 0,4 
Jag studerar för att träffa nya vänner 4,46 2,38 111 0,6 
För mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna 2,64 1,88 111 0,6 
 

Enkätpåståenden M 25-45 år s n Cohens d 
Jag studerar för att utöka min kunskap 9,41 1,3 46 0,4 
Jag studerar för att träffa nya vänner 3,10 1,87 46 0,6 
För mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna 1,58 1,85 46 0,6 
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Det resultat som framkommit ur vår studie angående ålderskategoriernas inställning till studier 
vill vi styrka med Dellman-Jenkins m.fl. studie som visade att yngre studenter hade ett 
högre medelvärde på motivet livsanpassning än de äldre studenternas som forskarna 
menar har ett lägre medelvärde på detta då de redan genomgått en del av sin livsprocess 
(Dellmann-Jenkins m.fl., 1984:436). Eftersom att ett socialt liv med vänner är en del av 
livsprocessen så styrker Dellmann-Jenkins m.fl. studie vårt resultat. Ett annat resultat 
som kunde utläsas var att båda åldersgrupperna ansåg att de studerade för att få utökad 
kunskap. Detta kan vi styrka med Dellmann-Jenkins m.fl. studie som visade att båda 
ålderskategorierna kände ett behov av att utvecklas intellektuellt (Dellmann-Jenkins 
m.fl., 1984:433). 

5.4 Kön och signifikanta påståenden 
När det gäller skillnader mellan könen fann vi signifikans på påståendena ”jag studerar 

för att uppnå ett specifikt yrke”, ”jag studerar för att utöka min kunskap” och ”jag 
studerar för att självförverkliga mig”. Detta kan utläsas i tabell 1.6 där vi genomfört en 
anova på dessa tre påståenden. 
 
Tabell 1.6 – Anova på kön med signifikanta resultat 

   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Jag studerar för att 
utöka min kunskap 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

20,3 
303,6 
324 

1 
158 
159 

20,3 
1,9 10,6 0,001* 

Jag studerar för att 
uppnå ett specifikt 
yrke 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

56,6 
444,6 
501,1 

1 
158 
159 

56,6 
2,8 20,1 0,000** 

Jag studerar för att 
självförverkliga mig 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

29,5 
1031 

1060,6 

1 
157 
158 

29,6 
6,6 4,5 0,035** 

Signifikansnivåer * p<,05 ** p<,01   
 
I tabell 1.7 kan det utläsas att den största skillnaden mellan könen var på påstående 12 
”jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke” där männen hade M=7.84 och kvinnorna 
M=9.23. Med ett högre medelvärde och mindre spridning kunde det konstateras att 
kvinnorna i större utsträckning studerade för ett specifikt yrke än männen. Detta kunde 
vi styrka med att vi fann en effektstorlek på 0,8 som enligt Cohens d är en stor effekt. 
På påstående 17, ”jag studerar för att självförverkliga mig” så hade männen M=5,56 
och kvinnorna M=6.56, kvinnorna hade igen ett lite högre medelvärde vilket motsvaras 
av en effektstorlek på 0,4 enligt Cohens d, vilket nästan är en mellaneffekt. Kvinnor är 
alltså lite mer benägna än män till att studera för att självförverkliga sig. Vi fann även 
signifikans på påståendet ”jag studerar för att utöka min kunskap” där männen hade 
M=8,38 och kvinnorna M=9,21 vilket motsvaras av en effektstorlek på 0,5. Utifrån 
detta så kan vi konstatera att kvinnorna mer än männen, i viss mån, studerar för att 
utöka sin kunskap, dock är medelvärdesskillnaderna väldigt liten.  
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Tabell 1.7 – Påståenden med signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter samt 
medelvärde (M), standardavvikelse (s) och antal respondenter (n) för respektive åldersgrupp. Härutöver 
effektstorleken på de signifikanta skillnaderna mellan könen i form av Cohens d. 

Enkätpåståenden M Man s n Cohens d 
Jag studerar för att utöka min kunskap 8,38 1.64 39 0,5 
Jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke 7,84 2,14 39 0,8 
Jag studerar för att självförverkliga mig 5,56 2,62 39 0,4 
 
Enkätpåståenden M Kvinna s n Cohens d 
Jag studerar för att utöka min kunskap 9,21 1,29 121 0,5 
Jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke 9,23 1,49 121 0,8 
Jag studerar för att självförverkliga mig 6,56 2,54 120 0,4 
 
Utifrån resultatet angående könens olika anledningar till att studera så kan vi styrka 
påståendet om att kvinnor studerar för att uppnå ett specifikt yrke med att det kan bero 
på att det är en högre andel kvinnor som läser vård- och omsorgsprogram, som är 
specificerat till ett visst yrke (Internet 6).  
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5.5 Utbildningsprogram och signifikanta påståenden 
På den sista frågeställningen, ”skiljer sig inställningen hos studenterna beroende på 
utbildning?” så fann vi signifikans på alla påståenden förutom två, vilka var ”jag 

studerar för att sätta mitt intellekt på prov” och ”studentlivet upptar en stor del av min 
tid”.  
 
Tabell 1.8 – Anova på utbildningsprogram med signifikanta resultat 

   
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Jag studerar för att 
utöka min kunskap 

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

17,048 
306,927 
323,975 

1 
158 
159 

17,048 
1,943 
  

8,776 
  
  

0,004** 
  
  

Jag studerar för att 
uppnå ett specifikt 
yrke 

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

87,274 
413,920 
501,194 

1 
158 
159 

87,274 
2,620 
  

33,314 
  
  

0,000** 
  
  

Jag studerar för att få 
en akademisk 
examen 

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

48,245 
783,998 
832,244 

1 
158 
159 

48,245 
4,962 
  

9,723 
  
  

0,002** 
  
  

Jag studerar för att 
träffa nya vänner 
  

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

22,288 
823,083 
845,371 

1 
157 
158 

22,288 
5,243 
  

4,251 
  
  

0,041* 
  
  

Jag studerar för att 
självförverkliga mig 
  
  

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

55,617 
1005,02
5 
1060,64
2 

1 
157 
158 

55,617 
6,401 
  

8,688 
  
  

0,004** 
  
  

För mig är ett aktivt 
studentliv viktigare 
än studierna 
  
  

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

35,545 
547,449 
582,994 

1 
157 
158 

35,545 
3,487 
  

10,194 
  
  

0,002** 
  
  

Jag studerar för att 
förbättra mina 
möjligheter på 
arbetsmarknaden 
  
  

Between 
Groups 
Within Groups 
Total 

37,135 
435,708 
472,843 

1 
157 
158 

37,135 
2,775 
  

13,381 
  
  

0,000** 
  
  

Signifikansnivåer * p<,05 ** p<,01   
 
Mellan de två utbildningsprogrammen, sjuksköterske- och ekonomprogrammet, tog vi 
reda på de olika medelvärdena på påståendena för att kunna ta reda på effektstorleken. 
Dessa medelvärden samt effektstorleken kan utläsas i tabell 1.9. Den största skillnaden 
som vi kunde utläsa utbildningsprogrammen emellan var på påståendet ”jag studerar 

för att uppnå ett specifikt yrke” där ekonomerna hade M=8.20 och sjuksköterskorna 
M=9.68. Effektstorleken var på 0,9 och detta är enligt Cohens d en stor effekt. 
Resultatet visar att sjusköterskorna är mer benägna till att studera för att uppnå ett 
specifikt yrke än ekonomerna. Detta kan eventuellt förklaras genom att 
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sjuksköterskeprogrammet i större utsträckning är inriktat mot ett specifikt yrke än vad 
ekonomprogrammet är. Ett annat resultat som framkom utifrån påståendet ”jag studerar 
för att få en akademisk examen” var att ekonomerna i högre utsträckning än 
sjuksköterskorna studerade för att få en akademisk examen. Effektstorleken här var 0,6 
vilket anses vara lite mer än en medeleffekt enligt Cohens d. På påståendet ”jag 

studerar för att träffa nya vänner” hade ekonomerna ett M=4,42 och sjuksköterskorna 
M=3,67. Effektstorleken här var 0,3, vilket är en liten effekt enligt Cohens d. 
Utbildningsprogram hade med andra ord en liten betydelse för hur gärna du studerade 
för att träffa nya vänner.  
 
Tabell 1.9 – Påståenden med signifikanta skillnader mellan ekonomer och sjuksköterskor samt 
medelvärde (M), standardavvikelse (s) och antal respondenter (n) för respektive utbildning. Härutöver 
effektstorleken på de signifikanta skillnaderna mellan utbildningsprogrammen form av Cohens d. 

Enkätpåståenden 
M 

ekonom s n Cohens d 

Jag studerar för att utöka min kunskap 8,7 1,54 85 0,5 

Jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke 8,2 2,04 85 0,9 

Jag studerar för att få en akademisk examen 8,65 1,81 85 0,5 

Jag studerar för att träffa nya vänner 4,42 2,45 84 0,3 

Jag studerar för att självförverkliga mig 5,76 2,55 84 0,5 

För mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna 2,77 1,99 84 0,5 
Jag studerar för att förbättra mina möjligheter på 
arbetsmarknaden  9,49 1,18 84 0,6 

 

Enkätpåståenden M SSK s n Cohens d 

Jag studerar för att utöka min kunskap 9,36 1,2 75 0,5 

Jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke 9,68 0,91 75 0,9 

Jag studerar för att få en akademisk examen 7,55 2,62 75 0,5 

Jag studerar för att träffa nya vänner 3,67 2,09 75 0,3 

Jag studerar för att självförverkliga mig 6,95 2,49 75 0,5 

För mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna 1,83 1,71 75 0,5 
Jag studerar för att förbättra mina möjligheter på 
arbetsmarknaden  8,52 2,07 75 0,6 

5.6 Förklarande aspekter inställning till studier 
Vår sista frågeställning löd: ”är utbildningsprogrammets storlek samt kontakten till 
studiekamrater, föreläsare och feedback från examinatorer bidragande faktorer till 

studenters inställning?” Vi fann inte några signifikanta samband mellan kontakten med 
studiekamrater och föreläsare å ena sidan och inställning till studierna å den andra. Vi 
kunde däremot se att studenternas uppfattning om feedback från examinatorer hade ett 
visst samband med anledningen till att studera. Genom våra analyser fann vi 
signifikanta resultat på tre påståenden i vår enkät (se tabell 1.10).  
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Tabell 1.10 – Signifikanta resultat av sambandsanalys mellan feedback från examinatorer samt 
korrelationskoefficient (r), adjusted R square (R2) och antal respondenter (n) 

Enkätpåståenden 
Korrelationskoefficient 

(r) 
Adjusted R 
Square (R2) n 

Studentlivet upptar en stor del av min tid  -0.173 0.024** 157 

Jag studerar för att självförverkliga mig 0.157 0.018* 157 
Jag studerar för att förbättra mina möjligheter 
på arbetsmarknaden -0.218 0.042* 157 
Signifikansnivåer * p<,05 ** p<,01   
 
Det första signifikanta resultatet vi fann var mellan uppfattning om feedback från 
examinator och påståendet ”studentlivet upptar stor del av min tid” där r=-0.173, 
R

2=0.024.  R2 som är 0.024 innebär att 2.4 procent av variationen i respondenternas svar 
på påståendet ”studentlivet upptar en stod del av min tid” kan förklara med uppfattning 
om feedback från examinator. Eftersom korrelationen var svagt negativ innebar detta att 
ju mindre feedback studenten fick desto mer tid upptogs av studentlivet. Vi såg också 
att det fanns signifikant resultat mellan påståendet ”jag studerar för att självförverkliga 
mig” och feedback då r=0.157, R2=0.018. 1.8 procent av variationen i respondenternas 
svar kan då förklara upplevelsen av tillräcklig feedback och att studenten studerade för 
att självförverkliga sig. Eftersom korrelationen var svagt positiv innebar detta att ju 
starkare upplevelsen var av feedback från examinatorer desto mer studerade studenten 
för att självförverkliga sig.  
 
Det sista påståendet med signifikant resultat var ”jag studerar för att förbättra mina 

möjligheter på arbetsmarknaden” där r=-0.218, R2=0.042. Även denna korrelation var 
negativ och innebar då att ju mindre feedback från examinator desto mer studerade 
studenten för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Utifrån denna analys 
kan vi säga att feedback från examinatorer kan ha en viss inverkan på anledningen till 
att man studerar. Dock är det viktigt att poängtera att vi inte med dessa resultat kan dra 
några slutsatser eftersom sambanden var så pass svaga och vi kan därför inte säga att 
feedback från examinatorer har någon större inverkan på anledningen till att man 
studerar.   

5.7 Sammanfattning av resultat 
Vår intention från början var att bygga index och mäta studenters inställning till studier. 
Eftersom vi inte funnit några starka signifikanta samband mellan de enkätpåståenden 
som berör inställning till studier så fick vi dock frångå att bygga index och istället 
redovisa varje enkätpåstående för sig.  
 
Det som framkom i vår studie när vi analyserade studenterna i allmänhet var att de mest 
framträdande anledningarna till att studera var att de studerade för att utöka sin kunskap, 
uppnå ett specifikt yrke och för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa 
medelvärden var gentemot varandra lika starka. Det som var minst framträdande var att 
man studerade för att träffa nya vänner samt att ett aktivt studentliv var viktigare än 
studierna. Dessa två påståenden hade lägst medelvärden och kan därför ses som de 
minst framträdande anledningarna till att studera.  
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I analysen av ålder och anledning till att studera fann vi tre signifikanta resultat på 
påståendena: ”jag studerar för att utöka min kunskap”, ”jag studerar för att träffa nya 
vänner” och ”för mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna. Resultatet visar att 
de yngre studenterna var mer benägna att studera för att utöka sin kunskap. De yngre 
var dessutom mer benägna till att studera för att träffa nya vänner, de ansåg även i högre 
utsträckning, än de äldre studenterna, att ett aktivt studentliv var viktigare än studierna. 
 
När vi analyserade kön med våra enkätpåståenden fann vi den största skillnaden i 
påståendet ”jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke”. Detta innebar då att 
kvinnorna var mer benägna än männen att studera för att uppnå ett specifikt yrke. 
 
I vår analys av utbildningsprogram fann vi signifikans på nästan alla påståenden. Det 
mest intressanta resultat vi fick fram var när vi jämförde utbildningsprogrammen och 
”jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke” då vi fann en effektstorlek på 0,9 vilket är 
en stor effekt enligt Cohens d. Där hade sjuksköterskorna ett högre medelvärde är 
ekonomerna. Ett annat resultat var att ekonomerna i högre utsträckning än 
sjuksköterskorna studerade för att erhålla en akademisk examen, effektstorleken var på 
0,6 som är en lite starkare än en mellaneffekt enligt Cohens d.  
 
Vi har funnit signifikant resultat mellan feedback från examinatorer och tre påståenden, 
”studentlivet upptar stor del av min tid”, ”jag studerar för att självförverkliga mig” 

samt ”jag studerar för att förbättra mina möjligheter på arbetsmarknaden”. Dock var 
dessa samband väldigt svaga och därför kunde vi inte dra någon slutsats om upplevelsen 
av feedback från examinatorer hade någon större inverkan på dessa påståenden. 
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6. Diskussion 
 

Vi har delat upp vår diskussion i två delar, först inleder vi med en resultatdiskussion för 
att gå vidare med en metoddiskussion. Vi har avslutat med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi hade en förförståelse som grundade sig i att studenter i allmänhet har en 
instrumentell inställning på grund av hur dagens arbetsmarkand ser ut. Vi hade utformat 
studien så att vi hade olika påståenden inom tre olika inställningar, nämligen 
instrumentell, skolastisk och kollegial inställning. När vi hade fått in alla enkäter så 
visade det sig att de påståenden som vi antog skulle mäta samma inställning i själva 
verket inte gjorde detta. I och med detta kunde vi inte bygga index och fick därför 
frångå att tala om inställning till att istället fokusera på de olika påståendena. Detta 
påverkade vår studie avsevärt men efter att ha gjort en del förändringar i studien anser 
vi ändå att vi i slutändan fått ett bra resultat. 
 
I vår teoretiska referensram nämner vi att dagens studenter har en instrumentell 
inställning där många studenters främsta mål med sina studier är att erhålla en 
akademisk examen samt förbättra sina möjligheter på arbetsmarkanden (Aittola, 
1995:38). Numera tillhör det normen att utbilda sig, en akademisk examen har blivit ett 
medel för att kunna konkurrera på arbetsmarkanden och antalet människor som utbildar 
sig ökar. Som vi nämner i inledningen så hade 49 procent av befolkningen 1975 enbart 
en grundskoleutbildning jämfört med år 2000 där det endast var 16 procent 
(Abrahamsson m.fl., 2002:49). Som vårt resultat visar har våra påståenden ”jag 

studerar för att erhålla en akademisk examen” och ”jag studerar för att förbättra mina 
möjligheter på arbetsmarknaden” höga medelvärden oavsett ålder eller 
utbildningsprogram, vilket styrker att det är denna utveckling vi går mot. Annan 
forskning visar dessutom att studenter främst vill åt en akademisk examen men att det 
inte alltid varit den främsta anledningen. Denna forskning tyder på att studenter gått från 
att vara skolastiska till att bli instrumentella (Aittola, 1995:37). Samtidigt visar vår 
studie ett högt medelvärde på påståendet om att studenter studerar för utökad kunskap, 
oavsett oberoende variabel, vilket ändå tyder på att kunskapen fortfarande anses vara 
viktig. Vi har dock resonerat kring hur respondenterna har tolkat detta påstående. En 
problematik kan vara att studenterna möjligen kan ha tänkt annorlunda än vi avsett. 
”Jag studerar för att utöka min kunskap” kan ha tolkats som ”jag studerar för att utöka 

mitt CV”? Vi menar att denna fråga eventuellt kan mäta en instrumentell inställning 
snarare än en skolastisk inställning 

6.2 Metoddiskussion 
Den största problematiken i vår studie har varit att vi fick frångå vår ursprungliga tanke 
med att undersöka studenters inställning till sina studier med utgångspunkt i tre på 
förhand definierade inställningar. Som vi tidigare redovisat för fick vi frångå att bygga 
index och istället utgått från varje enskilt påstående. Vi tyckte att det var underligt att vi 
inte fann signifikanta samband mellan de enkätpåståenden som vi trodde mätte samma 
inställning. Detta då de flesta påståenden tidigare validitetstestats i Bogler & Somechs 
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studie. Vi har endast kunnat spekulera om varför vi inte fått signifikanta samband, 
kanske kunde det bero på att ursprungsfrågorna var ställda på ett annat språk, i en annan 
kultur?  
 
Under studiens gång har vi funderat kring våra påståenden och hur respondenterna har 
uppfattat dem. Som vi tog upp i resultatdiskussionen tänkte vi att påståendet ”jag 
studerar för att utöka min kunskap” kan ha uppfattats av respondenten som att de 
studerade för att utöka sin kunskap för att utöka sitt CV. Även påståendet ”studentlivet 
upptar en stor del av min tid” ställde vi oss frågande till hur respondenterna egentligen 
uppfattade detta påstående. Vår tanke med påståendet var om studenten levde ett aktivt 
studentliv utanför studierna, vi har dock funderat på om våra respondenter tolkat 
påståendet som att studenten lägger ner mycket tid på att studera. Detta kunde eventuellt 
ha påverkat våra sambandsanalyser och kunde möjligen vara anledningen till att vi inte 
funnit samband mellan de olika inställningarna.  
  
I vår enkät hade vi med en fråga kring vad studenterna gjorde innan de började studera. 
Vi valde att inte ha med denna fråga i studien eftersom vi inte fann några som helst 
signifikanta resultat, detta kan ha berott på att vi hade för få respondenter i varje grupp. 
En annan fråga som fanns med i enkäten var fråga 5 ”jag anser att mina studiemedel är 

en tillräcklig inkomst under min studietid”. Tanken var från början att undersöka om det 
fanns samband mellan studiemedel och extraarbete och att detta indirekt skulle påverka 
studenterna till att inneha en viss inställning. Dock fann vi inget signifikant samband 
och valde därför att bortse från denna fråga.   
 
Vi har under studiens gång frångått en av studiens frågeställningar, ”är extraarbete en 

bidragande faktor till studenters inställning”. Anledningen till detta är att enkätfrågan 
”jag jobbar extra vid sidan av mina studier” var svårtolkad. Eftersom vi hade en skala 
på 1-10 där 1 var ”jobbar inte alls” och 10 ”jobbar heltid eller mer” frågade vi oss hur 
respondenterna tolkade frågan? Räknade studenterna med sommarjobb? Problemet med 
denna fråga var att medelvärdet vi fått fram var svårt att uppskatta då vi inte visste hur 
respondenterna uppfattat frågan. Vi insåg att vi borde ställt frågan annorlunda, vi borde 
direkt ha frågat hur många timmar i veckan studenterna extra arbetar. Det medelvärde 
på 4,09 som vi fick fram sa oss inte mycket.  
 
På frågan ”jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke” fick kvinnorna ett högre 
medelvärde än männen. Vi diskuterade vad detta kunde bero på och kom fram till att det 
kan ha att göra med att kvinnor är överrepresenterade på sjuksköterskeprogrammet. 
Med tanke på att sjuksköterskeprogrammet i högre utsträckning än ekonomprogrammet 
är ett specificerat yrkesinriktat program kanske det är helt naturligt att studenterna på 
sjuksköterskeprogrammet har fått höga värden på ”jag studerar för att uppnå ett 
specifikt yrke”. Ekonomerna däremot har en bred arbetsmarknad vilket kan bidra till att 
de hade ett högre värde på att de studerar för en akademisk examen, vilket kan hjälpa 
dem att få ett arbete inom flera olika sektorer. Vi tar upp aspekten om akademisk 
examen i vår förförståelse och även vi anser att en akademisk examen många gånger är 
ett måste för att få ett arbete. Denna problematik kring våra enkätfrågor kan bidra till en 
bristande validitet då vi på grund av eventuella feltolkningar från respondenter inte 
undersökt det som vi hade som avsikt att göra 
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Den största kritiken till oss själva är hur vi valt ut våra respondenter. Nu i efterhand har 
vi insett att vi inte tagit reda på det totala antalet studenter som studerar på varje 
program. Från början var planen att gå in på två program där båda skulle befinna sig på 
sitt första skolår. Eftersom vi inte fick in tillräckligt med enkäter så fick vi dock gå in på 
två föreläsningar med studenter från årskurs två, vilket innebär att vi nu har enkäter från 
två olika program, på två olika årgångar. Eliasson skriver om hur man ur en urvalsram 
skall göra ett stickprov i populationen för att kunna uttala sig om något (Eliasson, 
2006:45). Detta har vi alltså inte gjort och vi är medvetna om att reliabiliteten i vår 
uppsats kan ha sjunkit något här då vi egentligen lämnat vårt urval åt slumpen.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsens gång har många tankar väckts. Samtidigt som vi har tyckt att det varit 
väldigt intressant att utföra vår studie har vi kommit i kontakt med andra aspekter och 
synvinklar som vi också tyckt varit intresseväckande och som vi gärna hade velat följa 
upp. En intressant aspekt skulle kunna vara att genom en kvalitativ studie undersöka 
och intervjua studenter, föreläsare och examinatorer om deras syn på utbildningens 
kvalité, samt hur relationer emellan påverkar studenternas resultat men också 
föreläsarens intresse för att studenten skall studera för kunskap, inte för att förbättra sina 
möjligheter på arbetsmarknaden eller för att erhålla en akademisk examen.   
 
En annan ingång för vidare forskning anser vi vara att belysa studenter som arbetar vid 
sidan av sina studier. Hur påverkas studierna av detta? Vi anser oss kunna säga att 
studenterna arbetar extra vid sidan av studierna även om detta inte analyserats. Vi vill 
ändå belysa problematiken med detta som vi har berört i vår tidigare forskning. Tidigare 
forskning visar att studenter numera extraarbetar genom både SCB samt Aittola som 
skrev om den nya studenten som kombinerar sina studier med extraarbete (Internet 8, 
Aittola, 1995:43). Arnell Gustafsson skrev om studenter som arbetade extra och genom 
detta skapades fler deltidsarbeten som egentligen skulle kunna innehas av ungdomar 
som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden (Arnell Gustafsson, 2006:19). 
Intressant är att problematisera detta, hur hade det sett ut om studenter inte hade 
extraarbetat? Hade det funnits en större arbetsmarknad för arbetslösa och för ungdomar 
som inte vill studera? Samtidigt är det viktigt att lyfta fram hur studenter påverkas av att 
extraarbeta. En studie gjord av SCB visade att en tredjedel av de studenter som arbetade 
extra påverkade studierna negativt medan en fjärdedel upplevde att de påverkades 
positivt (Internet 8). Samtidigt är frågan hur många studenter som arbetar extra som 
skulle klara sig enbart på sina studiemedel om inte dessa höjs till en dräglig nivå? Som 
framkom i Aittolas studie så skapade studenterna förr, genom utbildning, sig en 
identitet. Detta har istället bytts ut mot en instrumentell inställning hos studenterna där 
universitetets utbildningar har blivit ett konkurrensmedel för att förbättra sina 
möjligheter på arbetsmarkanden (Aittola, 1995:38). Studenter kombinerar numera även 
sina studier med extraarbete vilket förhindrar deras identitetsskapande (Aittola, 
1995:43). En viktig diskussion ansåg vi vara den att studentkulturen har tappat sin 
självständighet, studenternas liv kretsar inte längre bara kring deras universitetsstudier. I 
och med detta ansåg vi att de skolastiska ändamålen blir lidande då studenter istället 
sätter de instrumentella motiven främst. Vad händer med studenterna om de inte kan 
studera för skolastiska ändamål, vart hamnar identitetsskapande då? Vad händer med de 
utbildningar på universitet som inte ses som ett konkurrensmedel för att få arbete? Vi 
kan se en problematik i att studenter har blivit mer instrumentella då vi tror att det finns 
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en risk att icke konkurrenskraftiga utbildningarna försvinner. Hur kommer universiteten 
att se ut om 20 år? Kommer det enbart att finnas utbildningar som genererar arbetskraft 
till näringslivet?  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning 
Vi är tre studenter som läser sista året på OPUS-programmet på Högskolan i Borås. Vi 
skriver en C-uppsats där vi undersöker studenters inställning till sina studier. Enkäten 

är anonym och vi är tacksamma att du tar dig tid och fyller i denna enkät. 

 
 
Kryssa i ditt svar. 
 
1. Jag är 
 Man  
� Kvinna 
 
2. Jag är ____ år gammal 
 
3. Jag studerar på 
 Ekonomprogrammet  
� Sjuksköterskeprogrammet 
 
4. Vilken var din huvudsakliga sysselsättningsstatus/anställningsform innan du 
började studera? 
 Arbetslös 
 Stod ej till arbetsmarknadens förfogande 
 Tidsbegränsad anställning  
 Tillsvidareanställning 
 
Nedan kommer en rad frågor och påståenden, ringa in ditt svar på en skala 1-10 där 
1 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. 
 
5. Jag anser att mina studiemedel är en tillräcklig inkomst under min studietid 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
 
6. Jag jobbar extra vid sidan av mina studier 
 
Jobbar inte alls                     Jobbar heltid eller mer 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
 
7. Jag anser att vi är för många studenter på mitt utbildningsprogram 
 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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8. Anser du att du har den kontakten du vill ha med dina studiekamrater? 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
 
9. Anser du att du har den kontakten du vill ha med dina föreläsare? 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
 
10. Får du tillräckligt med feedback av dina examinatorer? 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
11. Jag studerar för att utöka min kunskap  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
12. Jag studerar för att uppnå ett specifikt yrke  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
13. Jag studerar för att få en akademisk examen 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
14. Jag studerar för att sätta mitt intellekt på prov  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
15. Jag studerar för att träffa nya vänner  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
16. Studentlivet upptar en stor del av min tid  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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17. Jag studerar för att självförverkliga mig  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
18. För mig är ett aktivt studentliv viktigare än studierna 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
19. Jag studerar för att förbättra mina möjligheter på arbetsmarknaden  
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 
            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Scholastic 

1. The will to expand my knowledge. 
2. Intellectual challenge and interest. 
3. The desire for self-fulfillment. 

 
Instrumental 

1. The desire to acquire a profession. 
2. The desire to achieve a high-status job and social class. 
3. The desire to acquire an academic degree. 

 
Collegiate 

1. The desire to be associated with a high-status group of people. 
2. The desire to be publicly and politically active. 
3. The desire to meet a boyfriend/girlfriend. 

 
 
 
(Bogler & Somech, 2002:247) 
 
 
 
 


