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Abstract 
 
Different career preferences of men and women seems to manifest itself in the choices of 
educational programs. This is especially true in higher education. This study inquires the 
horizontal sex segregation where women and men tend to choose educations of different 
characteristics; women tend to be found in the health welfare department whereas men are to 
be found in the technology section. The intention of this study is to explore the reasoning and 
motives that students experience regarding their educational choices. The aim is also to 
distinguish similarities and differences between the respondents.  
 
Since the purpose of this study has been to explore experiences and meanings of students 
educational choices the study used an abductive reasoning based on eight semi-structured 
interviews with students from vocational educations including both women and men. The 
theoretical framework is based on Bourdieu’s (1989, 1993) theory regarding habitus as well 
as Skeggs (2000) gender theory and in addition to this, earlier research in the area.  
 
The result of the interviews show four thematic areas of students reasoning and motives that 
has had an impact in their career choice process; instrumental stance, limitations, incitements 
and external influences. The main findings are that the students have an instrumental attitude 
towards the content of the education and are restricted by their habitus, gender and horizon for 
action. The male respondents seems to make their choice based on interest unlike the females 
who seems to choose something familiar, based on a desire to help others. Our findings also 
indicates that the respondents closest relatives seems to have an impact on the choices being 
made. 
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1 Inledning 
 
I denna studie intresserar vi oss för hur studenter resonerat i samband med deras val att 
studera en högre utbildning. Valet att studera en högre utbildning samt inriktningen på 
högskolestudier upplevs för många som ett viktigt beslut och kan ses som ett första steg mot 
det kommande yrkeslivet (allastudier.se, 2015). Därmed ser vi denna studie som 
arbetsvetenskapligt relevant, då den belyser studenters väg in i arbetslivet samt lyfter hur valet 
kan bidra till arbetsmarknadens könssegregering.  
 
Samhällsutvecklingen i Sverige har haft många konsekvenser för den svenska 
arbetsmarknaden. I och med kunskapssamhällets framväxt har karaktären på arbeten 
förändrats och präglas nu till stor del av teknik- och serviceyrken. Detta har i sin tur medfört 
en förändring även gällande utbudet av, och karaktären på, högre utbildningar (Allvin mfl, 
2010:61-102). En följd av detta är att allt fler idag väljer att studera en högre utbildning samt 
att män och kvinnor tenderar att välja olika inriktningar inom högre utbildning (SCB, 2010).   
 
Denna uppdelning benämns som den horisontella könssegregeringen (Löfström, 2004:41), 
vilket avser den uppdelning där kvinnor och män återfinns inom olika branscher, med olika 
arbetsgivare och på olika arbetsplatser. Hirdman (2004:86-127) beskriver hur kvinnor ur ett 
historiskt perspektiv gått från att ha som primär uppgift att sörja för hushåll och familj (man 
och barn), till att succesivt ta större del av samhällets andra arenor så som utbildning och 
arbete - även om kvinnor än idag utför merparten av hushållssysslor och omsorgsarbete 
(Berglund & Schedin, 2011:390-396). Idag kan vi se att det är fler kvinnor än män som 
studerar på högre utbildning (SCB, 2014). Dessa samhälleliga strukturer kan vi se gestaltas i 
valet av högre utbildning där individen genom sitt val är delaktig till att skapa och 
upprätthålla dessa strukturer. Dock säger dessa strukturer inte någonting om de resonemang 
och tankegångar individen för i relation till högre utbildning. Varför tenderar män och 
kvinnor att välja utbildning av olika karaktär? Och finns det några likheter och olikheter i 
resonemangen som förs av individer som valt olika utbildningar?  
 
När yrkesverksamma studievägledare ger blivande studenter tips kan vi se att dessa har lite 
olika fokus på hur studenterna bör tänka inför val av studier, exempelvis att välja efter 
intresse, välja efter både hjärta och hjärna eller skapa sig en helhetsbild genom att titta på 
antagningskraven (allastudier.se, 2015). Detta skulle kunna antyda att det dels finns olika 
attityder inom val av högre utbildning och dels att studenterna har många faktorer att ta i 
beaktande inför valet.  
 
Detta har väckt ett intresse hos oss att titta närmare på de reella tankar och resonemang 
individerna har som söker högre utbildning, och vilka faktorer som spelat in i valet. I vår 
studie har vi därför valt att ta fasta på studenter från två olika program inom högre utbildning; 
sjuksköterskeprogrammet och byggingenjörsprogrammet. Detta då den horisontella 
könssegregeringen tar sig uttryck inom dessa utbildningar i form av att 
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sjuksköterskeprogrammet till stor del består av kvinnliga studenter samt att 
byggingenjörsprogrammet domineras av manliga (SCB, 2010:36,47). 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en större förståelse kring hur sjuksköterskestudenter och 
byggingenjörsstudenter vid en mellanstor högskola i Sverige har resonerat kring sitt 
utbildningsval. Vi undersöker motiv till varför studenterna valt att påbörja en högre utbildning 
samt hur de resonerat i valet av utbildningsinriktning.  
 

• Vilka motiv ligger till grund för individens val av utbildning? 

• Vilka likheter och skillnader kan vi se i de undersökta studentgruppernas resonemang? 

 

1.1.1 Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att studera sjuksköterske- och byggingenjörsstudenter på en 
mellanstor svensk högskola. Vi har därmed även valt studenter från enbart ett lärosäte. 
Anledningen till att vi valde dessa utbildningar var att vi fann dem jämförbara utifrån att båda 
är 180hp, är yrkesinriktade, har liknande utformning (såsom både praktiska och teoretiska 
inslag). Ytterligare anledningar var att de utgör två utbildningar som attraherar studenter med 
liknande socioekonomisk bakgrund (HSV, 2008:19-23), samt präglas av en tydlig horisontell 
könssegregering (SCB, 2010:36,47). Eftersom vi fann denna könssegregering vara ett 
intressant och relevant fenomen att undersöka, valde vi att studera tankar och motiv gällande 
högre utbildning hos studenter på dessa program. Vi valde även att studera både manliga och 
kvinnliga studenter samt såg till att båda könen representerade båda utbildningarna.   
 
Klass har i denna studie tagits i beaktande genom att vi belyst faktorer såsom respondenternas 
bakgrund och anhörigas utbildnings- och yrkessituation. Dock har vi inte gjort en djupare 
klassanalys vilket grundar sig i två aspekter. Utifrån vår empiri föreföll en övervägande del av 
våra respondenter ha liknande klassbakgrunder. Dock förmedlades klassmarkörerna på lite för 
vaga grunder och vi valde att, i linje med samtyckeskravet (Trost, 2005: 150-151), försöka 
vara taktfulla och inte pressa respondenterna då klass kan upplevas vara ett känsligt ämne. 
Detta har inneburit att vi avstått från att lägga alltför stor tyngd på klassbegreppet. Något som 
resulterat i att vi inte kunnat dra några större slutsatser om klass - däremot kan vi i vårt 
resultat urskilja vissa klassmarkörer vilka vi behandlat i resultat och diskussion. 
 

1.1.2 Begreppspreciseringar 
Vår syn på kön grundar sig i att kön i stor utsträckning bygger på social konstruktion (Soidre, 
2011 se Berglund & Schedin 2011:388). Utifrån detta skapas det samhälleliga normer och 
historiskt överförda värderingar, vilka kopplas till kön och påverkar möjligheter och 
livsvillkor. Detta bidrar i sin tur till att skapa (begränsade) förutsättningar för kvinnor 
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(Wennerström, 2009:120). För att belysa detta har vi i denna studie valt att utgå från 
begreppen kvinna och man istället för genus. Genom att tala i termer av genus hade det 
funnits en risk att dessa begränsande strukturer inte skulle tas i beaktande och därmed inte 
heller dess eventuella effekter på våra kvinnliga respondenter (Wennerström, 2009:120).   
 
I resultat och diskussion har vi till största del använt oss av begreppet anhöriga istället för 
föräldrar. Detta då en respondent inte uttryckte sina föräldrar som närmsta anhöriga, utan 
syster och sambo. Vid ett tillfälle används begreppet föräldrar av den anledning att de 
respondenter som inbegreps i det resonemanget åsyftade sina föräldrar.  
 
Begreppet motiv är återkommande i studien och avser de anledningar respondenterna återger 
och hur de genom dessa skapar mening till sitt handlande.  
 
Med högre utbildning syftar vi i denna studie på utbildning som bedrivs vid högskola eller 
universitet. Vi vill därmed göra en distinktion från begreppet “eftergymnasial utbildning”, 
som även inkluderar kvalificerad yrkesutbildning.  
 

2 Tidigare forskning 

2.1 Möjlighetshorisont och icke-val 
Hodkinson & Sparkes (1997:29) forskning resonerar kring faktorer som inverkar på 
individens beslutsfattande gällande utbildning. De menar att vad som ofta anförs inom denna 
diskurs är antingen betydelsen av socialt konstruerade vägar, eller antaganden om individens 
förmåga att individuellt välja fritt. Författarna ämnar med sitt resonemang lyfta att individen 
som fattar beslut om utbildning sällan kan ses som en fullkomligt fri aktör, utan påverkas av 
såväl inre som yttre faktorer. Deras resonemang har sitt ursprung i Pierre Bourdieus arbete 
och speciellt avseende hans begrepp habitus och fält (Hodkinson & Sparkes, 1997:34-35).  
 
De menar att människor gör sina yrkesval inom möjlighetshorisonter vilket avser de fält inom 
vilka individen agerar och tar beslut. Möjlighetshorisonten påverkas även av individens 
habitus samt arbetsmarknadens möjlighetsstrukturer. Dessa korrelerar med varandra då beslut 
påverkas både av uppfattningar om vad som kan tänkas vara tillgängligt och lämpligt samt att 
möjligheterna är av både objektiv och subjektiv karaktär. 
 
Möjlighetsstrukturen både begränsar och vidgar vår uppfattning om världen och de val vi kan 
fatta i den. Hodkinson & Sparkes (1997:32-37) exemplifierar detta med att huruvida det finns 
arbete för kvinnor inom till exempel teknikbranschen är irrelevant så länge kvinnan inte 
uppfattar ett arbete inom teknikbranschen som ett lämpligt yrke. Detta fenomen kallar 
Hodkinson & Sparkes (1997) för ett icke-val och avser att möjligheten till val i själva verket 
inte är möjlig, vilket får som följd att unga individer ofta inte är mottagliga för extern 
karriärvägledning då det sträcker sig utanför deras horisont. Med andra ord stämmer det inte 
överens med den bild de har av sig själva eller den uppfattning de har av lämpliga yrkesval. 
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Möjlighetshorisonten förändras dock ständigt genom att ny information kontinuerligt tillförs, 
vilket förändrar de möjligheter individen upplever (Hodkinson & C.Sparkes, 1997:34-36). 
 
Hodkinson och Sparkes (1997:34-35) argumenterar för att möjlighetshorisonter i stor 
utsträckning är segmenterade, i den mening att ingen överväger det totala omfånget av 
möjligheter som finns inom utbildningssektorn och arbetsmarknaden. Vidare menar de att 
dessa segment är rörliga och går in i varandra, snarare än att utgöra separata områden utan 
någon som helst samverkan. Denna segmentering anges ha olika förklaringsgrunder, 
Hodkinson och Sparkes (1997:35) återger att det inom litteraturen på flera håll framhålls att 
segmenteringen korrelerar till faktorer såsom social klass, etnicitet, kön. Vidare framför de att 
flera upplever att en reproduktion av segmenteringen sker bland annat då unga kvinnor och 
män betraktar segment som åtskilda av en könsstereotypifiering av yrken. 
 

2.2 Semi-skilled choosers 
Beach & Puaca (2014:67-69) beskriver effekterna av policyförändringar inom 
utbildningsväsendet och hur dessa stämmer överens med individens motiv och 
tankar kring val av högre utbildning. Tanken med policyförändringarna är att ge studenterna 
starkare röster och ett större ansvar gällande sina studier. Författarna beskriver en 
förskjutning; hur universitet och deras policys har antagit en mer ”affärsorienterad” karaktär 
med större fokus på ekonomi och politik snarare än interna akademiska och vetenskapliga 
nätverk och kompetenser.  
 
Beach & Puaca (2014:68-69) beskriver risker med detta, bland annat kommersialiseringen av 
kunskap, utbildning och forskning samt det ökade individuella ansvaret denna förskjutning 
genererar. Det är en utveckling som påtagligt ger konsekvenser för innehåll och utformning 
av högre utbildning. Författarna beskriver hur detta kan leda till att studenters akademiska 
identitet kan komma att formas mot att studenterna i högre utsträckning kan komma att 
behöva agera som ekonomiskt drivna utbildningsrationalister. Detta i syfte att maximera 
meriter genom att ställa krav i egenskap av konsument och investerare på en 
utbildningsmarknad. Dock ställer sig Beach & Puaca (2014:69-70) tveksamma till om denna 
inställning ligger i linje med hur studenter faktiskt tänker och agerar. Författarna beskriver hur 
resultatet av deras forskning visar att detta inte stämmer. Deras forskning indikerar att det 
snarare är andra faktorer som på olika sätt påverkar utbildningsvalet hos olika studenter med 
olika bakgrund och ålder. Författarna beskriver hur den yrkesinriktade sektorn av högre 
utbildning ökar mest och attraherar grupper som inte traditionellt studerar på högre utbildning.  
 
Beach & Puaca (2014:69-71) gör en indelning mellan skilled choosers och semi-skilled 
choosers där de beskriver hur skilled choosers tenderar att vara ekonomiskt välförsedda 
individer med stort kulturellt kapital och ofta återfinns inom långa akademiska utbildning med 
hög status. Skilled choosers ser inkomst, status samt att studera vid ett prestigefullt lärosäte 
som viktiga aspekter i val av högre utbildning och är beredda att vidta åtgärder för att bli 
antagna till dessa utbildningar. Semi-skilled choosers å andra sidan ser snarare till andra 
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faktorer så som lärosätets geografiska placering, att inte behöva flytta samt förlora de redan 
etablerade sociala nätverk de har. För semi-skilled choosers framstår att ta en examen och att 
få ett arbete som viktigare än status och prestigefulla lärosäten (Beach & Puaca, 2014:69-75). 
 
Beach & Puaca (2014:69-77) beskriver hur individens val påverkas av deras habitus och hur 
även kulturellt kapital har en stor inverkan i hur studenter gör sina val - men även socialt och 
ekonomiskt kapital. De beskriver även hur bland annat klassbakgrund, sociala relationer samt 
habitus påverkar individen i vad som upplevs vara möjliga val. Författarna beskriver därmed 
hur högre utbildning upplevs olika och har olika utfall för studenter med olika klassbakgrund. 
Detta kan på sikt ge skilled choosers en konkurrensfördel och god ekonomi medan semi-
skilled choosers riskerar, genom att exempelvis värdera geografiskt läge snarare än lärosätets 
status, att inte få ut lika mycket av sin utbildning och inte ha tillgång till samma position och 
rörlighet i samhället. Beach & Puaca (2014:75-77) beskriver hur semi-skilled choosers ofta 
ser utbildningen som en färdväg till anställning, ett medel till ett mål, och benämner detta som 
att de har en instrumentell inställning till utbildningen. 
 

2.3 Socialisation inom utbildningssektorn 
Fransson & Lindh (2004:5) har på uppdrag av Skolverket gjort en kartläggning över vilka 
strategier och beslutsunderlag som ligger till grund för ungdomars handlande och tankar 
avseende utbildnings- och yrkesval. 
 
I sin kartläggning beskrivs hur utbildningsmöjligheterna för flickor och pojkar historiskt sett 
har förändrats, från att ha inneburit stora skillnader mellan könen är dessa skillnader idag inte 
lika omfattande. Däremot finns det idag stora skillnader avseende att flickor och pojkar väljer 
utbildningar med olika inriktningar. Kvinnors utbildningsinriktning har inte förändrats i 
samma utsträckning som deras utbildningsnivå. En möjlig förklaring till detta kan bestå i att 
utbildningarnas inriktning står i relation till arbetsmarknadens expansion inom dessa områden. 
I takt med att kvinnodominerade sektorer på arbetsmarknaden har växt, har även 
kvinnodominerade utbildningar inom högskolor har fått en större utbredning (Fransson & 
Lindh, 2004:45-47). 
 
Ahlgren (1999 se Fransson & Lindh, 2004:45) påpekar att det formellt sägs att vi har en skola 
för alla, men menar att skolan i själva verket inte fungerar som en värdeneutral plats där 
ungdomar får lika behandling. Skolan tillhandahåller ungdomarna föreställningar, vilka 
kommer att spela en avgörande roll i vilka yrkesval som sen framstår som möjliga eller inte. 
Sandqvist (1995 se Fransson & Lindh, 2004:45) menar att detta till exempel märks i att 
flickors och pojkars utbildningsval i första hand inte styrs av deras begåvning, utan i större 
utsträckning utifrån vilka traditionella förväntningar som finns på vad de skall utbilda sig till. 
Detta innebär att pojkar som har verbal förmåga och flickor med begåvning inom matematik 
tenderar att inte välja utifrån sina förutsättningar, utan istället efter vilka förväntningar som 
finns utifrån deras kön. Pojkar väljer i större utsträckning rationellt och därmed utbildningar 
som i kombination med goda arbetsutsikter även innebär bättre lön och högre status. 
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Jonsson (1997 se Fransson & Lindh, 2004:46-47) menar att könsskillnader i 
utbildningsinriktningar kan förklaras utifrån två utgångslägen; rationella valteorier eller 
socialisationsinriktade teorier. Rationella valteorier förklarar könsskillnader i utbildningsval 
med att flickor och pojkar på ett aktivt plan söker maximera sina ”nytta”. Jonsson (1997 se 
Fransson & Lindh, 2004:47) framhåller att specifikt två teorier om rationella val är mer 
relevanta i avseendet att förklara könsskillnaderna i utbildningsinriktningar. Den ena grundar 
sig i att flickor och pojkar inriktar sig mot olika utbildningsinnehåll, vilket med andra ord 
innebär att flickor inriktar sig mot vård, omsorg och språk och pojkar mot teknik. Detta kan i 
sin tur ses ha sin grund i att flickor och pojkar tillskansar sig olika kunnande och skicklighet i 
olika ämnen under deras skolår. Följden blir då att deras fördelar och lämplighet inom olika 
ämnen får en avgörande betydelse då de väljer inriktning på sina kommande studier. De skilda 
inriktningarna har undersökts och möjliga förklaringar härleds bland annat till att flickor och 
pojkar i skolsituationen har olika agerande, att lärare har olika interaktioner med flickor och 
pojkar samt att läromedlen ofta förmedlar en könsstereotyp form av arbetsliv och samhälle.  
Fransson och Lindh (2004:47-48) poängterar att teorier om rationella val förefaller 
problematiska i avseendet att ungdomar i dagens samhälle även behöver förhålla sig till en allt 
snabbare förändringstakt i arbetslivet. Detta gör det svårt att förutspå framtiden, i kombination 
med svårigheterna att rikta in sig på en allt mer abstrakt yrkesvärld. 
 
Lundgren och Berggren (2000 se Fransson & Lindh, 2004:48) har utfört studier som 
intresserat sig för att undersöka hur flickor och pojkar med hjälp av könskonstruktioner 
formar sina identiteter i skolan. Deras resonemang kan knytas till de socialisationsteorier som 
ovan nämndes, samt hur könssocialisation kan förklara skilda utbildningsval. Utifrån detta 
resonemang menas att utbildningsvalen kan ses som en bekräftelse på införlivade normer hos 
kvinnor och män om vad de respektive könen kan utbilda sig till och arbeta med. Dessa 
normer utgör en spegling av de förhållanden som råder i samhället samt värderingar, vilka 
överförs till flickor och pojkar via lärare, föräldrar, andra vuxna, kamrater samt media i olika 
former. 
 
Skoltiden innebär en vistelse i en åldershomogen miljö, vilket Fransson & Lindh (2004:48) 
lyfter kan påverkar hur flickor och pojkar tar sina vänners utbildningsval i beaktande vid sina 
egna val. Vidare menar de att vår tid präglas av individualitet, bland annat avseende val, 
projekt och uttryck - som sammantaget utgör att individerna även har en förväntad 
självständighet att hantera. Sammanfattningsvis innebär detta att individuella reflektioner och 
drömmar, kamrater och kollektiv ställs emot de möjligheter som formas och ges av en möjlig 
framtid, där bland annat media förmedlar en schablonartad könsstereotyp bild av kvinnor och 
män - flickor och pojkar - i arbetslivet och samhället. 
 

2.4 Profession som mål 
Olofsson & Petersson (2011:9-38) beskriver hur de följt studenter vid fem olika 
yrkesinriktade högskoleutbildningar under sammanlagt sex års tid, vid (dåvarande) Växjö 
universitet. Utbildningarna de studerade var: polisutbildningen, socionomutbildningen, 
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coaching och sportmanagement, programmet för personal och arbetsliv samt programmet för 
biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Författarna intresserar sig i denna studie för att undersöka samspelet mellan den akademiska 
aspekten och den professionsinriktade aspekten av dessa yrkesinriktade utbildningar. De 
beskriver hur begreppet profession utvidgats och förändrats i och med den högre 
utbildningens expansion. Detta har inneburit att andelen yrkesutbildningar utökats och i allt 
större utsträckning kommit att innehålla mer akademiska inslag. Detta är något som de fem 
utbildningarna som ingår i studien exemplifierar, vilket gör att författarna benämner dessa 
som akademiska yrkesutbildningar. Begreppet syftar till den dubbelhet som dessa typer av 
utbildningar innefattar. För det första innefattar det en yrkesaspekt där utbildningen tänks leda 
till anställning inom ett specifikt yrkesområde. För det andra innefattas den av en akademisk 
aspekt vilket syftar till att studier genomförs på högskola eller universitet och under tre års tid. 
 
Olofsson & Petersson (2011:243-254) beskriver hur de i sitt resultat bland annat kommit fram 
till att studenterna i studien ger uttryck för att ha tagit till sig de arbetsmarknadsförberedande 
färdigheterna, ofta av praktiskt karaktär, i större utsträckning än de akademiska aspekterna av 
utbildningen. Med detta menas att studenterna såg större “nytta” med de praktiska inslagen 
jämfört med de teoretiska, vilka de uttryckte sig frågande kring. En tolkning Olofsson & 
Petersson (2011:243-254) gör av detta är att studenterna inte primärt ser till utbildningens 
egenvärde utan snarare ser utbildningen som en transportsträcka för att få åtkomst till ett visst 
yrkesområde och vissa positioner på arbetsmarknaden. De ger ett uttryckligt exempel på detta 
taget ur deras studie, då en av deras respondenter berättar att hen önskade sig en examen i 
julklapp. Detta menar de indikerar att respondenten redan såg den framtida yrkesrollen som 
något hen skulle behärska, och därför skulle kunna “hoppa över” de akademiska 
kunskapsdelarna för att gå direkt till arbetet (Olofsson & Petersson, 2011:249).  
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Pierre Bourdieu 
Bourdieu (1989:17-24, 1993:297-310) beskriver det sociala rummet inom vilket individer 
befinner sig på olika positioner kopplat till kapitalvolym och kapitalstruktur. Inom det sociala 
rummet bildas olika fält. Dessa fält menar Bourdieu (1989:17-24, 1993:297-304) utgörs av 
relationer mellan individer och institutioner där aktörerna inom fältet definierar vad som ingår 
- och inte - i fältet. Detta gör att olika fält har olika regler och intressen beroende på 
aktörernas gemensamma definitioner av fältets ramar och innehåll. Aktörerna inom varje fält 
strider om symboliska och materiella tillgångar, som anses värdefulla inom det specifika 
fältet. 
 
Bourdieus (1993:292-306, 1989:17-24) begrepp habitus beskrivs som aktörers förmåga att 
dels producera klassificerbara praktiker och produkter och dels förmågan att särskilja och 
värdera dessa praktiker och produkter, dvs. distinktion i smak, och i relationen där emellan 
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bildas rummet av livsstilar. Rummet av livsstilar syftar till praktiker och egenskaper som är 
grundläggande för livsstilar där olika betingelser kommer till uttryck. Med smak menar 
Bourdieu (1993:247-250) således förmågan att genom intuitiva omdömen värdera estetiska 
kvaliteter och genom habitus skapa mening åt situationen. De ovan nämnda praktiker och 
produkter är förkroppsligade dispositioner, och kontrolleras alltså inte på medvetandenivå, 
utan skapas genom de miljöer individen vistas i under längre tid, exempelvis genom 
socialisation. Praktikerna är både klassificerade och klassificerande och förståelsen och 
omdömen av dessa praktiker och produkter skapar en differentiering och ett system av 
skillnader (Bourdieu 1993:298-302). 
 
Habitus påverkar hur aktören tänker, handlar och uppfattar världen och det skapas således 
scheman för olika habitus som grundas i miljön, till stor del uppväxtmiljön. Genom de 
praktiker och produkter en aktör skapar samt genom förmågan att värdera dessa (genom 
smak) skapas också habitus genom aktörens uppfattning av det som inte är ”för oss” (inom ett 
specifikt habitus) utan ”för andra”. Detta skapar olika livsstilar som ligger, eller inte, i linje 
med respektive habitusschema. Aktörer tenderar att reproducera habitus vilket därmed förs 
vidare till andra aktörer. Bourdieu (1989:17-21) beskriver hur dessa livsstilar genom bland 
annat interaktion upprätthålls och hur, vad han kallar ”vanligt folk”, håller sig på sin plats och 
att “de andra” håller avstånd från detta. På så sätt skapas hierarki och klassificering. Han 
menar alltså att beroende på vilken position individen befinner sig inom i rummet av livsstilar 
kan tendenser av smak och beteende urskiljas. När individer befinner sig inom snarlika 
positioner är det mer sannolikt att de har liknande smak, intressen och beteenden och att dessa 
kan skilja sig åt i jämförelse med individer på annan position. 
 

3.2 Beverley Skeggs 
Skeggs (2005) riktar kritik mot Bourdieus exkludering av feministisk teori och frågar sig i 
vilken mån det är lämpligt att tillämpa Bourdieus teorier i feministisk analys. Hon beskriver 
begränsningar i hans teorier gällande genus. 
 
Skeggs (2000), vars studie i stor utsträckning utgår från Bourdieus teoretiska ramverk, 
beskriver i sin bok ”Att bli respektabel” hur hon gjort en longitudinell studie där hon följt vita 
arbetarklasskvinnor, som studerar omvårdnadskurser, i nordvästra England under en längre 
tid. Studien kretsar kring hur dessa kvinnor strävar efter respektabilitet och hur de pratar om 
och tänker kring sina positioner, i jämförelse med andras, gällande klass och genus i sin 
strävan att bli respektabel. Skeggs (2000:17-20) beskriver hur klass och genus är centrala 
punkter i skapandet av subjektsproduktioner och subjektspositioner vilket bidrar till att 
definiera personlighet, något som kvinnorna i studien ger uttryck för. Detta kan hjälpa till att 
förklara vissa av de investeringar dessa kvinnor gjorde, valet att studera omvårdnadskurserna 
gav exempelvis uttryck för att investera i sig själva (Skeggs, 2000:86-93).  
 
Omvårdnadskursernas syfte var att skapa en benägenhet hos kvinnorna för omvårdnad och få 
dem att ”veta sin plats” och acceptera och känna glädje över detta samt att ge samtycke för att 
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utföra det obetalda hemarbetet i det könsuppdelade familjehushållsidealet, menar Skeggs 
(2000:80-86, 91-96). Hon beskriver vidare hur omvårdnadskurserna var ett alternativ för 
dessa kvinnor som annars inte hade särskilt goda möjligheter inom utbildning och arbete och 
hur dessa kurser var ett sätt för kvinnorna att kunna skapa sig ett värde och investera i sig 
själva. Dessa aspekter framstår som viktigare än att tillskansa sig kunskap inom 
omvårdnadsområdet bland annat genom att omvårdnad var ett område kvinnorna i stor 
utsträckning redan hade erfarenhet av. Därmed såg kvinnorna omvårdnadskurserna som ett 
område inom vilket de med stor sannolikhet skulle vara bra på, och inte misslyckas med.  
 
Skeggs (2000:94-111) beskriver hur kvinnorna genom detta skapade subjektspositioner vilket 
inte bara medförde praktisk kunskap gällande omvårdnad utan även medförde vissa 
karaktärsdrag kvinnorna kom att koppla till sin egen personlighet, så som ”ansvarsfull” och 
”osjälvisk”. Detta visar på en sammanblandning för dessa kvinnor där det inte går att göra 
utan att vara, det vill säga att utföra omvårdnad kräver att personen är omvårdande. 
Kvinnorna finner ett värde i och tillfredställelse genom att göra något för andra. Genom att 
tala utifrån det omvårdande subjektets position, exempelvis i egenskap av mamma eller 
sköterska, kan kvinnorna tillskansa sig en viss auktoritet och status. 
 

4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
Då vi i denna studie är intresserade av intervjupersonernas upplevelser och de motiv som 
upplevs ligga till grund för valet av studier har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ metod och 
samla in vår empiri genom kvalitativa forskningsintervjuer. Detta ger oss förutsättningar att 
förstå världen utifrån intervjupersonernas perspektiv. Dock är det av vikt att ha i beaktande att 
man inom den kvalitativa forskningen kan uppfatta verkligheten på många skilda sätt och att 
det därför inte går att finna en objektiv sanning (Kvale & Brinkmann, 2009:17). Vi har 
därmed valt att utgå ifrån en hermeneutisk ansats vilket kommer prägla vår tolkning och 
förståelse av empirin.   

4.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutik innebär förståelse och tolkning av olika fenomen som människan skapar och ger 
mening (Gilje & Grimen, 2014:171-174). Förståelse och tolkning av meningsfulla fenomen är 
något vi som sociala aktörer ständigt gör, och många gånger sker det utan problematik då vi 
ofta delar samma sociala och kulturella förutsättningar med de vi tolkar. Tolkning och 
förståelse kan dock innebära en problematik som samhällsforskare ofta möter. Detta för att 
människor har egenskaper och drag som är unika för varje person, de har även egna 
uppfattningar om vilka de är och önskar vara samt hur omgivningen är och borde vara. 
Problematiken för samhällsforskaren blir således att tolka och förstå något som redan är 
tolkningar, dvs. förhålla sig till en värld som de sociala aktörerna själva redan tolkat (Gilje & 
Grimen, 2014:175). Denna utmaning, i kombination med att forskaren ändå måste 



 
 

 

10  

rekonstruera aktörernas tolkningar med teoretiska begrepp för att kunna bedriva sin forskning, 
är vad som brukar benämnas för en ”dubbel hermeneutik” (Gilje & Grimen, 2014:177).   
 
Förförståelse och sammanhang är betydelsefulla faktorer vid tolkning av meningsfulla 
fenomen. ”Den hermeneutiska cirkeln” är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken och 
åskådliggör de samband som finns mellan vad som skall tolkas, förförståelsen och det 
sammanhang som tolkning måste ske i - och hur dessa ständigt påverkar varann och därmed 
den tolkning som görs. Detta innebär att tolkningen sker i en obruten cirkel, där varje ny 
tolkning som görs adderas till förförståelsen, vilket innebär att nästkommande tolkning blir 
präglad av den förra tolkningen och den reviderade förförståelsen (Gilje & Grimen, 
2014:187). 
 

4.2 Urval 
Som Becker (2008:78-86) beskriver kan forskaren inte göra en undersökning av varje enskilt 
“fall” utan behöver avgränsa sitt urval genom att välja ut ett antal exemplar som sedan 
generaliseras till det angivna forskningsområde som undersöks. Forskaren måste dock vara 
försiktig med hur resultatet generaliseras och ha i beaktande att det framkomna resultatet inte 
behöver bero på de förklaringar som anges.  
 
Vi valde att avgränsa vår studie till att undersöka byggingenjörsstudenter och 
sjuksköterskestudenter som påbörjade sina studier vid en svensk högskola höstterminen 2014. 
Anledningen till att vi valde att intervjua studenter i denna antagningskull berodde på att vi 
såg en större chans att de hade resonemang och tankar om sina studieval färskt i minnet. Vi 
erhöll inledningsvis tillgång till klasslistor med samtliga studenter för respektive program. 
Med hjälp av dessa gjordes ett urval bland de studerande, med en strävan efter att intervjua 
såväl män och kvinnor inom de båda utbildningarna. Via telefonsamtal kontaktades personer 
med en förfrågan om att delta i en intervju, under detta samtal återgavs en kortare presentation 
av oss, vår studie och dess genomförande samt de etiska överväganden som präglar studien.  
 
Urvalet resulterade slutligen i totalt 8 intervjuer, med fyra studenter ifrån respektive 
utbildning. Fördelningen av studenter ifrån byggingenjörsutbildningen blev 3 män och 1 
kvinna. Fördelningen av studenterna inom sjuksköterskeutbildningen blev 3 kvinnor och 1 
man. Trots att en horisontell könssegregering (Löfström, 2004:41) präglar dessa utbildningar 
består ingen av utbildningarna enbart av män respektive kvinnor. Därmed valde vi att 
återspegla denna könsfördelning i vårt urval. Genom att ha med representanter från båda 
könen var avsikten att få ett rikare och fylligare material. Åldersspannet på de intervjuade 
sträckte sig ifrån 19 till 40 år. 
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4.3 Material 
Vi har valt att genomföra vår empiriinsamling genom semistrukturerade (halvstrukturerade) 
intervjuer där målet är att ta del av intervjupersonens beskrivningar av sin livsvärld, i syfte att 
tolka innebörden av beskrivningarna i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009:17). Denna 
intervjutyp utgår ifrån en intervjuguide med teman och förslag till frågor och följdfrågor. 
Utifrån våra frågeställningar formulerades huvudfrågor för att täcka av den information som 
vi bedömde var relevant. Vi formulerade också förslag på följdfrågor, därtill formulerades i 
intervjusituationen improviserade följdfrågor utifrån uppkomna behov. Enligt Beckers 
(2008:69-70) rekommendation inledde vi våra intervjufrågor med hur istället för varför, då 
intervjuaren på så sätt betonar ett undersökande i stället för ifrågasättande förhållningssätt 
gentemot intervjupersonen.  
 
Vi har valt att i denna studie benämna våra intervjupersoner med begreppet respondenter. 
Detta då respondenter avser ge djupare och mer utförliga svar om det område som studeras, 
till skillnad från informanter som övervägande bidrar med kontakt till och information om 
dess fält (Aspers, 2007:13-15). Detta präglar vårt sätt att förhålla oss till intervjupersonerna.  
 
Vid utförandet av intervjuerna började vi med att ge en introduktion av studien och de etiska 
övervägandena som omger densamma. Därpå följde temat arbetslivs- och 
utbildningserfarenhet, här ställdes följdfrågor om hur respondenten upplevt dessa tidigare 
erfarenheter. Nästa tema var bakomliggande motiv och överväganden kring utbildningsvalet. 
Här ställdes fördjupande följdfrågor om respondentens bakomliggande resonemang. 
Efterföljande tema var respondentens bedömning av yrkesangelägna egenskaper. 
Följdfrågorna avsåg också här avtäcka de resonemang som förelåg. Nästa tema var 
respondentens förhoppningar inför det kommande arbetslivet. Följdfrågor formulerades i syfte 
att klargöra de svar som framkom. Det avslutande temat gällde respondentens uppväxtfamilj; 
här ställdes frågor om vilken utbildningsbakgrund och inställning till högre studier som 
förelåg i familjen. Avslutningsvis tillfrågades respondenten om hen hade något att tillägga 
eller fråga avseende den intervju som genomförts.  
 

4.3.1 Tillförlitlighet och giltighet 
I forskningssammanhang avser begreppet tillförlitlighet huvudsakligen att en mätning som 
utförs vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat då mätningen genomförs på nytt. 
Begreppet giltighet innebär att studien faktiskt mäter det som avser att mätas (Trost, 
2005:111-112). Begreppen härstammar från reliabilitet och validitet vilka ursprungligen 
kommer ur kvantitativ metodologi och är därför inte helt överförbara till kvalitativa 
sammanhang. Riktmärket blir då istället att genomförandet av studien sker på relevanta och 
adekvata sätt (Trost, 2005:113).  

Problem som kan uppstå berör bland annat huruvida intervjupersonen förändrar sina svar 
under pågående intervju eller svarar på olika sätt till olika intervjuare. Ledande frågor och 
formuleringar, liksom individuella skillnader mellan intervjuares sätt att förhålla sig i 
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intervjuerna och tolka det som framkommer, är också möjliga felkällor (Kvale & Brinkmann, 
2009:262-265). Dessa problem har vi försökt att hantera genom en tydlig intervjuguide och att 
ställa fördjupande följdfrågor. Vi har även strävat efter att hantera vår subjektivitet genom att 
arbeta fram en samsyn på vad vi eftersträvat och vårt praktiska förhållningssätt i intervjuerna, 
samt gemensamt intervjua och analysera resultaten.  
 
Det bör has i åtanke att en forskningsintervju inte är ett samtal mellan jämlika parter. Det kan 
snarare liknas vid en enkelriktad dominansrelation där intervjuarens roll består i att ställa 
frågorna och intervjupersonens i att besvara dem. Genom att forskaren på detta sätt 
kontrollerar och definierar situationen uppstår en maktasymmetri mellan intervjuaren och den 
intervjuade, vilket skulle kunna få intervjupersoner att reagera genom att undanhålla 
information eller undvika ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009:19,48-49). Denna 
maktasymmetri torde kunna förstärkas genom att vara två intervjuare, vilket också var en 
anledning till att vi försökte kompensera detta genom att utnämna en av oss som 
huvudintervjuare vid varje intervju.  
 

4.4 Undersökningens genomförande 
För att testa hur vår intervjuguide fungerade i praktiken samt om den innehöll relevanta frågor 
genomförde vi en testintervju med en person i vår närhet utan koppling till studien. Efter 
testintervjun ändrade vi de frågor som vi fann behövde förtydligas eller omformuleras, innan 
vi slutligen bedömde intervjuguiden som färdig att användas för vår studie.  
 
Plats för intervju anpassades efter den intervjuades förutsättningar och önskan, vi befann oss 
dock vid samtliga intervjuer på en utbildningsinstitution i ett enskilt och ostört rum. Vi 
genomförde samtliga intervjuer genom att vara två intervjuare, dock turades vi om i att leda 
intervjun och ställa frågor utifrån intervjuguiden medan den andre av oss agerade 
medintervjuare. Båda hade således möjligheten att kontinuerligt ställa följdfrågor under 
intervjuns gång. Innan intervjun startade fick vi respondentens tillåtelse att spela in intervjun 
med hjälp av en mobiltelefon som låg mitt på bordet, synlig för samtliga närvarande. 
Medintervjuaren förde även anteckningar som stöd i formuleringen av följdfrågor. Vid varje 
intervju ställdes det inledningsvis mer allmänna frågor i syfte att skapa en avslappnad och 
trygg stämning i interaktionen mellan de närvarande. Vi bjöd i samma syfte den intervjuade 
på fika och placerade oss runt bordet så att vi inte satt 2 mot 1 (Engquist, 2013:190-191). 
Därefter utfördes intervjun i enlighet med intervjuguiden. Vardera intervju pågick i cirka 40-
60 minuter.  
 

4.5 Bearbetning och analys av material 

4.5.1 Abduktiv ansats 
Inom den kvalitativa forskningen brukar det göras skillnad på deduktiv och induktiv ansats. 
Deduktiv innebär att forskaren analyserar empirin utifrån teorier som på förhand valts ut 
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(Aspers, 2011:169), forskningen blir således teoristyrd. Den induktiva ansatsen innebär att 
forskaren utgår ifrån data som samlats in med en förutsättningslös inställning, forskningen blir 
därmed empirisstyrd (Langemar, 2008:46). Langemar (2008:47) poängterar dock att inga 
kvalitativa studier är enbart empiristyrda, utan att forskaren under arbetets gång kontinuerligt 
testar olika teoretiska tankegångar. Inom forskningen talas det därför ibland om en abduktiv 
ansats, som innebär en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats.  
 
I denna studie har vi använt oss av en abduktiv ansats då vi utifrån vårt syfte och befintliga 
förkunskaper hade en föraning om vilka teorier som vi sannolikt ville använda oss av. Vi hade 
till viss del också dessa i åtanke när vi utformade vår intervjuguide. Samtidigt hade vi som 
ambition att distansera oss och ifrågasätta våra teoretiska antaganden i så stor utsträckning 
som möjligt. Vi var med andra ord yttersta angelägna om att utifrån respondenternas 
beskrivningar ifrågasätta vår förförståelse, för att istället utgå ifrån den empiri som kom fram 
och analysera detta med de teorier vi fann lämpliga.   
 

4.5.2 Analysmetod 
Vi har i vår analys valt att använda oss av den komparativa analystekniken såsom den 
beskrivs av Aspers (2007:192). Komparativ analys är lämplig vid semistrukturerade 
intervjuer, då forskaren önskar jämföra de olika svar som framkommer med varandra, samt 
med teori. Vid den interna jämförelsen av respondenternas svar ämnade vi undersöka 
huruvida det kunde urskiljas några likheter eller skillnader dem mellan. De sammanställda 
respondentsvaren jämfördes sedan med de teorier vi valt ut som lämpliga för analys av vår 
empiri. 

4.5.3 Transkribering och kodning 
Transkriberingen av intervjuerna i denna studie delades upp mellan författarna men vi gick 
därefter gemensamt igenom varje intervju för att koda vår empiri. Kodning är ett 
tillvägagångssätt för att analysera empiriskt material (Aspers, 2007:172) och som 
kodningsmetod valde vi att ta avstamp i marginalmetoden, vilken innebär att med hjälp av 
färgpennor markera uppkomna teman i marginalen.  
 
Utifrån de teman vi hade i vår intervjuguide började vi dela upp det empiriska materialet, i 
likhet med Aspers (2007:171-173) “grundkodning”. I samband med detta sorterade vi in det 
empiriska materialet utifrån teman utformade att passa resultatdelen. Vi kodade därefter, med 
hjälp av sträck från färgpennor i marginalen, vårt material utifrån de teman vi under analysens 
gång framarbetade: instrumentell inställning, begränsningar vid utbildningsvalet, incitament 
vid val av utbildningsinriktning, omgivningens betydelse.  

I samband med kodningen anonymiserade vi våra respondenter med hjälp av fingerade namn. 
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4.6 Etiska överväganden 
Som forskare är det mycket viktigt att låta de etiska aspekterna få stå i fokus för ens forskning, för 
att skydda de personer som deltar i studien samt de institut som berörs (Trost, 2005:103). 
Vetenskapsrådet har utarbetat etiska riktlinjer för den humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskning som bedrivs och dessa har indelats i fyra olika områden (Vetenskapsrådet, 2002:5-6). 
Informationskravet innebär att informera om vad deltagandet innebär samt om sådant som kan 
påverka personens vilja att delta eller ej. Deltagande skall informeras om syftet med studien, samt 
aspekterna som berör konfidentialitet och nyttjande. Samtyckeskravet innebär att det skall 
tydliggöras att ett deltagande i studien är frivilligt. I samband med detta skall det även påpekas att 
den deltagande närsomhelst under studiens gång har möjlighet att avbryta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7-11). Det är även viktigt att forskaren inte utsätter deltagaren 
för press och påtryckningar, utan är lyhörd för den deltagandes reaktioner och är taktfull vid 
känsliga frågor (Trost, 2005: 150-151). I denna studie har informationskravet och samtyckeskravet 
kontinuerligt tagits i beaktande. Konfidentialitetskravet avser att det insamlade materialet skall 
behandlas konfidentiellt, detta innebär att det inte skall utlämnas information som kan röja den 
deltagandes identitet mot dennes vilja. Namn och andra personuppgifter bör inte finnas åtkomligt i 
anslutning till materialet. Ett alternativ om forskaren vill ta med uppgifter som inte skall kunna 
identifieras är att fingera uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002:12-13), såsom vi i denna studie har 
givit våra deltagare fiktiva namn. Utifrån konfidentialitetskravet har vi även valt att inte ange vid 
vilket lärosäte vi har utfört vår studie, med hänsyn taget till att de deltagande skall förbli anonyma. 
I denna studie har vi informerat de deltagande om att det inspelade materialet raderas efter 
transkriberingen, och att intervjumaterialet därefter anonymiseras. Med nyttjandekravet avses att 
det material som samlas in endast skall användas inom forskningens ändamål, materialet skall 
alltså inte lämnas ut till externa parter såsom företag eller individer. Avseende nyttjandekravet 
informerade vi deltagarna om att det material som fås fram endast skall användas i denna studie, 
samt att vi endast utifrån deras godkännande kan överlåta materialet för vidare forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002:14). 

4.7 Förförståelse 
En grundtanke inom hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslöst utan alltid 
skapar oss en förståelse av något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Förförståelse är 
därför en nödvändighet för att förståelse ens skall vara möjlig (Gilje & Grimen, 2014:179). 
Becker (2008:21-25) poängterar dock att den samhällsvetenskapliga forskaren sällan besitter 
förstahandskunskap om det område som avses studeras. Istället försöker forskaren utifrån sin 
förförståelse tillgodogöra sig en föreställning om det område som avses undersökas, vilket 
därmed löper risk att präglas av fördomar. Denna föreställning kan även grundas i 
uppfattningar och teorier som forskaren tar del av genom sitt professionella sammanhang. 
Becker (2008:28) menar att forskningen utgör ett sätt för forskaren att kontrollera 
föreställningarna vilket därmed gör dem mer genomlysta och generaliserbara.  
 
I denna studie kan vi till skillnad från Becker (2008:21-25) anses ha en viss 
förstahandskunskap inom forskningsområdet, baserade på våra förförståelser och utifrån våra 
upplevda erfarenheter. Vi är båda kvinnliga studenter som för inte allt för längesedan själva 
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gjorde vårt utbildningsval för högre studier och har därför våra egna motiv och resonemang 
lättillgängliga. Vi har även båda valt en utbildning som består av majoriteten kvinnliga 
studenter.  
 
Vi måste vara vaksamma på att våra egna tankar och motiv till val av högre utbildning kanske 
inte stämmer överens med respondenternas tankar och motiv. Viktigt här blir att inte se deras 
svar genom våra erfarenheter. Vi har utifrån vår utbildning förkunskaper om att kvinnor och 
män ges olika förutsättningar i samhället, vilket även bidragit till en horisontellt 
könssegregerad utbildnings- och arbetsmarknad. Detta kan prägla vår syn på kvinnor och 
mäns möjligheter och är något som behöver tas i beaktande i denna studie. Vår förförståelse 
kan också tänkas påverka vilka frågor vi utformat vår intervjuguide med och hur vi ställt 
följdfrågor under intervjuerna. Detta riskerar givetvis att influera våra tolkningar av 
respondenternas svar, liksom de egna omedvetna förväntningar som vi har på våra 
respondenter utifrån de kön som vi bedömer att de har.  
 

5 Resultat 

5.1 Presentation av respondenter 
 
Sjuksköterskerespondenter 
Anna är 19 år och kommer direkt ifrån gymnasiet där hon läste samhällsvetenskaplig linje 
med inriktning mot beteendevetenskap. Hennes mamma arbetar som lärare och är 
universitetsutbildad. Hennes pappa arbetar som ingenjör och har en universitetsutbildning. 
Annas farbror och faster är sjuksköterska, men även andra i släkten arbetar som det.  
 
Bella är 28 år. Hon läste media på gymnasiet. Bella har tidigare arbetat som inköpare och 
dekoratör samt inom restaurangbranschen där hon mest har “säsongat”. Hennes mamma 
arbetar som sjuksköterska och har utbildning inom detta. Hennes pappa arbetar som snickare i 
sitt egna företag och har upp till halva trean i grundskoleutbildning. Bella har många 
kvinnliga släktingar som arbetar som sjuksköterskor eller på andra positioner inom vård.   
 
David är 24 år och läste samhällsvetenskap med estetisk inriktning på gymnasiet. Han har 
tidigare arbetat som hotellvärd, i butik, läst språkkurser på komvux och senaste arbetet var 
inom äldreomsorgen. Hans pappa arbetar som konservator och har utbildat sig inom detta på 
högskola. Hans mamma arbetar som språklärare och har även hon högre utbildning inom 
detta. 
 
Gabriella är 24 år och gick samhällsvetenskap med inriktning mot Europa och världen på 
gymnasiet. Efter gymnasiet läste hon två kurser, en i socialpsykologi och en i pedagogik på 
universitet men upplevde att hon inte var redo att påbörja högre utbildning då hon  
upplevde att hon var skoltrött. Hon började istället arbeta på ett inkassobolag och senare i 
växeln på ett taxibolag. Hennes pappa arbetar som chef på ett företag inriktade på fordon och 
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har grundskoleutbildning. Hennes mamma arbetar som undersköterska och har 
gymnasieutbildning.   
 
Byggingenjörsrespondenter 
Carl är 20 år. Han läste teknikutbildning på gymnasiet, med inriktning mot konstruktion och 
datainriktning. Efter studenten började Carl studera till byggingenjör på annat lärosäte, men 
valde att avbryta sina studier och byta lärosäte på grund av att han inte upplevde lärarna 
tillräckligt engagerade och motiverande. Hans mamma arbetar som dagisfröken och har en 
högskoleutbildning. Hans pappa har en 1-årig gymnasieutbildning som elektriker, men arbetar 
idag som vaktmästare. En vän till familjen arbetar som snickare och många i hans nära släkt 
arbetar också inom teknik- och byggsektorn.  
 
Erik är 21 år och läste teknik på gymnasiet. Han har tidigare arbetat på lager och påbörjade en 
utbildning till dataingenjör vilken han hoppade av nästan direkt efter att han hade börjat då 
han upplevde att det inte var rätt för honom. Hans pappa arbetar med drift av 
produktionsmaskiner och har gymnasieutbildning som högsta avslutad utbildning. Hans 
mamma arbetar som sjuksköterska och har grundskoleutbildning.  
 
Henrik är 23 år och läste teknik med mediainriktning på gymnasiet. Under ett år efter 
studenten arbetade han i matbutik, därefter började han studera till dataingenjör. Han valde 
dock att avbryta sin utbildning då han kände att ämnet inte var för honom. Därefter återgick 
han under ett år till arbete i matbutik, för att sedan börja på nuvarande utbildning. Hans 
mamma arbetar som inköpare på ett fordonstillverkande företag, hon har gymnasieutbildning. 
Hans pappa har haft ett mediaföretag men arbetar nu med att handla med aktier, han har 
gymnasieutbildning.  
 
Frida är 40 år och flyttade till Sverige som 20-åring. Då började hon arbeta på restaurang där 
hon jobbade i 10 år. Därefter läste hon in gymnasiet på komvux, samt ett tekniskt basår. 
Hennes föräldrar bor kvar i hennes ursprungsland och lever under enkla förhållande. Hennes 
syster bor i Sverige och har utbildat sig till kemiingenjör och hennes sambo arbetar som 
lärare. 
 

5.2 Förkunskaper om utbildning och yrke 
För att få en tydligare bild av hur respondenterna tänkt kring valet av sin utbildning är en 
viktig aspekt att beakta de förkunskaper de hade om utbildningen och yrket innan de gjorde 
sina val. Gällande förkunskaperna av utbildningen var samtliga respondenter relativt eniga 
och två av dem uttryckte det:  

“ingenting faktiskt, jag visste att det var 3 år, 180 poäng liksom, sen visste jag inget 
mer”-Anna 

 
“det var nog ganska... jag var nog ganska som ett vitt ark typ” -Gabriella  
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Gabriella berättar hur hon blev förvånad över hur mycket biologi som 
sjuksköterskeutbildningen innehöll: 

“jag blev lite chockad att det var så mycket biologi, det brukar jag skratta åt nu för det är 
ju det som jag tycker är kämpigast” 

 
Ovan nämnda citat visar att respondenterna hade bristande kunskap om utbildningens innehåll 
och utformning när de gjorde sina studieval. Detta mönster återkommer även vid frågor om 
hur de tänkte kring det kommande arbetet. Erik beskriver: 

“Själva yrket som byggingenjör? Ja, vad ska man säga... frågar man en ingenjör vad en 
ingenjör gör vet inte ingenjören det (skratt). Aa men det var faktiskt… om man säger så 
att när jag började läsa nu så är det mycket bredare, mycket, mycket större än vad man 
trodde att det var. Det finns ju allt, allt möjligt” 

 
Andra återkommande beskrivningar som byggingenjörerna gav av yrket var att det är möjligt 
att arbeta både på kontoret och på fältet samt att CAD och ritnings-läsning ingår. Det 
framkommer, från flera av byggingenjörsstudenterna, att de haft en informationsdag där 
representanter från arbetslivet kommit till skolan och berättat om yrket. Detta är något 
respondenterna återkommande ofta återkommer till och det framstår som att denna dag gjort 
ett starkt intryck på dem och att mycket av den information byggingenjörsstudenterna har om 
det kommande yrket verkar bottna i de beskrivningar de fått av gästföreläsare och lärare i 
skolan under utbildningens gång.  
 
Då sjuksköterskestudenterna har fått samma frågor kring deras tankar om det kommande 
arbetet, har svaren främst berört att yrket har en bredd med många möjliga inriktningar att 
välja mellan samt att det är lätt att få jobb. Hos sjuksköterskestudenterna framkommer därmed 
ingenting av det praktiska arbete de kommer utföra på daglig basis när de efter utbildningen 
börjar arbeta. Anna beskriver däremot att hennes klass har fått information under 
utbildningens gång om vilka egenskaper som är eftersträvansvärda för att vara en bra 
sjuksköterska. 
 
Kunskapen om det framtida yrket verkar alltså till stor del ha växt fram allteftersom 
utbildningarna fortskridit och det framkommer att sjuksköterskestudenterna har större 
svårigheter att beskriva vad de kommer göra på daglig basis i jämförelse med 
byggingenjörsstudenterna. Sjuksköterskorna har istället närmre till beskrivningar om vilka 
egenskaper som behövs för att vara bra sköterskor.   
 

5.3 Inställning till högre utbildning 
Nästintill alla respondenter uttrycker att det alltid varit självklart att tillskansa sig en högre 
utbildning. Anna uttrycker det självklara som: 

“alltså jag har inte ens tänkt på att man inte kan göra det”.  
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Även Henrik ger uttryck för denna självklarhet och säger 
“det är ju alltid en bra fördel att läsa vidare på högskolan. Eller det är ju inte negativt på 
nåt sätt” 

 
Även om högre utbildning alltid varit en självklarhet har respondenterna resonerat lite olika 
kring när det är lämpligt att påbörja denna. Vissa har valt att gå direkt från gymnasiet medan 
andra har valt att jobba några år först. David som väntade några år med att fortsätta sina 
studier säger: 

“jag ville finna mig själv liksom, innan jag skulle finna vad det är jag skulle göra”.  
 
Medan Anna som valt att gå direkt från gymnasiet beskriver sina studier som ett sätt att undgå 
en annan situation: 

“Asså då slipper jag ju ändå gå ut i riktiga världen. Men jag var inte skoltrött och då 
kände jag att då kan jag lika gärna köra på liksom [...] och då har jag ju det gjort” 

 
Två av respondenterna tar även upp erfarenhet eller bristen på erfarenhet som betydelsefulla 
aspekter för deras val av tidpunkt för högre studier. Anna, som inte har så mycket 
arbetslivserfarenhet, beskriver hur hon tror att för mycket erfarenhet skulle kunna vara en 
nackdel i yrket som sjuksköterska: 

“då har man ju verkligen förutfattade meningar om typ allting och att man bara, eller det 
var ju inte… det behöver ju inte vara en nackdel att ha erfarenhet, men jag tänker att man 
tror att man vet allt om allting typ. Och att man bara ser saker ur sitt eget perspektiv”.  

 
Gabriella, som istället har väntat flera år med sina studier beskriver hur hon tror att 
arbetslivserfarenhet snarare har positiva följder i arbetet som sjuksköterska: 

“nu när vi läser så är det rätt många unga [...]och jag kan känna att hade jag varit för 
sex år sen eller fem år sen och börjat direkt så hade jag inte varit riktigt mogen för det 
[...]så att jag tycker det är viktigt att man har lite… erfaren…[...] jag tror att man måste 
ha upplevt lite mer, träffat olika typer av människor” 

 
Bella var den enda respondent som inte alltid sett det som en självklarhet att studera vidare. 
Hon beskriver hur hon sedan gymnasiet alltid arbetat och trivts övervägande bra med det, men 
att hon på senaste tid upplevt att hon vill arbeta med något mer meningsfullt och därför 
bestämt sig för att studera vidare. Att det blev en högre utbildning och just 
sjuksköterskeutbildningen beskriver hon som: 

“jag har aldrig varit sugen på att plugga [...] men om jag skulle plugga så var det 
[sjuksköterskeutbildningen] jag skulle plugga.” 

 
Bella beskriver även hur familjelivet är en viktig aspekt i hennes liv. Hon beskriver hur hon 
var osäker på att börja studera då hon upplever att hon är i ett stadie i livet då hon kanske vill 
skaffa barn och beskriver en oro för hur studier eventuellt skulle försvåra detta för henne. 
Detta gjorde henne tveksam till att börja på en högre utbildning, tills hon pratade med sin 
mamma som menade att det aldrig kommer komma ett tillfälle i livet som är bättre än något 
annat, vilket blev en stark anledning att hon ändå valde att börja studera. Även Frida beskriver 
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hur familjelivet är en central del och hur hon valt bort utbildningar som hon upplever inte gått 
att kombinera med det önskvärda familjelivet. 
 

5.4 Val av utbildningsinriktning 
Något som uppkommer hos samtliga respondenter gällande motiv till att välja sjuksköterske- 
och byggingenjörsutbildningen är att det råder en brist på arbetsmarknaden för dessa 
yrkesgrupper och respondenterna kommer därmed med största sannolikhet ha lätt att få jobb 
när de tagit sin examen. Detta presenterar samtliga respondenter som en trygghet och en 
aspekt som har haft en betydelsefull inverkan på deras val av studier. Samtliga respondenter 
beskriver även hur variation i det kommande arbetet och att få arbeta med någonting praktiskt 
är betydelsefulla aspekter.  
 
För Carl, Erik och Henrik som läser byggingenjörsutbildningen var intresseområde en viktig 
aspekt i val av högre utbildning. De alla tre beskriver hur de valt utbildning utifrån ett 
teknikintresse som de haft sen de var små. För Carl var att få arbeta inom teknikområdet 
viktigare än att utbilda sig till byggingenjör och han uttrycker: 

“Ja jag hade lite andra planer också som till exempel jag kunde ha stått i en butik typ 
‘netonnet’ eller nånting och liksom använda mitt, ja intresse av tekniska prylar liksom”  

 
Erik beskriver hur intresset för teknik och den praktiska aspekten av yrket spelade en viktig 
roll i hans val. Han beskriver det som: 

“jag tyckte det var kul att greja, jag höll på med att greja med bilar och tyckte det var kul 
att vara händig och bygga... lära mig att mura och liksom arbeta liksom och skapa och 
producera saker så.. [...] också kände jag att va fasen byggingenjör hade varit askul. Så 
började jag plugga så känns det bra så har jag fortsatt.” 

 
Erik beskriver att hans syn på utbildningen när han tog sitt val, var att den skulle leda till 
arbete som platschef eller arbetsledare. Erik är i sina svar generellt fokuserad på just 
ledarskapsbiten och den kommande chefsposition han kommer få. När vi ställer en fråga om 
huruvida de läser ledarskapskurser blir svaret att de inte gör det överhuvudtaget, utan att 
utbildningen sammantaget skall göra en till arbetsledare.  
 
Vår manlige sjuksköterskerespondent David kom i kontakt med vården via ett projekt genom 
arbetsförmedlingen. Detta projekt innebar att han på ett boende skulle hjälpa äldre att lära sig 
använda tekniska produkter, vilket senare ledde till ett arbete som vårdare på samma 
äldreboende. David beskriver sig som en “nördtyp” som tycker om att ägna sin fritid åt 
dataspel och att rita, intressen som han säger varit med honom hela livet. Dessa intressen 
återfinns i hans utbildningsansökan, där han i första hand valde att söka spelutveckling, i 
andra hand sjuksköterska och i tredje hand serietecknare. Han resonerade så här kring sin 
rangordning:  

“Eh... ja… det var väl lite... liksom... i första hand så tog jag ju det som betydde väldigt 
mycket för mig... och sen andra hand blev liksom mer... säkerhet, så att säga... och tredje 
så blev det lite mer osäkert men ändå ett stort intresse”  
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David valde serietecknare i tredje hand på grund av att han tyckte att yrket kändes osäkert 
arbetsmarknadsmässigt och att det kan vara svårt att få jobb. Han menar att det då skulle vara 
lättare att få arbete som sjuksköterska och valde därför det som sitt andrahands val. Trots sina 
tankar om att även spelutveckling kunde leda till svårigheter att få jobb, kände han att det var 
mer värt att i det fallet ta risken, till skillnad från serietecknare. Detta motiverar han med att i 
så fall skulle få arbeta med någonting som verkligen varit ett intresse hela hans liv och att på 
så sätt ha en känsla av att arbeta med sin fritid. David berättar att han hade stora 
förhoppningar på att komma in på spelutvecklarprogrammet, men när han inte blev antagen så 
valde han att läsa till sjuksköterska då han kände att det inte var ett “dåligt andrahandsval”:  

“jag hoppades ändå på att spelutvecklingslinjen skulle... att det skulle finnas en plats 
extra... men... jag var ju ändå glad att jag kom in... sen när det visade sig att många 
liksom, klasskamrater, kom in lite senare och… att det var väldigt svårt... så kändes det 
ändå liksom kul att jag kom in på första försöket” 

 
Även Annas utbildningsansökan innehöll initialt utbildningar som hon rangordnat högre än 
sin nuvarande sjuksköterskeutbildning. Anna berättar att hon upplevde att hon inte visste vad 
hon ville söka och därför försökte minnas vad hon ville bli som liten, vilket var marinbiolog 
eller delfinskötare. Hon valde då att söka utbildningar såsom marinbiologi och mikrobiologi, 
trots att hon nu i efterhand inte förstår hur hon tänkte eftersom hon saknade behörighet till 
dessa ämnen:  

“asså jag bara klickade på det jag tyckte lät roligt [...] så då bara sökte jag massa som 
hade med det att göra... sen så tog jag mitt förnuft till fånga (skratt) och tänkte nej det här 
går inte” 

 
Anna tog därmed bort sina ansökningar till de naturvetenskapliga utbildningarna, och hade 
därefter psykolog som förstahandsval och sjuksköterska som sitt andra val. Då hon inte kom 
in på psykologutbildningen utan blev reserv valde hon att läsa till sjuksköterska, som hon 
menar ju likt psykolog också innebär att få arbeta med människor och hjälpa till:   

“och så tänkte jag att man vill ju ändå hjälpa till liksom, aa men göra världen lite bättre, 
kanske” 

 
Bella beskriver att hennes familj har mycket erfarenhet av sjukhusvistelser och vårdtagares 
perspektiv, vilket hon tror har påverkat hennes motiv bakom valet av sjuksköterskeutbildning. 
Hon beskriver sina erfarenheter från vården som övervägande negativa och att hon själv 
skulle vilja bidra till att göra sjukhusvistelsen bättre för andra patienter och deras anhöriga: 

“det kommer ju vara helt fantastiskt när man kan se att man kan göra någonting eller 
bara finnas till för föräldrar och sånt” 

 
Två av respondenterna, Bella och Gabriella, ger två tydliga exempel på yrken och 
utbildningar som de aktivt valt bort. Bella beskriver att sjuksköterskeyrket var det enda hon 
övervägde att utbilda sig till. Hon lyfter att hon inte hade velat bli läkare trots att det är ett 
yrke inom samma genre. Detta förklarar hon med att läkaryrket innebär ett helt annat ansvar 
och att det vilar andra förväntningar på den rollen: 
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“För att... det är ändå de som planerar och gör alltihopa, och den rollen vill jag inte ha. 
Jag vill mer vara den som hjälper till i så fall, för jag är bättre på det” 

 
Vidare beskriver Bella hur hon har negativa erfarenheter av ledarskap då hon på ett tidigare 
arbete haft en chefsposition vilket hon inte trivdes särskilt bra med. Hon beskriver hur hon 
tenderar att ta på sig för mycket ansvar och att detta är en bidragande orsak till att hon inte vill 
ha en chefsposition och beskriver hur hon hellre gör arbetsuppgifter själv än delegerar till 
någon annan. Hon beskriver även hur hon, sen hon var liten, alltid varit den som är mer 
tillbakadragen och trivs bra i denna roll. Hon lyfter vidare att hon känner sig bekväm i en 
omhändertagande roll då hon så länge hon kan minnas har fått se efter och pyssla om sina 
systrar.  
 
Gabriella beskriver att ett människonära arbete som sjuksköterska har känts som ett naturligt 
val för henne. Hon lyfter också att hon vill känna att hon gör något “vettigt” och hjälpa till i 
samhället genom att arbeta med något som leder till något bra för andra människor: 

“sen tror jag mycket det har varit att jag kan identifiera mig i att jobba med människor... 
det har ju varit... det har aldrig varit så att jag har tänkt som jag sa förut arkitekt, alltså 
jag kan inte rita en streckgubbe, jag är inte alls kreativ på det sättet... så såna yrken har 
jag alltid... alltså det finns ju inte för mig. Det jag är bra på är väl typ människor”  

 
Frida, vår kvinnliga respondent som läser till byggingenjör, beskriver däremot hur hon var 
inne på att läsa till sjuksköterska när hon började fundera över högre utbildning.  

“Med sjuksköterskeyrket tänkte jag att jag tycker jättemycket om, att liksom kunna göra 
nånting för nån annan [...] att jag kanske bidrar till nånting som är jättebra också, till 
samhället och till andra människor” 

 
Hon beskriver dock att hon tillslut inte såg detta som möjligt då hon upplever att de obekväma 
arbetstiderna som kan uppstå för en sjuksköterska skulle krocka med hennes familjeliv. För 
Frida var möjligheten att kombinera arbetet med familjelivet samt att med stor sannolikhet få 
jobb efter avslutad utbildning två av de viktigaste aspekterna när hon valde utbildning. 
Inriktningen mot högskoleingenjör kom sig ur att hennes syster studerat till ingenjör och att 
yrket enligt statistik uppvisade goda framtidsutsikter. Hon valde därmed att påbörja ett 
tekniskt basår och fick via en informationsdag upp ögonen för byggingenjörsutbildningen. 
 
Slutligen beskriver Erik och Henrik hur de båda har påbörjat en ingenjörsutbildning på ett mer 
prestigefullt lärosäte men valt att hoppa av. Erik uttrycker detta som:      

“men det var inte min grej alls... nej det var så mycket, mycket programmering och sitta 
vid datorer så. Jag är lite tvärtom, vill gärna pröva på med att arbeta mer fysiskt så... ja 
lite utav varje så [...] så fort jag fick nys om vad det verkligen var... det lät så himla bra 
på pappret, när man läste igenom vad det handlade om och sen så när man väl kom dit 
och fick reda på vilka kurser det var man skulle läsa, det var fem års 
civilingenjörsutbildning så nej... jag ville inte ens börja” 
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Även Henrik beskriver hur utbildningssituationen inte blev som han först hade tänkt sig. Han 
beskriver: 

“det passade mig inte så bra, så då hoppade jag av [...] egentligen nu i efterhand så tror 
jag att det var för att jag fick en sån dålig start på grund av lärare och sånt, det var helt 
nytt för mig med programmering då, och fick inte den hjälpen jag behövde riktigt och då 
tappade jag intresset. Så... så enkelt är det tror jag”.  

 
Vad som framkommer i Erik och Henriks ovanstående utsagor är hur utformning och 
upplägget vid detta lärosäte inte överensstämde med deras förväntningar. Båda 
respondenterna beskriver hur de upplevde utbildningssituationen som att det inte var något för 
dem. Erik beskriver även hur han å ena sidan hade läst en beskrivning av programmet men 
ändå blev förvånad när han vid utbildningens start fick reda på vilka kurser som ingick. 
Samtidigt beskriver Carl hur han påbörjat byggingenjörsutbildningen på ett annat lärosäte 
men valt att avbryta sina studier då han upplevde att upplägget var oseriöst och en brist på 
engagemang hos lärarna. Han sökte då in till den byggingenjörsutbildning han idag studerar, 
blev reserv och kontaktade lärosätet för att försöka öka sina chanser att få en plats.  
 

5.5 Omgivningens betydelse 

5.5.1 Anhörigas inställning till högre utbildning 
Samtliga respondenter berättar att deras föräldrar stöttat deras val av studier eller pushat dem 
till studier förutom Frida där det istället är hennes syster och sambo som varit involverade i 
studievalet då hennes föräldrar bor på annan ort. De flesta beskriver att detta har påverkat 
deras val att studera, några beskriver hur de tydligt tagit föräldrars råd medan andra snarare 
ger en bild av att föräldrarna är positivt inställda till högre utbildning men att de själva gjort 
det slutgiltiga valet. 
 
Bella, Carl och Gabriella ger uttryck för att deras föräldrar har stöttat deras studieval, men 
återger att de i övrigt inte upplevt sina föräldrar som drivande till högre studier. Gabriella 
berättar om sin upplevelse: 

“Så... bara stöd liksom... jag har aldrig känt, asså nu när jag jobbat så mycket så har jag 
aldrig hört att ‘ska du inte börja plugga nu’, det har jag aldrig fått höra” 

 
Denna berättelse indikerar att hon fått stöd från sina föräldrar, dock lyfter hon lite senare 
under intervjun att hon tror att hennes föräldrar antagligen hade tyckt att det vore tråkigt om 
hon hade valt att inte studera vidare. Även Carl och Bella ger uttryck för att deras föräldrar 
varit stöttande och positivt inställda när de presenterat idén om högre utbildning men ger inte 
uttryck för att ha upplevt samma push och inställning att högre utbildning är någonting 
självklart hos föräldrarna. Bella beskriver hur det i hennes familj varit väldigt blandat vad 
gäller högre utbildning och hon beskriver utbildningssynen i hennes familj som: 

“endera har man gjort det eller inte [...] Det kände jag ju inte, att det är inte så att jag 
behöver… utan det här gör jag bara för mig själv” 
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Övriga respondenter uppger att deras anhöriga haft en mer drivande attityd till deras fortsatta 
studier, något som haft en inverkan i deras beslut att utbilda sig. David återger att hans pappas 
återkommande prat om fördelarna med högre utbildning har haft betydelse: 

“tjatet fastnar ju, liksom att man… ändå… gör det som han har sagt och så”  
 
Även Erik berättar att hans familj har varit angelägna att han skulle studera: 

“både mamma och pappa hade väl lite ångest att jag inte pluggade direkt utan att jag 
jobbade två år först... och mormor tjatade väl varje dag på att jag inte skulle fastna på 
jobb och börja plugga”  

 
Henrik berättar att hans val av högre studier har påverkats av hans föräldrar och vänner: 

“det har nog mina föräldrar fått in i mig tidigt så, att det är bra att läsa vidare liksom och 
dom flesta av mina kompisar har läst vidare också och... så jag tror att jag har accepterat 
att det ska vara så på nått sätt och vill göra det liksom därför” 

 
Likaså David berättar att hans vänners situation har spelat en avgörande roll i hans egna val 
till studier:  

“man ändå känner att jo det känns väldigt säkert att ha en utbildning i alla fall… för jag 
vet jag har några kompisar som inte ens gick gymnasiet som känner sig väldigt osäkra 
med liksom… jobb och framtid och så nu”. 

 

5.5.2 Inspirationskällor 
Ytterligare en aspekt som uppkom i intervjuerna var att några av respondenterna hade olika 
typer av förebilder gällande yrket. Vad som framkom var att de kvinnliga sjuksköterskorna 
hade anhöriga som arbetar som sjuksköterskor. Gabriella och Bella berättar hur de kom i 
kontakt med yrket som små via sina anhöriga: 

“Mormor och mamma jobbar på samma avdelning, när mormor jobbade och var 
enhetschef över mamma, så jag var alltid där när jag var liten liksom. Så jag tror absolut 
att det har påverkat, man kan identifiera sig lättare då, eller jag vet ju vad det e... alltså 
vad det handlar om” - Gabriella 

 
“Mycket, alltså, alla i min släkt, nästan alla så här kvinnliga är.. jobbar inom sjukvården. 
Mostrar är barnmorskor, kusiner jobbar som sjuksköterskor, jag har en kusin som är 
läkare, mamma är sjuksköterska. Och jag har varit med mamma väldigt mycket på jobbet, 
när jag var liten” - Bella 

 
Carl och Erik ger också uttryck för att anhöriga har introducerat dem för området, fast i deras 
fall är det papporna som haft en framstående roll.  
Carl beskriver att han länge har haft ett intresse för bygg och att han minns att det växte fram 
genom hans pappas intresse:  

“Första gången… jag tror det redan vad i mellanstadiet nånstans där, tror det var 
ombyggnation av vår slöjdsal så var det att, vad heter det, min pappa var lite intresserad 
av också av hur det liksom blir här, så gick vi förbi där ganska många gånger”  
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Carl minns att när han var väldigt liten så började hans pappa utföra renoveringar på familjens 
hus, och att hans pappa då gav honom lite olika verktyg så att Carl kunde vara med och 
“hjälpa” sin pappa.  
 
Även Erik beskriver att hans stora intresse för teknik och bygg har funnits med sen han var 
liten och hur hans pappa varit delaktig i att utveckla detta. Han säger:  

“skruvat hit och dit… plockat isär, VHS-spelaren, den gamla när den gick sönder så fick 
man den av pappa och plockade isär den och visste inte vad man gjorde, så det har väl 
alltid funnits med…” 

 
Slutligen beskriver även Carl och Erik att de i sina utbildningsval också blivit inspirerade av 
karaktärer från TV. Carl berättar att en stor inspirationskälla för honom i hans yrkesval har 
varit Ted Mosby, en karaktär i komediserien “How I met your mother”.  

“han liksom visade ju upp sina... satt och ritade sina byggnader och jag ba fyfan vad coolt 
sånt där hade jag med velat göra” 

 
Vid två tillfällen under intervjun uppgav även Erik att han blivit inspirerad av en karaktär han 
sett på TV, den manliga platschefen i Riesenreklamen.  

“och så kommer han inkörandes på ett bygge, slänger upp det på sin bil och så står han 
och pekar lite så och sen tar han en riesen... typ så [...].att han… väldigt varierande, 
roligt... kan va på byggen ena dan och hjälpa till och liksom... vara högre än 
arbetsledare”  

 
Det kan sammanfattningsvis urskiljas att såväl kvinnliga som manliga respondenter uttrycker 
att de blivit inspirerade till och kommit i kontakt med sina yrkesval i unga åldrar.  Av de 
respondenter där förebilder kan urskiljas så har kvinnorna uteslutande kvinnliga förebilder 
och männen uteslutande manliga förebilder.  
 

6 Diskussion 

6.1 Instrumentell inställning 
Olofsson och Petersson (2011) beskriver ett av de resultat de fann i sin studie som att 
studenterna i stor utsträckning såg högre utbildningen som ett medel för målet, det kommande 
yrket. Detta är även något som framkommer i Beach & Puacas (2014) artikel där de beskriver 
hur så kallade semi-skilled choosers tenderar att ha en instrumentell inställning till 
utbildningen, där målet är något annat än själva utbildningens innehåll. 
 
Vad som framkommer hos samtliga respondenter undantaget Bella, är att de alltid sett det som 
självklart att studera på en högre utbildning och beskriver att de inte ens tänkt tanken att det 
finns andra vägar att gå. Detta kan ses som en tydlig aspekt av icke-val genom att 
respondenterna inte ser alternativet att “inte studera” som en möjlig väg. Resonemanget kring 
icke-val, som grundar sig i Bourdieus begrepp habitus, kan utgöra en förklaringsgrund till hur 
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möjligheter uppkommer och begränsas utifrån respondentens habitus och dess scheman 
(Hodkinsson & Sparkes, 1997).  
 
Samtidigt har respondenterna vissa svårigheter med att motivera varför en högre utbildning är 
så självklar. En övervägande del av respondenterna förmedlade att de inte hade så god 
kännedom om utbildningens innehåll samt hade varierande kunskaper om det framtida yrket, 
vilket i stor utsträckning uppkom allteftersom utbildningen fortskred. Ytterligare en aspekt 
som ger uttryck för detta är att många av respondenterna sökte olika utbildningar och det 
framkommer således att att skaffa sig en högre utbildning skattas som viktigare än vad som 
studeras. Samtidigt ger de uttryck för att vissa utbildningsområden har lockat mer än andra. 
Respondenterna verkar därmed inte se något större egenvärde i den utbildning de påbörjat 
utan det framstår som att de ser utbildningen snarare som en färdväg mot ett uppsatt mål - 
examensbeviset och det kommande yrket. Vår tolkning av detta blir således att 
respondenterna har en instrumentell inställning till själva utbildningsinnehållet. De förefaller 
se utbildningen som ett instrument för att ta dem till ett yrke de kommer trivas med, vilket är 
något som ligger i linje med det Beach & Puaca (2014) och Olofsson & Petersson (2011) 
konstaterade utifrån sina studier. Denna instrumentella inställning återfinner vi även i Skeggs 
(2000) studie där hon beskriver hur respondenterna påbörjade omvårdnadskurserna bland 
annat för att undkomma arbetslöshet snarare än baserat på ett intresse för själva 
utbildningsinnehållet. Dock återfinns instrumentell inställning i hennes studie genom att 
respondenterna försökte undvika arbetslöshet snarare än att tillskansa sig examensbeviset. 
Detta kan indikera som att det finns olika drivkrafter bakom den instrumentella inställningen. 
Hos våra respondenter framkommer både en vilja av att tillskansa sig examensbeviset och 
undvika arbetslivet samt den otrygghet det kan medföra. 
 
Vissa av respondenterna har valt att arbeta något eller några år innan utbildningen påbörjades 
medan andra gått direkt ifrån gymnasiet. Som nämnt i resultatet hade till exempel Anna som 
kom direkt från gymnasiet och Gabriella som valt att arbeta några år emellan olika syn på 
tidpunkt för att påbörja sina studier. Detta indikerar att Anna och Gabriella har en uppfattning 
om att individen kan ha sämre eller bättre förutsättningar för att ta sig an studier och yrke. 
Dock kan det ifrågasättas i vilken mån detta har påverkat val av utbildningstidpunkt 
alternativt i vilken mån detta är en efterhandskonstruktion för att rättfärdiga beslutet efter att 
det redan är fattat? 
 

6.2 Begränsningar vid utbildningsvalet 
I vårt resultat framkommer vissa begränsningar respondenterna upplevt inom ramen för valet 
av utbildning. Den första aspekten som kom upp är att en majoritet av respondenterna sökt 
andra utbildningar än sin påbörjade men inte blivit antagna då betyg eller högskoleprovs-
poäng inte räckt till. Undantaget Carl som kontaktade lärosätet, uppger ingen av 
respondenterna att de vidtagit specifika åtgärder för att bli antagna till sina påbörjade 
program. Att bli antagen på en utbildning med hög status på ett prestigefullt lärosäte ses inte 
som det primära hos våra respondenter. De har snarare värderat andra aspekter som 
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betydelsefulla vid valet av högre utbildning, vilket ligger i linje med semi-skilled choosers 
tankegångar och värderingar, enligt Beach & Puaca (2014). Samtliga respondenter har 
exempelvis sökt utbildningar på lärosäten i det geografiska närområdet. I vårt resultat 
återfinns ytterligare ett par uttryck för semi-skilled choosers avseende Bella och Frida, som 
till stor del vägt in planerat och befintligt familjeliv i sitt studieval. För samtliga respondenter 
har det även varit viktigt att välja en utbildning som med största sannolikhet leder till arbete 
efter avslutad utbildning samt att arbetet innefattar variation och praktiska inslag. 
Respondenterna ger här uttryck för att lägga vikt vid vad de vill att deras framtida arbeten 
skall präglas av samt hur de förhåller sig till arbetsmarknadens möjlighetsstruktur (Hodkinson 
& Sparkes, 1997).  
 
Ytterligare ett uttryck av semi-skilled choosers visas genom Eriks och Henriks avhopp från 
mer prestigefulla utbildningar på ett högre ansett lärosäte (jmf. Beach & Puaca, 2014). De har 
vissa svårigheter att beskriva vad som föranlett detta avhopp och beskriver det som att “det 
var inte min grej” trots att de ger uttryck för att fortfarande ha intresse för ämnet. Detta kan 
ses som ett uttryck för habitus och rummet av livsstilar genom distinktionen Bourdieu 
(1989,1993) beskriver gällande vad som är “för dem” och “för oss”. Därmed kan det tänkas 
att den påbörjade utbildningen inte låg i linje med respondenternas habitusscheman vilket 
skapade en upplevelse av att inte “känna sig hemma”. I och med detta kan det tänkas att Erik 
och Henrik befann sig inom ett obekant fält och därmed blev upplevelsen av “smak” och 
känslan av vad som är “för mig” och “för andra” tydlig. Detta kan också ses som ett uttryck 
för hur respondenterna initialt agerade utifrån deras upplevda möjlighetshorisonter, för att 
sedan revidera dessa. Situationen skulle därmed kunna påvisa att ett fenomen kan 
exemplifieras på två sätt. Hodkinson & Sparkes (1997) återger som tidigare nämnt ett 
exempel där ett yrke inte sågs som ett möjligt val (ett icke-val) i och med att individen inte 
såg valet som möjligt. I exemplet med våra respondenter kan det ses som att respondenterna 
såg detta som möjligt vilket de senare inte upplevde det vara. Här kan vi se två motsatta 
exempel men med liknande effekt, nämligen att valet påverkas av möjlighetshorisonten. 
 
Bella och Gabriella beskriver två utbildningar de aldrig övervägt. Bella beskriver hur hon inte 
ser läkare som ett möjligt alternativ då hon inte vill ha det ansvar som kommer med rollen. 
Gabriella beskriver arkitekt som ett yrke som inte “finns för henne” då hon inte kan rita. Det 
finns troligtvis flera möjliga förklaringar till detta. En koppling vi kan urskilja är till begreppet 
möjlighetshorisont och icke-val vilka reglerar hur tillgängligt ett yrke upplevs för individen 
(Hodkinson & Sparkes, 1997). Exemplen visar hur läkare och arkitekt inte fanns inom deras 
möjlighetshorisont, och därför inte övervägdes som möjliga utbildningar att välja vilket 
således kan ses som en icke-val. 
 

6.3 Incitament vid val av utbildningsinriktning 
Som inledningsvis nämnt råder det en horisontell könssegregering inom högre utbildning, där 
kvinnor och män tenderar att välja utbildningar av olika karaktär (Löfström, 2004:41). 
Kvinnor tenderar att välja utbildningar inom vård och omsorg och män inom teknikområdet 
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(Fransson & Lindh, 2004). Det kan tänkas att det finns flera möjliga förklaringar till detta. En 
aspekt som Fransson & Lindh (2004) återger är hur flickor och pojkar under sin skolgång 
socialiseras till att rikta sig mot olika typer av områden, såsom vård & omsorg respektive 
teknik.  
 
Som framkommer i vårt resultat var teknikintresse en betydelsefull variabel hos de manliga 
respondenterna, samt deras vilja att studera, och senare arbeta med, något som de tycker är 
”roligt”. Även den manliga respondenten som läser till sjuksköterska gav uttryck för detta då 
han gjorde sitt förstahandsval till utbildning utifrån intresse, även om han därefter inte blev 
antagen. Detta mönster återfinns inte hos de kvinnliga respondenterna som ett intresse på 
samma sätt som hos de manliga. Hos samtliga av de kvinnliga respondenterna kan det istället 
urskiljas att de ville “hjälpa människor” och “göra något för andra”. Detta återspeglas även 
hos den kvinnliga respondent som egentligen hellre ville studera till sjuksköterska men som 
sedan, på grund av sin familjesituation, valde att studera till byggingenjör. Vi vill med grund i 
detta göra en distinktion mellan att männen ger uttryck för att göra utbildningsvalet utifrån 
intresse och kvinnor utifrån en vilja av att hjälpa andra. Vi grundar denna distinktion på att 
vad som är ständigt förekommande i männens utsagor kring utbildningsval är begrepp som 
“kul”, “roligt”, “intresse” och “coolt”. När kvinnorna resonerar kring sitt utbildningsval görs 
detta i relation till att “vilja hjälpa till”, “vilja finnas till för andra”, samt att “identifiera sig 
med att jobba med människor”.  
 
Skeggs (2000) beskriver hur kvinnorna i hennes studie skapar sig ett värde och en 
tillfredsställelse genom att vara omvårdande. Hon beskriver även hur osjälviskhet är en viktig 
del för att skapa det omvårdande jaget samt hur kvinnornas jag är till för andra. Hon ger i sin 
studie uppslag till tänkbara orsaker gällande kvinnor som omvårdande subjekt. I hennes studie 
beskrivs hur kvinnorna påbörjade omvårdnadskurserna bland annat då detta upplevdes som 
bekant och något de hade tidigare erfarenhet av t.ex. genom barnpassning eller vård av någon 
inom familjen. Detta är även något vissa av våra respondenter ger uttryck för. Bella beskriver 
hur hon alltid har tagit hand om personer i sin omgivning, bl.a. sina småsyskon. Gabriella 
beskriver hur hon kan identifiera sig med att arbeta med människor och att det för henne är 
något välbekant. Det kan tänkas att våra kvinnliga sjuksköterskerespondenter, likt Skeggs 
(2000) respondenter, har sett sjuksköterskeutbildningen som en möjlig väg därför att 
sannolikheten är stor för dem att lyckas. Skeggs (2000) beskriver sammanblandningen av att 
vara och att göra inom vård och omsorg. Det kan tänkas att de begrepp våra kvinnliga 
sjuksköterskerespondenter ger uttryck för (såsom att “vilja hjälpa till”) antyder hur de tagit till 
sig omvårdande egenskaper och därmed förstärkt deras subjektsposition som ett omvårdande 
jag. Därmed skulle valet av sjuksköterskeutbildning kunna tänkas ligga nära till hands. 
 
Anledningen till att den manlige sjuksköterskerespondenten, David, kom in i vårdyrket var 
genom ett teknikprojekt han utförde på ett ålderdomshem där han fick erbjudande om att börja 
arbeta som vårdare när projektet var klart. Vi tolkar detta som att han snarare hamnade inom 
vården genom tillfälligheter baserat på ett intresse för något annat än vård och omsorg, det vill 
säga teknik. Därmed upplever vi att vad Skeggs (2000) beskriver inte kan utgöra samma 
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förklaringsgrund avseende Davids väg till sjuksköterskeutbildningen som för de kvinnliga 
sjuksköterskerespondenterna.  
 
Skeggs (2000) studie utgår från kvinnors situation i nordvästra England på 80-talet. Det är 
troligt att arbetsmarknaden i Sverige idag inte ser likadan ut som den gjorde för kvinnorna i 
Skeggs (2000) studie. Dock kan det tänkas att vissa av de då rådande strukturerna gällande 
arbetsmarknadens utformning, vilka yrken som är mansdominerade och kvinnodominerade 
fortfarande lever kvar i dagens Sverige. Detta skulle kunna förklara att cirka 90 procent av 
studenterna vid vård- och omsorgs utbildningar (och yrken) är kvinnor (SCB, 2010:47). Vad 
forskning visat är att kvinnor fortfarande utför den största delen av hushålls- och 
omsorgsarbete både på arbetsmarknaden och i hemmet (Berglund & Schedin, 2011:390-396), 
detta får oss att fundera på i vilken utsträckning kvinnor än idag skapar sitt värde genom 
omsorg av andra?  
 

6.4 Omgivningens betydelse 
Flera av respondenterna beskriver hur de redan som barn blev introducerade för de områden 
som de senare valde att studera inom. Vi kan i resultatet urskilja hur dessa respondenters 
anhöriga influerat dem på olika sätt. Till att börja med beskriver några av respondenterna hur 
deras föräldrar uppmuntrat dem inom respektive område som unga; män beskriver hur deras 
pappor uppmuntrade ett teknikintresse medan kvinnor berättar att de följde med sina mammor 
på arbeten inom vården. Såsom Lundgren & Berggren (2004) skriver kan det utifrån 
socialisationsteorier, specifikt könssocialisation, resoneras kring huruvida samhälleliga 
normer gällande traditionellt manliga och kvinnliga roller återspeglas i ungas utbildningsval. 
Genom att flickor och pojkar bemöts och behandlas olika utifrån omgivningens förväntningar 
på deras kön, utvecklas olika förmågor och färdigheter som kan bidra till att lägga en grund 
inför deras inriktning på utbildnings- och yrkesvalet. Vi kan utifrån vårt resultat se ett mönster 
i att även flera av våra respondenter ger uttryck för att samhälleliga normer gällande kön kan 
ha en effekt på deras utbildningsval. Detta i form av att män tidigt utvecklat ett intresse för 
teknik och kvinnor snarare ägnat sig vård- och omsorg, baserat på att deras föräldrar 
introducerat dem för dessa områden. Det kan tänkas att föräldrarna därmed väckt och 
utvecklat tankar hos respondenterna gällande de områden som är “för dem”, vilket ligger i 
linje med habitus (Bourdieu, 1993). Därmed skapas även upplevelserna av vad som är möjligt 
(och inte möjligt) vilket således bidragit till att utforma respondenternas möjlighetshorisonter 
och vad som upplevs som icke-val (Hodkinson & Sparkes, 1997).  
 
Vårt resultat påvisar även att en majoritet av respondenternas föräldrar arbetar inom 
yrkesområden som domineras av män respektive kvinnor; pappor inom mansdominerade 
yrken och mammor inom kvinnodominerade yrken. Detta skulle kunna utgöra ytterligare ett 
belägg för hur kvinnor och män införlivar normer gällande kön, och hur en föreställning av 
normerna reproduceras hos nästföljande generation (Fransson & Lindh, 2004). Detta skulle 
även kunna statuera exempel på hur habitus reproduceras (Bourdieu, 1993) 
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Två av de manliga byggingenjörsrespondenterna uppgav hur karaktärer de sett på TV utgjort 
inspiration till deras utbildning- och yrkesval. Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för 
Fransson & Lindhs (2004) resonemang kring hur media förmedlar schablonartade 
könsstereotypa bilder av kvinnor och män i samhälle och arbetsliv, vilket kan införlivas hos 
unga. Detta i sin tur kan leda till att möjlighetshorisonten förändras utifrån hur individen 
påverkas av de samhälleliga normerna kring kön (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
Möjlighetshorisonten styr därmed vilka roller och personer individen kan identifiera sig med 
och därmed påverka valet av utbildning vilket skulle kunna förklara hur våra respondenter 
blev inspirerade av utbildningen genom dessa TV-karaktärer. 
 
Vissa av motiven som respondenterna beskriver till valet av högre utbildning samt 
utbildningsinriktning är återkommande, så som att arbetet ska vara varierande, praktiskt och 
goda möjligheter att få arbete. Utifrån den begränsade kunskap vi har gällande 
respondenternas bakgrund framstår det som att en majoritet av våra respondenter har liknande 
bakgrunder avseende familjesituation, föräldrarnas utbildningsgrad samt karaktären på deras 
arbete. Detta skulle kunna innebära att respondenterna befinner sig på liknande positioner i 
vad Bourdieu (1989,1993) benämner rummet av livsstilar där liknande smak, värderingar och 
beteenden tenderar att prägla positionerna. Detta skulle kunna vara en förklaring till de 
likheter som uppkommit i vår studie. 
 

6.5 Avslutande reflektioner 
Vad vi slutligen kan se är att samtliga respondenter ger uttryck för en övervägande 
instrumentell inställning till sitt val av studier. Detta genom att inte fokus inte ligger på själva 
utbildningsinnehållet, utan mer på det yrke som utbildningen leder till. Vi kan se att det finns 
vissa begränsande strukturer, som till viss del påverkar vad individen ser som möjligt och “för 
sig”. Utifrån vår studie kan vi även urskilja att omgivningen har betydelse, både genom 
interaktion och socialisation. En skillnad vi dock kan urskilja i vårt resultat mellan de manliga 
och kvinnliga respondenterna är att män ger uttryck för att göra sin val utifrån intresse och 
kvinnor utifrån en vilja av att hjälpa andra. I denna studie har vi försökt ge potentiella 
förklaringar till denna skillnad, men det krävs ett mer omfattande arbete för att få en bredare 
kunskap om ämnet där även andra variabler skulle behöva tas i beaktande.  
 
Ett genomgående tema i vårt resultat är att utbildningsvalet präglats av en ambivalens där 
respondenterna vägt in flera faktorer i sitt utbildningsval. Vi kan därmed se att många 
parametrar har spelat in i utbildningsvalet och detta skulle kunna ses som ett tecken på vår 
samtid där utbildning får en allt viktigare roll i vårt samhälle. Denna samhällsutveckling i 
kombination med en expansion av utbildningsutbudet kan tänkas försvåra valet av utbildning 
och skapa den ambivalens där många faktorer spelar in. 
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7 Metoddiskussion 
Något vi genomgående kan urskilja vid diskussion om metodval är att tillförlitligheten och 
giltigheten på flera sätt kan diskuteras och härledas till ett flertal av studiens svagheter. Nedan 
följer några exempel på detta:  
 
Som inledningsvis nämnt har vi genomgående i denna studie haft en viss förförståelse samt 
viss förstahandskunskap av vårt undersökta ämne. Även då vi försökt att hålla en objektiv 
inställning är det möjligt att detta har påverkat resultat och analys. En problematik med att 
använda sig av en hermeneutisk ansats är att det sker en tolkning av en redan tolkad värld, 
vilket kan ge upphov till missförstånd och innebära att det dras slutsatser på felaktiga grunder. 
Detta skulle kunna ge ett missvisande resultat och därmed äventyra studiens giltighet. Vi har i 
linje med den hermeneutiska cirkeln reviderat vår förförståelse av ämnet under studiens gång. 
Detta innebär att vi nu har en annan förförståelse av området än vi hade innan vi påbörjade 
studien.  
 
Vårt val av abduktiv ansats kan ha varit en bidragande orsak till att vi fick ett brett omfång på 
vår empiri, något som gav oss många intressanta infallsvinklar men därmed även en utmaning 
i att göra empirin rättvisa. Det breda omfånget på vår empiri skulle även kunna indikera 
brister i vår intervjuguide. Under analys av vårt material kunde vi uppmärksamma att vi i våra 
intervjuer missat att följa upp vissa trådar, som vi i efterhand insåg kunde ha varit intressanta 
att koppla till vårt resultat. Ett exempel på detta är att vi frågade våra respondenter kring 
huruvida de ville vidareutbilda sig efter pågående utbildning och hur länge de vetat att de vill 
gör det, dock ställde vi inga ingående frågor om varför de ville vidareutbilda sig. En 
anledning till detta kan sannolikt ha varit att vi i stunden upplevde oss få fullgoda svar på det 
ändå, i kombination med att det under intervjuerna inte stod klart för oss att detta kunde vara 
av intresse för oss - det var först i ett senare skede detta kom fram. Angående våra intervjuer 
bör det också lyftas att på grund av vissa kommunikationssvårigheter skiljde sig Fridas 
intervju från de övriga. Detta resulterade i att hennes svar blev mer svårtolkade.  
 
Det vi i denna studie har valt att studera är omfattande processer, där sannolikt många motiv 
och faktorer har haft en inverkan. Det innebär svårigheter att kunna dra några djupare 
antaganden kring hur saker förhåller sig, och har istället gett oss ett brett resultat vilket har 
inneburit en viss problematik gällande avgränsningen och analysen av detta. Genom 
avgränsningar såsom uteslutandet av etnicitet går vi miste om faktorer som med stor 
sannolikhet också har påverkat respondenternas val av utbildning och vi kan således inte få en 
helhetsbild gällande respondenternas val av högre utbildning. Denna studie hade därför med 
fördel kunna kompletteras med en kvantitativ del där vi i början skapat oss en överblick av 
relationen mellan klass, kön, etnicitet och ålder samt värderingar utifrån på förhand uppsatta 
motiv för att sedan djupdyka i någon av dessa aspekter. Detta skulle eventuellt kunnat 
begränsa den bredd vi som ovan nämnt brottats med under studiens gång. 
 
En ytterligare aspekt som är värt att ta i beaktande är att vi intervjuat kring ämnen som 
individer eventuellt kan ha svårt att sätta ord på. Då vi intervjuat studenter som hunnit studera 
nästan ett år kan det tänkas vara svårt att skilja på vad de tyckte då och vad de tycker nu. 
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Resultatet kanske skulle sett annorlunda ut om vi intervjuat individer som gjort sitt 
utbildningsval men ännu inte hunnit påbörja sina studier. En annan aspekt kan vara att 
respondenterna inte reflekterat över valet i så stor utsträckning och därmed ha tankar som inte 
är färdigformulerade inför dem själva. I samband med detta bör också tilläggas att vissa av 
svaren kan vara efterhandskonstruktioner för att rättfärdiga sina val i efterhand. Missvisande 
resultat skulle även kunna uppstå på grund av att respondenter avsiktligt vinklar sina svar för 
att de vill kunna ge ett svar, alternativt framställa sig själva i god dager.  
 
I valet av vilka utbildningar vi skulle studera försökte vi välja två som vi ansåg var 
jämförbara. Vad som senare, under studiens gång, uppkom var att dessa utbildningar kanske 
inte var så jämförbara som vi först trodde. Detta i och med att ett av våra resultat var att män 
valde utifrån intresse vilket inte kvinnor gjorde. Det skulle kunna bero på utbildningarnas 
karaktär, det vill säga byggingenjör är en teknikbaserad utbildning, vilket utifrån våra 
respondenters svar kan ses som ett inte alltför ovanligt intresse för män. Vi kanske hade fått 
ett annat resultat om vi istället för sjuksköterskestudenter intervjuat studenter på en textillinje, 
för att se om de i större utsträckning hade talat i termer av intresse. 
 
Den könsfördelning vi gjorde i vårt urval, vilken vi valde för att återspegla könsfördelningen 
inom programmen, har troligtvis gett oss ett relativt verklighetsförankrat resultat. Vi kan dock 
se en viss problematik med den könsfördelning vi har gjort. Problematiken består i att vi haft 
vissa svårigheter med att utläsa mönster ur resultatet med den respondentuppdelning gällande 
kön och program som vi hade. Detta i kombination med vårt urval på enbart åtta personer har 
sannolikt påverkat generaliserbarheten i vår studie. Generaliserbarheten kan därmed ses vara 
relativt låg i denna studie. Det är möjligt att några av de attityder och motiv som uppkommit i 
vårt resultat även kan tänkas gälla för andra studenter på andra utbildningar. I vilken grad är 
dock svårt att avgöra genom vår begränsade studie.   
 
Syftet med studien var primärt att undersöka tankarna kring respondenternas utbildningsval, 
med fokus på utbildningen. Med detta medföljer en viss problematik då vi valt att studera 
utbildningar som är yrkesinriktade. Vår empiri kom således att till viss del präglas av utsagor 
gällande det kommande yrket. I och med detta kom vår studie att i en större utsträckning än vi 
primärt hade tänkt att behandla yrkesrelaterade tankar och resonemang. Vi valde att låta detta 
återspeglas i arbetet för att göra empirin rättvisa.  
 
 

8 Vidare forskning 
I en vidare forskning hade det varit intressant att titta på andra könssegregerade 
utbildningsområden (utöver omvårdnad och teknik) för att se om även de indikerar 
diskursmässiga skillnader (“intresse”, ”hjälpa andra”) hade också varit en intressant ingång 
till vidare forskning.  
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Det hade även varit intressant att undersöka respondenterna i denna studie i ett senare skede i 
deras karriärer, exempelvis för att se om den instrumentella inställning som framkommit i 
denna studie kan tänkas ha effekter senare i arbetslivet. 
Som tidigare nämnt hade det även varit intressant och relevant att ta variabler såsom ålder och 
etnicitet i beaktande.  
 
Det hade likaså varit intressant att studera valet utifrån ett statusperspektiv, 
motivationsperspektiv alternativt genom identitetsskapande. 
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka andra utbildningsgrupper och 
belysa likheter och skillnader dem emellan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

33  

9 Referenser 
 
Allvin, M., Aronsson. G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2010). Gränslöst 
arbete – socialpsykologiska persoektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber AB 
 
Aspers, P. (2011) (2007). Etnografiska metoder. Helsingborg: Gyllene Snittet AB 
 
Becker, H. (2008). Tricks of the trade - yrkesknep för samhällsvetare. Malmö: Liber AB 
 
Berglund, T. & Schedin, S. (2011). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Broady, D. & Palme, M. (1993). Pierre Bourdieu - Kultursociologiska texter. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 
 
Engquist, A. (2013). Om konsten att samtala. (5. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 
 
Fransson, K. & Lindh, G. (2004). Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras 
ögon. Skolverket. 
 
Gilje, N. & Grimen, H. (2014). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. (3. uppl.). Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB 
 
Hirdman, Y. (2004). Genus - om det stabilas föränderliga former. (2. uppl.). Malmö: Liber 
AB 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur 
 
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. 
Stockholm: Liber AB. 
 
Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 
Internet. (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur 
 
Olofsson, G. & Petersson, O. [Red,] (2011). Med sikte på profession - Akademiska 
yrkesutbildningar vid ett nytt universitet. Århus: Scandinavian Book 
 
Skeggs, B. (2000). Att bli respektabel. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl). Lund: Studentlitteratur. 
 
Wennerström, U-B. (2009). Den kvinnliga klassresan. Göteborg: Intellecta Infolog 
 



 
 

 

34  

Elektroniska källor 
 
Allastudier.se. (2015). Guide: Så väljer du rätt till högskolan.  
URL:http://allastudier.se/tips-o-fakta/2450-guide-s%C3%A5-v%C3%A4ljer-du-r%C3%A4tt-
till-h%C3%B6gskolan/#S%C3%A5%20v%C3%A4ljer%20du%20r%C3%A4tt%20utbildning  
Hämtad: 2015-05-13. 
 
Beach, D. & Puaca, G. (2014). Changing higher education by converging policy-packages: 
education choices and student identities. European Journal of Higher Education. Vol. 4, Issue 
1, 2014. 
URL: http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2013.862155  
Hämtad: 2015-03-30. 
 
Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. Sociological Theory. Vol. 7, No. 1, 
1989. 
URL: http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/jbell/bourdieu.pdf  
Hämtad: 2015-05-02. 
 
Hodkinson, P. & Sparkes, A.C. (1997). Careership: a sociological theory of career decision 
making. British Journal of Sociology of Education. Vol. 18, Issue 1, 1997. 
URL: http://dx.doi.org/10.1080/0142569970180102  
Hämtad: 2015-03-30. 
 
HSV. Rapport 2008:33 R. (2008). Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i 
Sverige.  
URL:http://www.uk-
ambetet.se/download/18.1ff6bf9c146adf4b49677a/1404209544721/0833R+Vilka+%C3%A4r
+studenter+En+unders%C3%B6kning+av+studenterna+i+Sverige.pdf  
Hämtad: 2015-05-13. 
 
Löfström, Å. SOU 2004:43. (2004). Den könsuppdelade arbetsmarknaden.  
URL:http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/72/89/fe0a5c7f.pdf  
Hämtad: 2015-05-13. 
 
SCB. (2014). Drygt 1,2 miljoner högutbildade i yrkesverksam ålder.  
URL:http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-
forskning/Befolkn 
ingens-utbildning/Utbildningsstatistisk-arsbok/64475/64482/Behallare-for-Press/367834/  
Hämtad: 2015-05-13. 
 
SCB. (2010). Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030.  
URL:http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_1990I30_BR_A40BR1001.pdf  
Hämtad: 2015-05-13. 

http://allastudier.se/tips-o-fakta/2450-guide-s%C3%A5-v%C3%A4ljer-du-r%C3%A4tt-till-h%C3%B6gskolan/#S%C3%A5%20v%C3%A4ljer%20du%20r%C3%A4tt%20utbildning
http://allastudier.se/tips-o-fakta/2450-guide-s%C3%A5-v%C3%A4ljer-du-r%C3%A4tt-till-h%C3%B6gskolan/#S%C3%A5%20v%C3%A4ljer%20du%20r%C3%A4tt%20utbildning
http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2013.862155
http://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/jbell/bourdieu.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/0142569970180102
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1ff6bf9c146adf4b49677a/1404209544721/0833R+Vilka+%C3%A4r+studenter+En+unders%C3%B6kning+av+studenterna+i+Sverige.pdf
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1ff6bf9c146adf4b49677a/1404209544721/0833R+Vilka+%C3%A4r+studenter+En+unders%C3%B6kning+av+studenterna+i+Sverige.pdf
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1ff6bf9c146adf4b49677a/1404209544721/0833R+Vilka+%C3%A4r+studenter+En+unders%C3%B6kning+av+studenterna+i+Sverige.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/72/89/fe0a5c7f.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Utbildningsstatistisk-arsbok/64475/64482/Behallare-for-Press/367834/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Utbildningsstatistisk-arsbok/64475/64482/Behallare-for-Press/367834/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Utbildningsstatistisk-arsbok/64475/64482/Behallare-for-Press/367834/
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_1990I30_BR_A40BR1001.pdf


 
 

 

35  

 
Skeggs, B. (2005). Context and Background: Pierre Bourdieu’s analysis of class, gender and 
sexuality. The Sociological Review. Vol. 52, Issue 2, 2005. 
URL:http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1467-
954X.2005.00522.x/pdf  
Hämtad:2015-04-27. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. 
URL:https://pingpong.hb.se/courseId/18515/node.do?id=10004260&ts=1426766544430&u=1
764045526 
Hämtad: 2015-05-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1467-954X.2005.00522.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1467-954X.2005.00522.x/pdf
https://pingpong.hb.se/courseId/18515/node.do?id=10004260&ts=1426766544430&u=1764045526
https://pingpong.hb.se/courseId/18515/node.do?id=10004260&ts=1426766544430&u=1764045526


 
 

 

36  

10 Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Berätta om oss, studien, anonymiteten etc. 
Hur gammal är du? 
Hur skulle du beskriva dig som person? 
 
 
ARBETSLIVS- OCH UTBILDNINGSERFARENHET 
 
Vad läste du på gymnasiet?  
Vad studerar du? 
Vad har du gjort tidigare, innan du började studera? 

- Hur upplevde du det / Vad tyckte du om det? 
 
 
BAKOMLIGGANDE MOTIV OCH ÖVERVÄGANDEN TILL UTBILDNINGSVALET  
 
Hur kom det sig att du valde denna utbildning? 
Vad kände du till om utbildningen XXX innan du gjorde ditt val? 
Hur tänkte du kring yrket XXX innan du gjorde ditt val? 
Var det några andra utbildningar du övervägde? 
Isåfall vilka? 

om ja, -Hur resonerade du kring XXX utbildningen? 
                  - Hur gick det till när du slutligen bestämde dig för XXX? 
      om nej, vad gjorde dig så säker på XXX? 
 
Vad var det som gjorde dig intresserad av att läsa till XXX? (föräldrar, vänner etc.) 
 
Pratade/resonerade du med någon annan innan du gjorde ditt val av utbildning? 
•om ja, vem/vilka? 
•    - i vilken utsträckning upplevde du att den personen/de personerna påverkade ditt val? 
•om nej, hur kommer det sig att du inte pratade med någon annan? 
 
Upplevde du det som lätt eller svårt att göra valet om XXX utbildningen? 
•vad var det som gjorde det lätt/svårt 
 
Vad är det med XXX-utbildningen som du tycker är intressant? 
 
Vad är det med XXX-yrket som du tycker är lockande/intressant? 
•Hur kommer det sig? 
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Vad är viktigt för dig i ett framtida arbete? 
 
 
RESPONDENTENS BEDÖMNING AV YRKESANGELÄGNA EGENSKAPER 
 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att vara en bra sjuksköterska/ingenjör? 
(Hur kommer det sig?) 
 
Vilka egenskaper tror du skulle vara en nackdel i ett yrke som XXX? 
(På vilket sätt tror du XXX kan vara en nackdel?) 
 
 
 
FÖRHOPPNINGAR INFÖR DET KOMMANDE ARBETSLIVET  
 
Om du får tänka helt fritt, hur önskar du då att ditt kommande arbetsliv som XXX kommer se 
ut? 
Vad ser du för fördelar med att arbeta som XXX? 
Ser du några nackdelar med att arbeta som XXX, isåfall vilka? 
 
 
FAMILJENS UTBILDNINGSBAKGRUND OCH INSTÄLLNING TILL HÖGRE 
STUDIER 
 
Vilken sysselsättning har de i din familj? 
Vad har de i din familj för utbildningsbakgrund? 
Hur var inställningen till högskolestudier i din familj? 
Tror du att din bakgrund har påverkat ditt studieval? 
 
 
Vill du tillägga något? 
Vill du fråga något? 
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