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1. Inledning 
 
Rapporten har sin grund i en omfattande enkätstudie som genomfördes 
våren 2003 vid Växjö universitet, vars syfte var: 
 

/…/att öka kunskapen om såväl studenterna som utbildningskvalitén. 
Här redovisas nybörjarstudenterna, d v s de studenter som våren 2003 
går sin andra termin och de mera erfarna studenterna, d v s de 
studenter som våren 2003 går sin sjätte termin vid Växjö universitet. 
Sex övergripande teman har utifrån syftet varit vägledande för 
dispositionen:  
 
– Studenternas bakgrund  
– Studenterna om studiestarten  
– Studenternas utbildningsorienteringar  
– Studenternas studiemönster och syn på studier, utbildning och lärosäte  
– Studenterna om inflytande och jämställdhet  
– Studenterna om framtida yrke och karriär (Eriksson 2004, sid 1) 

 
En avslutande fråga i enkätstudien (som inte behandlades i Student 2003) 
gäller studenternas framtidsförväntningar där möjligheten gavs att skriva 
fritt utifrån fyra teman; familjesituation, arbetssituation, bostadssituation 
och fritidsintresse.  
 
Syftet med denna rapport är att ge en djupare förståelse för hur 
sjätteterminsstudenter, som befann sig i slutet av sina studier och inom en 
snar framtid var på väg ut i arbetslivet, ser på sin framtid utifrån 
ovanstående fyra teman. Syftet är även att jämföra olika studentgrupper. 

 

1.1 Att studera framtiden 
 

”Vi förutsätter en framtid som gör oss förmögna till handling. På ett 
ofta självklart och oreflekterat sätt litar vi dessutom allmänt till vår 
egen och andras överskridande förmåga, vilket avspeglas i uttryck 
som ”det ordnar sig alltid…”, ”nu ska vi inte bara se till hindren…” I 
förvissningen om att det kommer att ”gå bra” blir vi förmögna att i 
tanken ta in och väga framtidsförslag mot varandra” (Jerkeby, 2003, 
sid 293). 

 
Vid beskrivningar av dagens samhälle uppmärksammas ofta att vi idag inte 
har våra liv utstakade i lika hög grad som våra förfäder. Detta kan ses som 
positivt men också leda till viss oro bland unga; oro för bland annat 
arbetslöshet, ekonomi eller skilsmässa i framtiden. (Jerkeby 2003) Tidigare 
traditionellt säkra vägar till bestämda positioner i vuxenlivet är inte längre 
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lika självklara. Den arbetsmarknad som ungdomar möter är inte en säkrad 
och god ställning i arbetslivet, oavsett om de har högskoleutbildning eller 
inte. Det råder en ”meritinflation” på utbildningsområdet och många 
utbildningar har förlorat sitt tidigare värde. (Nilsson 1998) Utsikterna på 
arbetsmarknaden ser inte bra ut och det finns idag en minskad efterfrågan på 
arbetskraft, även bland högutbildade (SCB 2004:4). Denna situation får 
även konsekvenser för studenters sätt att hantera och tänka om framtiden 
samt för deras möjligheter att etablera sig som vuxna (Nilsson 1998). 
Optimismen har trots detta ökat under de senaste åren (sedan 1997). Åtta av 
tio unga (16-29 år) ser optimistiskt på framtiden och en stor andel finns 
bland dem som studerar på eftergymnasial nivå. Även nio av tio vuxna (35-
74 år) tror på en ljus framtid. (Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1) 
 

1.2 Växjö universitet 
 
Medelåldern bland studenter som söker sig till Växjö universitet har blivit 
högre och är vid undersökningstillfället 28 år. En stor del av studenterna har 
dessutom varit ute på arbetsmarknaden innan de börjat studera. Det finns 
även en stor grupp unga studenter som under studietiden bosätter sig inom 
Växjö universitets Campusområde. Här finns studentbostäder, samtliga 
institutioner och ett stort utbud av aktiviteter.  
 
Vidare är det studenter med bakgrund från arbetarklass tillsammans med 
lägre medelklasstudenterna som utgör Växjö universitets sociala bas. Två av 
tio studenter är från övre medelklassbakgrund, med föräldrar som är eller 
varit tjänstemän på mellannivå eller hög nivå med akademisk bakgrund. 
(Eriksson 2004) 
 

1.3 Institutionerna vid Växjö universitet 2003 
 

Våren 2003 fanns åtta institutioner vid Växjö universitet. Till den 
humanistiska-samhällsvetenskapliga fakulteten hör institutionerna 
Humaniora (HUM) och Ekonomihögskolan (EHV), Institutionen för 
Samhällsvetenskap (SVI) samt Institutionen för pedagogik (IPED) och 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA). Till 
naturvetenskaplig-teknisk fakultet hör Institutionen för matematik och 
systemteknik (MSI), Institutionen för biovetenskaper och 
processteknik (IBP) och Institutionen för industriella styrsystem (IPS). 
Lärarutbildningen, ligger under Lärarutbildningsnämnden. (Eriksson 
2004, sid 4) 

 
Institutionerna vid Växjö universitet har vissa utmärkande drag som kan 
påverka studenternas framtidssyn. Följande presentation av institutionerna 
är hämtat från studentrapporten (Eriksson 2004).  
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1.3.1 Institutionen för humaniora (HUM)  
 
Institutionen innehåller humanistiska ämnen som historia, filosofi, 
litteraturvetenskap, religion, filmvetenskap, svenska språket samt olika 
främmande språk. Dessutom finns programmet för Internationell 
administration med språk och ett nytt program för Biblioteks- och 
informationsvetenskap var under våren 2003 under planering. Andelen 
programstudenter är relativt hög i och med att lärarutbildningen är stor vid 
Växjö universitet, men institutionen erbjuder i hög utsträckning fristående 
kurser. Institutionen hade 2003 cirka 1800 studenter och 100 anställda. 
 
Utmärkande drag för institutionen 
 

Bakgrund 
- medelåldern är 28 år. 
- majoriteten är kvinnliga studenter  
- cirka hälften lever tillsammans med en partner och var tredje student har 

hemmavarande barn.  
- många har vuxit upp i Kronobergs län och de omgivande länen. 

Institutionen rekryterar relativt få studenter utanför närregionen.  
- majoriteten har en bakgrund från lägre medelklass  

 
Bostadssituation 

- många flyttar till Växjö under studietiden och väljer i första hand att 
bosätta sig utanför campus.  

- få studenter kan tänka sig att arbeta i Växjö och Kronobergs län. De vill 
istället söka sig utanför närregionen och inte sällan utomlands.  

- de anser inte att det är viktigt att bo kvar där de bor idag. 
 

Institutionen 
- är en utpräglad "kursinstitution", majoriteten läser fristående kurser 
- många av utbildningarna är inte direkt förberedande för ett visst yrke (de 

har en relativt låg grad av yrkesinstrumentalitet). 
 

Motiv till studier 
- studierna är ett individualistiskt projekt, många är i första hand 

intresserade av ett specifikt ämne eller av att utveckla sig själva genom 
studierna.  

 
Arbetssituation i framtiden 

- fast anställning och intellektuellt stimulerande arbete med en god lön är 
viktigt vid framtida anställningar 

- många anser att det är mindre betydelsefullt att göra karriär  
- hälften är osäkra på den egna karriären och på om de kommer att få 

anställning efter utbildningen, hälften är säkra. 
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1.3.2 Ekonomihögskolan (EHV) 
 
Ekonomihögskolan hade 2003 fem olika utbildningsprogram och många 
fristående kurser inom sex olika ämnen. Forskning vid institutionen, 
exempelvis inom nationalekonomin och ekonomprogrammet, är välkända 
även utanför närregionen. Ekonomihögskolan är därför en av de 
institutioner som till stor del bidragit till att definiera bilden av den högre 
utbildningen i Växjö. Antalet studenter var 2003 drygt 2600 och cirka 100 
personer var anställda.  
 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- medelåldern är 26 år. 
- en knapp majoritet är kvinnor  
- många är ensamstående och få har barn.  
- de flesta är studenter uppvuxna utanför Kronobergs län. Institutionens 

rekryteringsbas är dock mer lokal/regional bland sjättetermins-
studenterna.  

- en stor majoritet har medelklassbakgrund.  
 

Bostadssituation 
- många flyttar till Växjö, främst till campus, där hälften bor. 
- mycket få studenter vill vara kvar i Växjö eller Kronobergs län efter 

studierna, det är istället de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, 
Malmö och arbete utomlands som lockar.  

 
Institutionen 

- de flesta studerar på program. 
 

Motiv till studier 
- de flesta studerar för att de är intresserade av ett specifikt ämne, däremot 

är det få studenter som i första hand studerar för att få ett specifikt yrke.  
- den utbildning som ges är inriktad mot ett antal olika yrken och 

yrkesområden, ofta genom utbildningsprogram (de har en relativt hög 
grad av yrkesinstrumentalitet).  

 
Arbetssituationen i framtiden 

- att göra karriär är viktigt för många. Betydelsefullt är även att yrket är 
intellektuellt stimulerande och att lönen är hög. 

- tror på goda karriärmöjligheter, god löneutveckling och goda utsikter för 
framtida anställningar.  
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1.3.3 Institutionen för samhällsvetenskap (SVI) 
 
Under våren 2003 fanns det sex olika utbildningsprogram och ett stort antal 
kurser inom sju olika ämnen. SVI är en av de gamla institutionerna i Växjö 
och tillsammans med Ekonomihögskolan står SVI för cirka 80 procent av 
internationellt studentutbyte. Detta har blivit ett av Växjö universitets 
viktigaste kännetecken.  Antalet studenter var 2003 cirka 1700 och drygt 
100 personer var anställda.  

 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- medelåldern är 30 år.  
- majoriteten är kvinnliga studenter  
- många lever ett socialt etablerat liv med familj, barn och villa. 
- studenters uppväxtort är främst utanför Kronobergs län. Dock fler lokalt 

förankrade bland sjätteterminsstudenterna.  
- bakgrunden bland nybörjarstudenterna är till stor del från medelklass. fler 

sjätteterminare har arbetarklassbakgrund.  
 

Bostadssituation 
- under studietiden bosätter sig de flesta i Växjö. 
- få studenter vill arbeta i Växjö eller i Kronobergs län efter avslutade 

studier.  
 

Institutionen 
- en majoritet av studenterna studerar på något av institutionens åtta olika 

utbildningsprogram.  
- har utbildningar inom specifika ämnen och mot ett antal yrkesområden, 

men inte mot väldefinierade yrken eller professioner (de har en relativt 
låg grad av yrkesinstrumentalitet). 

 
Motiv till studier 

- studerar i första hand för att de intresserade av ett ämne eller för en 
personlig utveckling, och i andra hand för att få ett specifikt yrke.  

 
Arbetssituationen i framtiden 

- att göra karriär är mindre viktigt i kommande arbetsliv  
- anser däremot att det är betydelsefullt att det kommande arbetet är 

intellektuellt stimulerande, att lönen är hög och att den kommande 
anställningen är fast.  
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1.3.4 Institutionen för pedagogik (IPED)  
 
Institutionen för pedagogik ansvarar för praktisk-pedagogiska delar i 
lärarutbildningen. För övrigt har institutionen ett 30-tal fristående kurser i 
ämnen som Pedagogik, Bild, Idrottsvetenskap och Musik samt även fyra 
program exempelvis Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård och Coaching & Sport Management. Under våren 2003 
studerade runt 2200 studenter vid institutionen och cirka 120 personer var 
anställda. 

 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- har de "äldsta" studenterna, medelåldern bland sjätteterminsstudenterna 
är 34 år.  

- en majoritet är kvinnliga studenter  
- en majoritet lever tillsammans med en partner, en av tre har 

hemmavarande barn.  
- bland sjätteterminsstudenterna finns en stor andel studenter med ett lokalt 

och regionalt ursprung.  
 

Bostadssituation 
- drygt hälften av studenterna flyttar inte till Växjö utan pendlar över 

dagen.  
- de studenter som bor i Växjö kommun, bosätter sig ofta utanför Campus.  
- många har mindre möjligheter att flytta efter avslutade studier (på grund 

av ett redan socialt etablerat liv) 
- många värderar att få bo och arbeta på den ort de idag bor i högt.  

 
Institutionen 

- håller mest fristående kurser och i mindre utsträckning 
utbildningsprogram.  

- utbildningarna vid institutionen förbereder studenter för specifika yrken 
(är relativt yrkesinstrumentella)  

 
Motiv till studier 

- många studerar för att de vill ha en yrkeskompetens, många söker yrken 
de redan har erfarenhet av.  

 
Arbetssituationen i framtiden 

- det finns en viss tveksamhet till goda karriärmöjligheter. 
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1.3.5 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA)  
 
Institutionen håller grundutbildningsprogram för sjuksköterskor och för 
röntgensjuksköterskor och en specialistutbildning för redan utbildade 
sjuksköterskor. Hösten 2003 startade det nya Socionomprogrammet. IVOSA 
hör till de minsta institutionerna vid Växjö universitet med cirka 900 
studenter och 60 anställda.  
 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- en homogen studentgrupp.  
- medelåldern är hög, 32 år 
- domineras av kvinnliga studenter 
- många har ett väletablerat liv med partner och barn  
- majoriteten är uppvuxna i Kronoberg och dess omgivande län 
- majoriteten är från arbetarklassbakgrund 

 
Bostadssituation 

- få bosätter sig i Växjö, de flesta pendlar, få av dem som bor i Växjö bor 
på Campusområdet. 

- IVOSA-studenter vill i första hand vara kvar på den ort de bor i under 
studietiden. 

 
Institutionen 

- är en programinstitution 
- institutionen har utbildningar som leder till specifika yrken (har hög grad 

av yrkesinstrumentalitet) 
 

Motiv till studier 
- det framtida yrket är centralt. Den livssituation många studenter lever i 

innebär på olika sätt att studierna medför höga ”kostnader”, för att 
minska dessa väljer studenterna att utbilda sig till ett specifikt yrke 

 
Arbetssituationen i framtiden 

-  att göra karriär är mindre betydelsefullt 
-  fast anställning är mycket viktigt 
-  de flesta anser att de har goda utsikter för framtida anställningar.  
-  anser sig också ha goda karriärmöjligheter och god löneutveckling. 

1.3.6 Institutionen för matematik och systemteknik  (MSI)  
 
MSI är den största institutionen inom fakulteten för matematik/ 
naturvetenskap/teknik. Här finns elva olika program med inriktningar som 
Elektroteknik, Datavetenskap, Systemvetenskap och Naturvetenskap, här 
ges även ett antal högskoleförberedande kurser och traditionella 
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ämneskurser. MSI har haft svårt att rekrytera tillräckligt många studenter till 
sina program och kurser. En ganska stor andel av dessa studenter är 
lärarstudenter eller lärare i vidareutbildning. 2003 hade institutionen cirka 1 
800 studenter och drygt 120 anställda 

 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- medelåldern är 26 år. 
- majoriteten är manliga studenter.  
- många är ensamstående, få har barn  
- bland dem som studerar sin sjätte termin finns en majoritet som är 

uppvuxna i närregionen.  
- studenterna är huvudsakligen från lägre medelklass- och 

arbetarklassbakgrund.  
 

Bostadssituation 
- en majoritet av institutionens studenter flyttar till Växjö under 

studietiden, tre av tio bosätter sig på campus.  
- en av tre vill bo och arbeta i länet efter avslutade studier.  
- att bo kvar på den nuvarande bostadsorten är mindre betydelsefullt. 

 
Institutionen 

- är inte en ”helfartsinstitution” även om majoriteten läser på 
utbildningsprogram. 

- förbereder studenter för väldefinierade yrken (relativt yrkesinstrumentell) 
 

Motiv till studier 
- studerar i första hand för ett intresse av ett ämne eller för att utveckla sig 

själv och i andra hand för att utbildningen ska utmynna i ett konkret yrke.  
 

Arbetssituationen i framtiden 
- fast anställning, hög lön, ett intellektuellt spännande arbete och att få 

använda tillgodogjorda kunskaper är viktigt. 
- är inte positiva till de egna utsikterna att få en anställning, att 

löneutvecklingen blir god och de egna karriärmöjligheterna.   
 

1.3.7 Institutionen för biovetenskaper och processteknik (IBP) och 
Institutionen för industriella styrsystem (IPS) 

 
IBP är en liten och 2003 relativt nytillkommen institution i Växjö. Våren 
2003 flyttades stora delar av IBP:s verksamhet till Högskolan i Kalmar och i 
Växjö blev Kemiingenjörsutbildningen, ett antal kurser riktade mot 
lärarutbildningen samt en ettårig utbildning i Glasdesign kvar. I januari 
2004 slogs IBP samman med IPS som nu blivit Institutionen för teknik och 
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design (TD). Under perioden som studentundersökningen pågick genomgick 
IBP stora förändringar, mycket få studenter besvarade enkäten. Dessa finns 
inte representerade i studentrapporten och därmed inte heller här. 

 
IPS hör även till de nyare institutionerna vid Växjö universitet. Inom 
institutionen fanns våren 2003 traditionella högskoleingenjörsutbildningar 
inom områdena Skog och trä, Byggnation och maskin samt 
Designutbildning, Systemekonomiutbildning, Human Resourses och 
distanskursen Familjeskogsbruk, som rekryterar studenter som i genomsnitt 
är över 50 år (studenter vid familjeskogsbruk ingår inte i undersökningen). I 
stor utsträckning har IPS lärare som delar sin tid mellan universitetet och 
industrin. IPS och IBP hade 2003 tillsammans drygt 1 400 studenter.  

 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- medelåldern är relativt låg, 26 år  
- majoriteten av studenterna är män 
- många är ensamstående utan barn.  
- har ett lokalt och regionalt ursprung  

 
Bostadssituation 

- under studietiden bor de flesta i Växjö kommun, fyra av tio på Campus  
- flertalet vill bo och arbeta utanför Kronobergs län  
- de anser det alltså inte betydelsefullt att kunna bo kvar på den nuvarande 

bostadsorten som i många fall är Växjö 
 

Institutionen 
- endast 17 procent läser fristående kurser, är alltså en typisk 

programinstitution 
- har utbildningar som leder till ett antal professioner och yrken som 

exempelvis designer och civilingenjör (är relativt yrkesinstrumentell) 
 

Motiv till studier 
- studiernas mål är i stor utsträckning kopplat till ett intresse för ett ämne 

eller för en individuell utveckling, och har mindre att göra med ett 
bestämt arbetslivsrelaterat mål  

 
Arbetssituationen i framtiden 

- fast anställning, intellektuellt stimulerande arbete, hög lön och att göra 
karriär är viktigt 

- studenterna tror i hög grad att de i framtiden har goda möjligheter till 
löneutveckling, karriär och anställningarna. 
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1.3.8 Lärarutbildningen  
 
”Lärarutbildningen har mycket gamla anor och Lärarseminariet i Växjö 
fanns långt innan universitetsfilialen kom till staden i slutet på 60-talet. 
Först i mitten på 70-talet inlemmades dåvarande Lärarhögskolan 
organisatoriskt med den nya Högskolan i Växjö, men trots detta förblev 
lärarutbildningen i praktiken avskiljd, inte minst eftersom den behöll sina 
lokaler inne i centrum lång tid efter det att resten av verksamheten flyttade 
till Campus.” (Eriksson 2004, sid 6) Våren 2001 startade den nya 
lärarutbildningen på Campusområdet och antalet utbildningsplatser 
fördubblades (från cirka 200 per år till 400). Våren 2003 fanns det studenter 
vid både den gamla och den nya lärarutbildningen vid Växjö universitet. 

 
Utmärkande drag för institutionen 

 
Bakgrund 

- hög medelålder, 29 år bland sjätteterminsstudenterna.  
- majoriteten är kvinnor 
- många har ett etablerat socialt liv med partner och barn  
- många studenter är uppvuxna i närregionen 
- har en arbetar-, lägre medelklass eller företagarbakgrund  

 
Bostadssituation 

- en majoritet av sjätteterminsstudenterna bor i Växjö  
- de flesta har planer på att söka sig till de orter de ursprungligen kommer 

från 
- att kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten är viktigt för 

sjätteterminsstudenter 
 
Institutionen 

- är en programutbildning 
- har hög grad av yrkesinstrumentalitet  
 
- Motiv till studier 
- studerar för att bli lärare, det är få studenter som har andra planer.  

 
Arbetssituationen i framtiden 

- karriären är inte speciellt viktigt, få tror att de kommer att göra karriär.  
- anser sig ha goda utsikter för framtida anställningar. 
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1.4 Studenterna i denna rapport 
 
Vid genomförandet av Student 2003 fanns cirka 11 000 aktiva studenter 
(antalet personer som presterat någonting under vårterminen 2003) vid 
Växjö universitet. Nybörjarstudenterna, de som läste sin andra termin, var 
totalt 2 700. Av dessa besvarade 1 790 studenter enkäten (66 procent). 
Bland sjätteterminsstudenterna, som påbörjade en utbildning vid Växjö 
universitet hösten 2000, var det 1 131 studenter som fortfarande studerade 
våren 2003, 736 besvarade enkäten (65 procent). 
 
Antalet sjätteterminsstudenter som svarade på den avslutande frågan om 
framtiden var 440 stycken, vilket motsvarar 60 procent av dem som 
besvarade studentenkäten. Studenterna som besvarat framtidsfrågan 
presenteras utifrån kön, ålderskategori, social bakgrund samt 
institutionstillhörighet.  
 

1.4.1 Kön 
Kvinnliga studenter utgör den största gruppen i denna rapport. Antalet 
kvinnliga sjätteterminsstudenter som besvarat frågan om framtiden är 303 
stycken, vilket motsvarar 69 procent. Antalet svar från manliga 
sjätteterminare är 137, vilket motsvarar 31 procent.  
 

1.4.2 Ålderskategorier 
Medelåldern för sjätteterminsstudenter som besvarat framtidsfrågan är 27 
år. Medelåldern bland kvinnor är något högre jämfört med männen, 28 år 
respektive 26 år. Vidare ser fördelningen i de olika åldersgrupperna ut på 
följande vis: 
 
 

 
Ålderskategori Samtliga Kvinnor Män 
19-24 år   54 % 52 % 57 % 
25-29 år   24 % 22 % 29 % 
30 -   år    22 % 26 % 15 % 
Antalet studenter (frekvens) 438 1 301  137  

 

 
 
 

                                                 
1 Förklaringen till att studentantalet endast är 438 (av 440) är att det finns bortfall på frågan om ”Social 
bakgrund”. Samma gäller för övriga tabeller. 
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1.4.3 Social bakgrund 
Av de studenter som besvarat framtidsfrågan är en majoritet från lägre 
medelklass- och arbetarklassbakgrund. 
 

 
Social bakgrund Samtliga Kvinnor Män 

Arbetarklass 31 % 32 % 29 % 
Lägre medelklass  37 % 37 % 38 % 
Högre medelklass  20 % 18 % 26 % 
Företagare/lantbrukare  11 % 13 % 8 % 
Antalet studenter (frekvens) 429  297  132  

 

1.4.4 Institutionstillhörighet 
Studenter vid Ekonomihögskolan och Lärarutbildningen utgör de största 
grupperna som besvarat frågan om framtiden.  

 

Institution 
Andel

% 
Antal 

(frekvens) 
Ekonomihögskolan  23 99 
Institutionen för humaniora  7 32 
Institutionen för industriella styrsystem  7 30 
Institutionen för matematik och systemteknik  12 52 
Institutionen för pedagogik  7 29 
Institutionen för samhällsvetenskap  15 63 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 4 15 
Lärarutbildningen  26 114 
Summa 101 434 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 
I ett inledande skede gick jag igenom och läste samtliga inkomna enkäter 
från studenter som gick sin sjätte termin 2003 och som besvarat frågan om 
framtiden (440 enkäter).  
 
Svaren skrevs därefter ner. Studenterna delades sedan in efter: 
 
-     kön  
- ålder 
- civilstånd  
- social bakgrund  
- institutionstillhörighet  
- uppväxtort 
- var studenterna vill bo och arbeta i framtiden 
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- vad de har för uppfattning om karriär och karriärmöjligheter 
- hur viktigt de tycker att det är med en fast anställning etc. 
 
För att kunna jämföra olika studentgrupper och få fram mer detaljerad 
information kodades den avslutande framtidsfrågan in i SPSS.  

 

1.6 Presentation av materialet 
 
Framtidsförväntningarna presenteras främst utifrån majoriteten av samtliga 
studenter. Uppmärksammas gör även de studentgrupper som tydligt skiljer 
sig från majoriteten. Studenternas förväntningar presenteras utifrån fem 
teman som kunnat urskiljas från deras svar. Poängteras bör att citaten 
representerar de svar som majoriteten av studenterna gett, vilket innebär att i 
varje studentgrupp finns de som har en annorlunda uppfattning. 
 
Efter varje avsnitt görs en kortare sammanfattning över vilka studentgrupper 
som har en gemensam framtidssyn. Avslutningsvis diskuteras varje 
institution/utbildning för sig utifrån fyra teman; Framtidsoptimism, Karriär- 
och familjeliv, Stabilitet/trygghet och flexibilitet/oberoende samt Mjuka och 
hårda faktorer i arbetslivet.  

 
Att ha i åtanke 
I anslutning till citaten finns en beskrivning av vilken ”typ” av student som 
presenteras. Här klargörs exempelvis inte alltid för om studenten är man 
eller kvinna. Citaten är heller inte alltid direktcitat, utan kan ha justerats. 
Ovanstående val har gjorts framförallt för att citat inte ska kunna härledas 
till någon speciell person och för att bli mer läsarvänliga. Dessa 
förändringar har dock gjorts med aktsamhet för att innebörden i citatet inte 
ska gå förlorad.  
 
För att minska risken för härledning uteslöts även väldigt små enstaka 
studentgrupper, vars svar skiljer sig från majoritetens. 
 
Studenterna vid Växjö universitet framhåller ofta specifika 
framtidsförväntningar i sina svar. Vissa skriver väldigt mycket eller enbart 
om sitt framtida arbetsliv, andra om familjelivet. I jämförelse mellan 
studentgrupper syns ibland skillnaderna i sättet att uttrycka sig tydligt. När 
jag beskriver att studenter prioriterar något specifikt i framtiden gör jag 
detta endast utifrån vad studenterna själva betonar i de öppna svaren i 
framtidsfrågan. Jag kan omöjligt veta och menar inte heller att deras 
prioriteringar i svaren tvunget innebär prioriteringar i deras liv för övrigt. 
Min uppgift är att skildra studenternas framtidsberättelser, inte att tolka 
studenternas framtida livssituation. 
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2. Växjöstudenternas syn på framtiden 
 
Sjätteterminsstudenternas framtidssyn redovisas utifrån fem teman som 
kunnat urskiljas från deras berättelser. Under temat Framtidsoptimism (1) 
ges en allmän bild av studenternas inställning till sin framtid. De delas här 
in i två grupper, ”säkra” respektive ”hoppfulla” framtidsoptimister. Därefter 
diskuteras huruvida studenterna prioriterar ett framtida Tryggt och stabilt liv 
eller ett mer Flexibelt och oberoende liv (2). De studenter som betonar 
arbets- respektive familjelivet om fem år presenteras vidare under Arbete - 
eller familjeprioriteringar (3). Studenter som till stor del beskriver 
arbetslivet förklarar och framställer detta på varierande sätt, vilket tas upp 
under Mjuka respektive hårda faktorer i arbetslivet (4). Studenternas Syn på 
fritiden (5) presenteras utifrån; hobby, hem/familj samt två andra 
fritidssysselsättningar. Efter respektive tema beskrivs det som är gemensamt 
för studenter inom respektive ”framtidssyn”.  

 

2.1 Framtidsoptimism  
 

Studenterna vid Växjö universitet ger en positiv och ofta detaljerad bild av 
sin framtid. Endast ett fåtal har en pessimistisk framtidssyn. Vissa studenter 
beskriver sin framtid med bestämdhet, de visar tydligt att de är säkra på vad 
framtiden ger och hur deras liv ser ut (säkra framtidsoptimister). Andra 
studenter är mer försiktiga i beskrivningen av framtiden, men ger ändå 
oftast en klar och detaljerad beskrivning av hur de vill och tror att de 
kommer att leva (hoppfulla framtidsoptimister). Majoriteten av studenterna 
är säkra framtidsoptimister. 
 

Säker framtidsoptimist 
 

Manlig student: 
Jag har 3 barn, kommer att bo där jag bor nu fast i annan bostad. 
Arbeta med personal eller personalutveckling. Fritidsintressen: 
jakthundar, jakt, biodling och fiske. /…/ 
 
Kvinnlig student: 
Om fem år bor jag tillsammans med min fästman i en villa i en förort 
till Stockholm. Vi har varit ute och rest en hel del de senaste åren och 
nu ”lugnar” vi ner oss lite. Jag har ett fast arbete med stimulerande 
arbetsuppgifter på en trygg arbetsplats. Eftersom båda har en trygg 
ekonomi och man inte blir yngre börjar det snart bli dags för ett barn. 
Mina fritidsintressen är fortfarande musik, målning och friluftsliv. Jag 
är lycklig och tillfreds med min situation. 
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Hoppfull framtidsoptimist 
 

Manlig student: 
Förhoppningsvis så har man träffat ”den rätte”. Barn skulle jag 
definitivt vilja ha vid 30 års ålder, beror lite på den ekonomiska 
situationen och partnern. Efter att ha arbetat i fem år i någon bransch 
(man kan aldrig veta vilken) så kanske jag bygger upp ett eget företag. 
Mina intressen är då som nu att resa, matlagning, trivas, träna och 
läsa. Jag bor definitivt vid kusten, antingen i Helsingborg eller 
Stockholm. 
 
Kvinnlig student: 
Jag tror att jag är sambo med min nuvarande särbo. Vi två bor 
fortfarande tillsammans i hans tvåa på 55 m2 utan några barn. Dock 
finns nog planer på att skaffa barn och spara till att köpa ett hus i 
Göteborgstrakten, där vi för övrigt bor för tillfället. Trots sparande till 
hus så reser vi förhoppningsvis iväg på en längre resa varje år, typ till 
Australien eller Nya Zeeland. Detta är förhoppningsvis möjligt på 
grund av att jag har en fast anställning på en statlig myndighet med en 
bruttolön på över 20000 i månaden med en sambo med runt 30000 kr i 
månadslön. Troligtvis jobbar jag som informatör, vilket ibland kan 
innebära mycket stillasittande. Därför orienterar jag på fritiden och 
umgås med vänner. 

 
Studenternas ålder, uppväxtort, institutionstillhörighet och sociala bakgrund 
påverkar flertalet studenters framtidsförväntningar.  

2.1.1 Kön och ålder  
Den säkra framtidsoptimismen är vanligare bland manliga studenter än 
bland kvinnliga. Tydligast syns denna säkerhet bland manliga studenter 
mellan 25 och 29 år. Kvinnliga studenter över 30 år är den mest ”försiktiga” 
gruppen.  

 
Säker framtidsoptimist 

 
Manlig student, 25-29 år: 
Jag kommer att bo med min partner i någon av Sveriges tre större 
städer. Har ett barn eller ett på gång. Både jag och partnern 
förvärvsarbetar. Jag jobbar i ett större företag med att sköta 
kundrelationer och informationsgivning till intressenter. På fritiden så 
tränas det på gym eller umgås med vänner. 
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Hoppfull framtidsoptimist 
 

Kvinnlig student, över 30 år: 
Om fem år kommer jag troligtvis bo kvar i vår villa tillsammans med 
min man och mina 3 pojkar. Jag hoppas att jag kommer jobba som 
lärare, inte alltför långt bort från min hemort. Det enda som känns 
negativt är att lönen är så usel, med tanke på att det kan skilja 
tusenlappar mellan samma tjänst inom olika kommuner. Mina 
fritidsintressen ändras nog inte; hundar är troligtvis fortfarande det jag 
ägnar mig åt. Förhoppningsvis har vi en hund då och pojkarna kan 
kanske hjälpa till med ansvaret kring hunden. 

 

2.1.2 Uppväxtort 
Många studenter uppvuxna i Sverige är säkra på framtiden. Undantaget är 
kvinnliga studenter uppvuxna i Växjö kommun. Mer än tre av fem studenter 
som vuxit upp utomlands är däremot hoppfulla framtidsoptimister.  
 

Säker framtidsoptimist 
 

Student, uppvuxen i Sverige: 
Jag kommer att vara på gränsen till att ha flyttat till en villa och 
kommer att arbeta med transporter eller produktionslogistiker. Fritiden 
kommer att bestå av mycket golfspelande och resor. Jag kommer bo i 
Göteborg eller utomlands och funderar på att skaffa familj. 

 
Hoppfull framtidsoptimist 

 
Kvinnlig student, uppvuxen i Växjö kommun: 
Jag har förhoppningsvis ett lyckligt förhållande med min nuvarande 
kille, har kanske något barn eller barn på väg. Jag skulle önska att jag 
fick jobb här i Växjö med en lön jag är nöjd med och likaså 
arbetsuppgifter. Fritidsintressena är förmodligen samma som nu. Jag 
bor kanske i en trea eller möjligtvis i nåt litet radhus i Växjö kommun. 
 
Student, uppvuxen utomlands: 
Förhoppningsvis bor jag kvar i Växjö där både jag och min pojkvän 
har jobb. Efter några år skulle jag vilja flytta till någon annan ort. Jag 
kommer nog att vara gift inom fem år, men barn kommer jag nog inte 
skaffa inom fem år. Vill först komma in i arbetslivet och få bra 
ekonomi. Jag kommer nog att jobba med något inom socialen. Hoppas 
jag! Jag kommer att behålla kontakten med mina vänner. Det är viktigt 
för mig. 
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2.1.3 Institutionstillhörighet 
Vid Institutionerna för industriella produktionssystem, matematik & 
systemteknik, vårdvetenskap & socialt arbete samt Ekonomihögskolan är 
majoriteten av studenterna säkra på framtiden. Även kvinnliga studenter vid 
Lärarutbildningen är säkra framtidsoptimister. Majoriteten av studenterna 
vid Institutionen för humaniora beskriver däremot sin framtid med 
försiktighet. Detta gäller även kvinnliga studenter vid Institutionen för 
samhällsvetenskap. Studenter inom respektive institution beskriver sin 
framtid på liknande sätt, oavsett vilket program eller vilken kurs de ingår i. 

 
Säker framtidsoptimist 

 
Student vid  Institutionen för matematik och systemteknik: 
Jag har bosatt mig någonstans ut med västkusten, där jag bor 
tillsammans med min sambo. Vi har inga barn än så länge pga. 
utbildning och arbetssituation. Vad det gäller min arbetssituation så 
har jag kommit in i rutinerna på min arbetsplats och funderar på om 
jag skall stanna och försöka göra karriär inom företaget eller prova 
vingarna någon annanstans. Efter min examen från Växjö universitet 
vidareutbildar jag mig till civilingenjör vid LTH. Min fritid har mot 
min vilja fått stå tillbaka pga. mitt arbete, tyvärr! 
 
Student vid  Ekonomihögskolan: 
Om fem år har jag träffat en partner, börjat stadga sig men inga barn. 
Jobben kommer att finnas inom bland annat transport-sektorn. Jag 
jobbar i en förberedande chefssituation. Kommer fortfarande ha MC, 
fiske och fotboll som främsta intressen. Jag kommer även bo 
strategiskt bra, eventuellt i Sverige med närhet till släkt och vänner. 
 
Kvinnlig student vid  Lärarutbildningen: 
Jag kommer bo kvar i Växjö i ett hus eller radhus. Jag kommer ha 
man och barn. Jag kommer ha ett jobb på en skola i Växjö som jag 
trivs med. Mina fritidsintressen kommer vara att umgås med familjen 
och vänner, träna, spinning och styrka., läsa böcker mm. 

 
Hoppfull framtidsoptimist 

 
Student vid Institutionen för humaniora: 
Förhoppningsvis har jag en sambo som jag bor ihop med. Jag jobbar 
som fritidspedagog och kommer nog inte att ha förändrat mina 
intressen särskilt mycket. Var jag bor är utan större betydelse, men att 
bo i en stad med Växjös storlek passar bra för mig. 
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Kvinnlig student vid  Institutionen för samhällsvetenskap: 
Familjelivet är just nu kaotiskt, men självklart jobbar man på att det 
ska hålla när man har barn tillsammans.  Jag hoppas på arbete inom 
socialtjänsten. Jag vill i alla fall arbeta med människor och deras 
utveckling. Som fritidsintresse hoppas jag fortfarande att jag har min 
trädgård och så vill jag lära mig dansa tango. Eftersom jag flyttat runt 
en del vet jag inte var jag kommer bo. För barnens skull kanske 
fortfarande här, men skulle kunna tänka mig Västervik. Vem vet. 
 

2.1.4 Social bakgrund 
Majoriteten av studenter med arbetarklass-, lägre medelklass- och företagar-
/lantbrukarbakgrund är säkra framtidsoptimister. Manliga studenter från 
högre medelklass ger samma intryck. Majoriteten av kvinnliga studenter 
med den bakgrunden är däremot mer försiktiga. 
 

Säker framtidsoptimist 
 

Student med lägre medelklassbakgrund: 
Lever i Stockholm med sambo. Eftersom jag inte riktigt uppnått den 
ekonomiska standard jag vill ha innan jag skaffar familj så har det inte 
varit aktuellt än. Jag är marknadschef inom vin och sprit branschen. 
Spelar mycket golf. Jag kommer att bo i Stockholms innerstad, men 
flytta ut till en finare förort ex Lidingö eller Nacka när det blir dags att 
skaffa familj.  
 
Manlig student med högre medelklassbakgrund: 
Jag kommer att bo på min hemort i Ryd, håller då på att bygga nytt 
hus och flytta in med min flickvän. Jag jobbar som konstruktör eller 
med eget företag så nära som möjligt. 

 
Hoppfull framtidsoptimist 

 
Kvinnlig student med högre medelklassbakgrund: 
Förhoppningsvis har jag ett jobb som jag trivs med. Behöver inte vara 
superlön, det är viktigare att jag trivs med mina arbetskamrater. 
Kanske jobbar jag med information eller journalistik, men det kan lika 
gärna vara på ett dagis. Kanske sjunger jag igen, som jag gjorde 
hemma. Bor helst lite längre norrut, närmare familjen, kanske runt 
Linköping eller Jönköping. Lever med min nuvarande sambo som 
också har ett jobb han trivs med. Kanske blir han professor. Om fem 
år är jag kanske gift och kanske ett barn eller kanske ett på väg. 
Kanske vi blir kvar i Växjö. 
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2.1.5 Boende och arbetsliv i framtiden 
Studenter som önskar bo och arbeta i storstäderna eller utomlands är säkra 
framtidsoptimister. De som istället vill bo och arbeta i Växjö kommun utgör 
den största gruppen hoppfulla framtidsoptimister.  

 
Säker framtidsoptimist 

 
Student som vill bo och arbeta i Stockholm: 
Kommer att bo ihop med sambo alternativt flickvän. Dock inga barn. 
Jag kommer att ha ett välbetalt jobb med bra karriärmöjligheter. Jag 
kommer att bo någonstans i Sverige söder om Stockholm. Kommer att 
fortsätta att träna min kampsport, Kung-Fu och jag har börjat 
styrketräna. 

 
Hoppfull framtidsoptimist 

 
Student som vill bo och arbeta i Växjö kommun: 
Jag kommer troligtvis att ha fru, barn och hus. Vill gärna också bo i 
Växjö. Tror nog att jag jobbar som produktionschef /…/ 

 
Studenter som anser sig ha goda karriärmöjligheter i framtiden ger ett säkert 
intryck av framtiden, likaså de manliga studenter som anser att karriären är 
en viktig del i framtidens arbetsliv.  
 

2.1.6 Sammanfattning 
I varje typ av framtidsoptimism går det att urskilja vissa egenskaper som är 
gemensamt, för kvinnliga och manliga studenter och som är avgörande för 
deras framtidssyn. Jag presenterar endast de egenskaper och faktorer som 
tydligt visar sig ha betydelse enskilt eller i kombination till varandra, på så 
sätt kan antalet egenskaper inom respektive framtidsoptimism skilja sig åt.  
 

Säker framtidsoptimist: 
 

- är uppvuxen i Sverige 
- studerar vid Institutionerna för industriella produktionssystem, 

matematik & systemteknik, vårdvetenskap & socialt arbete eller vid 
Ekonomihögskolan. 

- har en bakgrund från arbetarklass, lägre medelklass eller företagar-
/lantbrukarbakgrund 

- är utflyttare eller besökare 2, vill bo och arbeta utomlands eller i 
Stockholm, Göteborg eller Malmö 

                                                 
2 Utflyttare: Har sitt ursprung i Kronobergs län, men vill efter avslutade studier arbeta i andra regioner - ofta i 
de tre storstadsregionerna och inte sällan utomlands (Eriksson 2004, sid 72).  
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- anser sig ha goda karriärmöjligheter i framtiden 
 

Hoppfull framtidsoptimist: 
 

- är uppvuxen utomlands  
- studerar vid institutionen för Humaniora 
- är stannare eller inflyttare 3, vill bo och arbeta i Växjö kommun 
- anser sig ha dåliga karriärmöjligheter 

  

2.2 Trygghet/stabilitet och flexibilitet/oberoende 
 
Studenternas attityder till framtida boende, familjesituation och 
anställningsförhållanden varierar. Vissa studenter strävar efter en trygg och 
stabil tillvaro, med fast boende i Växjö eller i mindre orter utanför Växjö. 
Denna studentgrupp understryker många gånger att familjelivet är en viktig 
del i tillvaron. Arbetet beskrivs ofta utifrån en önskan av fast anställning och 
ekonomisk trygghet. Lönen utgör en del i tryggheten, den ger goda 
förutsättningar till att exempelvis kunna renovera sitt hus eller åka på 
semester. Andra studentgrupper värdesätter flexibilitet och oberoende högt, 
de vill inom närmaste framtid ut och resa, gärna bo utomlands eller i någon 
svensk storstad, i ett mindre permanent boende. Många är angelägna om att 
arbeta i projektform eller av att byta anställningar för att testa sig fram. 
Fritiden beskrivs inte sällan utifrån äventyr som klättring, segling etc.  
 
Majoriteten av studenterna beskriver sin framtid utifrån trygghet och 
stabilitet. Kvinnliga studenter eftersträvar detta i större utsträckning än 
männen. 

 
Betonar ett tryggt och stabilt liv 

 
Kvinnlig student: 
Jag kommer väl att vikariera som lärare 10 mil utanför Växjö. Skulle 
vilja ha hus och fler barn, men för det skulle behövas en fast tjänst. 
Fritid tror jag inte att jag har någon (efter att ha sett hur mycket lärare 
arbetar), men om jag har det spelar jag lite sällskapsspel och kanske är 
jag även kontaktperson åt någon ung rebell. Bo kommer jag att göra 
på Hovshaga (stadsdel i Växjö, min anm.). 

                                                                                                                                                         
   Besökare: Har inte sitt ursprung i länet utan flyttar till Växjö under studietiden. Det handlar ofta om yngre 
studenter som vill vidare efter studietiden i Växjö, i vissa fall tillbaka till sina hemkommuner och i andra fall till 
de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö eller utomlands. (Eriksson 2004, sid 72) 
3 Stannare: består av studenter som kommer från Kronobergs län och som efter avslutade studier avser att 
stanna kvar i länet (Eriksson 2004, sid 71). 
   Inflyttare: Studenter med ursprung i orter utanför Kronobergs län som av olika skäl väljer att flytta in till 
kommunen (Eriksson 2004, sid 72).  
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Betonar ett flexibelt och oberoende liv 
 

Manlig student: 
Familj? Vet inte, karriären kommer först. Jag kommer ha ett yrke 
inom marknadsföring antingen jobbar jag i Malmö/Köpenhamn eller 
London kanske San Fransisco. Fritidsintressen svårt att säga men jag 
vill börja vindsurfa igen. 

 

2.2.1 Civilstånd och ålder 
 
En klar majoritet av äldre studenter med partner understryker att ett tryggt 
och stabilt liv är viktigt i framtiden. För kvinnliga studenter över 30 år är 
detta viktigt oavsett civilstånd. Däremot beskriver studenter med vuxna eller 
utflugna barn en frihet i att kunna planera tiden som de vill. Ett flexibelt och 
oberoende framtida liv tas främst upp av ensamstående yngre studenter. 

 
Betonar ett tryggt och stabilt liv 

 
”Äldre” student med partner: 
Om fem år är jag nog fortfarande sambo om inte gift. Jag kanske har 
ett barn som är 1-2 år gammalt.  Jag jobbar på kontor på ett 
verkstadsföretag (industri) som controller eller jobbar med bokföring, 
budgetering och årsredovisning. Som fritidsintressen har jag aerobics 
eller någon slags dans trädgård och att läsa skönlitteratur. Jag kommer 
att bo kvar i Ljungby eller Halmstad antingen i marklägenhet eller 
radhus. 
 
Kvinnlig student, över 30 år: 
Arbetar som lågstadielärare, bor i Småland men kan ha flyttat från 
Växjö. Omgift och förutom två tonåringar har jag även ett sladdbarn. 
Har förhoppningsvis flyttat till villa och fått trädgården som 
fritidsintresse. Sjunger kanske i kör. Familjen tar annars en stor del av 
fritiden. 

 
 

Betonar ett flexibelt och oberoende liv 
 

”Yngre” ensamstående student: 
Förhoppningsvis jobbar jag inom data/elektronik branschen. Flyttat till 
en större stad men bor i ett hus lite utanför storstaden. Har en flickvän 
som delar mina åsikter. Bor troligen i Göteborg eller utomlands, 
Australien. Mina fritidsintressen förblir desamma, att teckna, datorer, 
och resa mycket. 
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Student, över 30 år med  barn: 
I och med att jag har 2 barn som är 12 och 16 år gamla så tror jag att 
jag bor här i Växjö. Jag tror och hoppas att jag har ett givande arbete 
där jag arbetar med personalen – kompetensutvecklar eller annat eller 
inom organisation och ledarskap på något sätt. Tror att det är helt rätt 
att satsa på utbildning i min ålder. Jag kan satsa på mitt arbete, jag 
längtar efter att arbeta, nu när mina barn är större. 

 

2.2.2 Uppväxtort 
Uppväxtorten spelar också roll för huruvida studenterna prioriterar stabilitet 
eller flexibilitet i framtiden. Studenter som exempelvis vuxit upp utomlands 
ger en mer flexibel beskrivning av framtiden än övriga.  

 
Betonar ett flexibelt och oberoende liv 

 
Student som vuxit upp utomlands:                                                                                                                          
Om fem år….ja. Jag hoppas på att jag då har tagit ut min 
magisterexamen och jobbar som marknadsassistent, till att börja med, 
för enligt mig är det alltid bäst att börja från början för att så 
småningom skaffa erfarenhet att driva egen firma – men vet inte inom 
vilket område. 
Jag kan eventuellt befinna mig utomlands, ett tag i alla fall. Jag bor då 
i en fin lägenhet med min partner men har inte hunnit skaffa barn, då 
vi vill ha en ekonomisk trygghet. Men jag lär nog vara nöjd med mitt 
jobb. Som jag tidigare nämnt, kommer resandet vara mitt stora 
intresse. 

2.2.3 Institutionstillhörighet 
En klar majoritet av studenter tillhörande Lärarutbildningen och 
Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete betonar ett tryggt och 
stabilt liv. Studenter vid Ekonomihögskolan och Institutionen för humaniora 
beskriver däremot sin framtid utifrån flexibilitet och oberoende.   

 
 

Betonar ett tryggt och stabilt liv 
 

Student tillhörande Lärarutbildningen: 
Om fem år är jag förhoppningsvis fortfarande ihop med min 
nuvarande partner. Vi har precis fått vårt första barn. Jag arbetar 
antagligen som lärare samtidigt som jag skriver böcker (skönlitterära). 
Antagligen jobbar jag och bor inom Kronobergs län. Mina 
fritidsintressen kommer att vara allt som har med fotbollen att göra. 
Har jag tillräckligt med pengar kommer jag även att vara aktiv inom 
dykning, flygning m.m. 
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Student tillhörande Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete: 
Om fem år bor jag antagligen i ett hus lite utanför Växjö. Jag har gift 
mig med min sambo och vi har antagligen fått barn. Jag jobbar som 
sjuksköterska på CLV eller inom kommunen. Mina fritidsintressen 
kommer nog att vara desamma, böcker, musik, heminredning samt 
trädgårdsarbete. 

 
Betonar ett flexibelt och oberoende liv 

 
Student tillhörande Ekonomihögskolan: 
Antagligen kommer jag inte att bo kvar i Växjö då, möjligen 
Stockholm. Mitt yrke kommer antagligen att vara på någon bank som 
analytiker eller mäklare. Jag kommer inte att ha bildat någon familj 
än. Mina fritidsintressen kommer nog inte skilja mycket från idag; 
fotboll, sport i huvudtaget. 
 
Student tillhörande Institutionen för humaniora:  
Jag kommer att vara gift med min nuvarande sambo, men inte ha 
några barn. Inte heller några planer på framtida barn. Jag kommer 
antagligen vara doktorand, eller webdesigner. Antagligen så är vi inte 
helt fasta i jobb och bostad utan letar fortfarande och försöker få fäste 
på arbetsmarknaden. Jag kommer förhoppningsvis ha mer tid och 
pengar att lägga på resor, kultur och liknande, som är mina intressen. 
Jag hoppas dock på att jag bor i Växjö. 

 

2.2.4 Boende och arbetsliv i framtiden 
Majoriteten av studenterna prioriterar tryggheten. Undantaget är de som vill 
bo och arbeta i Stockholm/Göteborg/Malmö eller utomlands. Studenter som 
värdesätter en fast anställning och anser att det är viktigt att bo kvar där de 
bor idag beskriver även en framtid med tyngdpunkt på trygghet och 
stabilitet.  
 
De studenter som anser att det är viktigt att göra karriär och som har goda 
karriärmöjligheter i kommande yrkesliv beskriver till stor del sin framtid 
som flexibel och oberoende.  
 

Betonar ett tryggt och stabilt liv 
 

Student som anser att fast anställning är viktigt i framtiden, vill arbeta 
i Växjö: 
Jag kommer troligen att bo i en lägenhet i Växjö eller en bostad strax 
utanför. Vi kommer båda att jobba i Växjö med fast anställning. 
Förhoppningsvis går vi i giftastankar. Jag kommer ha jobb som 
byggingenjör på något av de större byggföretagen. Jag håller troligen 
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på med något på min fritid. Håller kroppen spelar jag kanske 
fortfarande fotboll. 
 
Student som vill  bo kvar där hon/han bor idag: 
Jag hoppas att jag har fått ett fast jobb på ett fritids där jag kan 
utvecklas och möta barnen på ett bra sätt. Jag har planer på att bo kvar 
i Växjö så förhoppningsvis bor jag på öster i en fin lägenhet nära 
grönområde. Förhoppningsvis så har jag också träffat mannen i mitt 
liv. Även han ska jobba med ett utvecklande jobb så att han trivs. Vi 
ska tjäna lagom med pengar så att vi har råd att unna oss något (ej på 
det sättet som man lever som student) jag hoppas att jag kommer att 
kunna vara ute och vara aktiv på min fritid, kanske som nattvandrare. 
Även hålla på med andra saker på min fritid tex träning, simning. 
 
Student som inte anser att karriär är betydelsefullt i framtiden med 
dåliga karriärmöjligheter: 
Om fem år har jag arbetat tillräckligt länge som förskollärare för att 
kunna utbilda mig till specialpedagog och om fem år är jag 
förmodligen färdigutbildad som specialpedagog. Kanske har jag 
planer på att skaffa barn tillsammans med min nuvarande sambo. Jag 
tror att vi kommer att bo i närheten av min sambos föräldrar om fem 
år, något som vi pratat om mycket. Det ger en trygghet att ha familj 
och släkt nära, i synnerhet om man ska skaffa barn. Mina 
fritidsintressen kommer säkert att likna de jag har nu – att träna på 
gym eller liknande samt att träffa folk och äta middag eller så. 

 
Betonar ett flexibelt och oberoende liv 

 
Student som vill bo och arbeta i Stockholm/Göteborg/Malmö 
Jag tror att jag kommer att bo i en större stad och förhoppningsvis ha 
ett bra jobb som jag trivs med och där jag kan utvecklas som person 
och göra karriär. Antagligen kommer jag inte att ha barn. Kanske med 
lite tur en sambo!! Bor nog i en hyres- eller bostadsrätt. Hoppas att jag 
fortfarande rider och håller på med hästar. Tränar aerobic och spinning 
och umgås med min mina vänner. 
 
Student som anser att det är viktigt att göra karriär med goda 
karriärmöjligheter: 
Familjesituation: Svårt att säga men sambo är ingen omöjlighet dock 
inte några ungar. Arbete/yrke: Ingen aning för jag testa lite andra 
branscher för att hitta det jag verkligen vill göra. Fritid: Som nu antar 
jag; sport, träna, träffa vänner och festa. Vart jag kommer bo? Jag 
hoppas och siktar på utomlands, gärna något varmt land. 
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2.2.5 Sammanfattning 
Kvinnliga och manliga studenter som betonar trygghet/stabilitet respektive 
flexibilitet/oberoende har gemensamma egenskaper som enskilt eller i 
kombination till varandra påverkar framtidsförväntningarna: 
 

Student som prioriterar trygghet/stabilitet: 
 

- anser ofta att familjen är en viktig del i framtiden 
- tycker fast anställning är viktigt  
- poängterar ofta att en stabil ekonomi är viktig 
- har en partner 
- är äldre studenter  
- studerar vid Lärarutbildningen eller Institutionen för vårdvetenskap & 

socialt arbete 
- är stannare eller inflyttare, vill bo och arbeta i Växjö kommun eller 

mindre ort i Sverige 
- tycker att det är viktigt att bo kvar där hon/han bor idag 
- anser inte att karriär är viktigt 
- har dåliga karriärmöjligheter 

 
Student som prioriterar flexibilitet/oberoende 

 
- vill gärna ha projektanställningar för att testa sig fram 
- uppskattar ombytlighet 
- är uppvuxen utomlands 
- tillhör de yngre studenterna 
- är ensamstående 
- studerar vid Ekonomihögskolan eller Institutionen för humaniora 
- är utflyttare eller besökare, vill bo och arbeta utomlands eller i 

Stockholm/Göteborg/Malmö 
- tycker inte att det är viktigt att bo kvar där hon/han bor idag 
- anser att karriären är viktig 
- har goda karriärmöjligheter 

2.3 Arbete - eller familjeprioriteringar 
 
Kännetecken för studenter som i stor utsträckning utgår från sin 
arbetssituation är att de är karriärinriktade, de eftersträvar höga positioner 
och löner. Många menar även att fritiden och familjelivet kommer att bli 
lidande på grund av arbetet och deras liv inkluderar sällan barn. Studenter 
som till större del koncentrerar sig på familjelivet beskriver framtiden 
utifrån exempelvis barn, giftermål, trädgårdsarbete/naturliv och 
föreningsliv.  
 
Manliga studenter skriver mer detaljerat om sin arbetssituation om fem år, 
kvinnliga koncentrerar sig i större utsträckning på familjelivet.  
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Betonar arbetslivet 
 

Manlig student: 
Jag kommer förmodligen att jobba på ett privat företag någonstans i 
Södra Sverige. Arbetet kommer på ett eller annat sätt vara 
marknadsrelaterat och innebära mycket kontakter med kollegor och 
andra människor. Jag kommer inte att ha skaffat familj utan det mesta 
fokus ligger på arbetet. Förmodligen kommer fritiden fortfarande 
präglas av mycket fysisk aktivitet och kanske håller jag på med någon 
lagidrott. 

 
Betonar familjelivet 

 
Kvinnlig student: 
Om fem år är jag 27 år gammal är gift och håller förhoppningsvis på 
att föröka familjen. Jag jobbar som polis på en myndighet belägen 
någonstans i Nordvästra Skåne. Jag är engagerad i min fotbollsklubb, 
antingen spelar jag själv eller så tränar jag ungdomar. Fotboll är ett 
stort intresse liksom övrig sport. Familjen i form av föräldrar och 
syskon nära vänner är också centrala figurer i mitt liv. 

 

2.3.1 Ålder och civilstånd 
Ensamstående och den yngsta studentgruppen värderar arbetslivet högt till 
skillnad från ”äldre” studenter som har en partner. Kvinnliga studenter 
prioriterar familjelivet högt oavsett ålder.  

 
Betonar arbetslivet 

 
Student, 19-24 år, ensamstående: 
Svårt, antagligen arbetande i högt tempo, familjesituationen kommer i 
andra hand. Antagligen bor jag i Stockholm, Göteborg eller Malmö, 
kanske utomlands. 

 
Betonar familjelivet 

 
Student, över 30 år, med partner: 
Jag har då två barn med min sambo, kommer att bo i mitt nuvarande 
hem och arbetar i nuvarande arbete /…/. Fritidsintresse kommer vara 
motion och familjen samt aktier. 
 
 
Kvinnlig student, 19-24 år: 
/…/ Jag kommer att bo med min man i hans föräldrahem på landet 
som vi ska köpa när jag börjat jobba. /…/ Kanske har familjen utökats, 
med en liten kille eller tjej. 
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2.3.2  Social bakgrund 
Många studenter med högre medelklassbakgrund och framförallt studenter 
med akademikerbakgrund betonar sin framtida arbetssituation. Bland de 
med företagar-/lantbrukarbakgrund inriktar sig även de yngre på arbetslivet. 
Studenter med arbetarklass- och lägre medelklassbakgrund beskriver 
däremot till stor del sin familjesituation. 

 
Betonar arbetslivet 

 
Student med högre medelklassbakgrund: 
Om fem år kommer jag att vara 27 år och ser mig nog som 
gift/förlovad. Jag kommer däremot inte att ha några barn, då jag har 
tänkt att lägga några år på att bygga karriär. Förhoppningsvis jobbar 
jag som affärsjurist eller med logistik, inom den privata sektorn. 
Fritidsintressen kommer att vara som de är idag; musik, umgås med 
vänner och träna. Så fort jag är klar med utbildningen kommer jag nog 
att flytta ifrån Växjö. Helst av allt vill jag bosätta mig i Helsingborg, i 
alla fall någonstans i Öresundsregionen. Är inte heller främmande att 
arbeta utomlands några år.          

 
Student med akademikerbakgrund: 
Förhoppningsvis så bor jag utomlands England, Australien eller 
möjligtvis USA. Där jobbar jag på ett privatägt företag. Jag har ingen 
aning om vad jag vill jobba med, men förmodligen blir det någon sorts 
”kontorsråtta”. Förhoppningsvis med stor chans att utvecklas som 
människa. /…/ Om jag inte bor utomlands bor jag förhoppningsvis i 
en storstad någonstans i Sverige. Jag kommer förmodligen att jobba 
mycket men på fritiden vill jag träna, umgås med mina vänner och gå 
på teatrar och museer. 
 
 
Student, 19-24 år med  företagar-/lantbrukarbakgrund: 
Jag tror att jag kommer att arbeta på någon tillverkande industri i 
södra Sverige. Jag kommer att arbeta i projektform med utveckling 
och/eller kvalitet. Jag kommer att använda engelska dagligen. Jag tror 
jag kommer att bo ensam i en lägenhet. Jag kommer att ägna mindre 
tid åt att festa. Jag kommer kanske att jaga mer och träna mer. Jag bor 
förhoppningsvis i Kalmar, Jönköping, Växjö eller liknande. Kanske 
bor jag i USA. 

 
Betonar familjelivet 

 
Student med arbetarklassbakgrund 
Jag är gift och har ett barn. Bor förhoppningsvis i villa/fin lägenhet med man, 
barn och hund. Fritiden går åt till man, barn, hund och övrig släkt och vänner. 
Jobbar som lärare på en liten mysig skola. 
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Jag jobbar som lärare på en skola som jag trivs bra på. Jag har kanske barn 
och är gift. Jag hoppas att jag kommer att ha kvar mitt intresse för träning. Vi 
kommer att bo i en villa. Förhoppningsvis nära havet. Jag hoppas även att ha 
kvar de vänner jag träffat här. 
 

2.3.3 Institutionstillhörighet 
Många studenter vid Institutionen för matematik & systemteknik och 
Ekonomihögskolan är arbetslivsinriktade. Bland kvinnliga studenter är 
däremot detta endast fallet för dem som studerar vid Ekonomihögskolan. 
Studenter vid Institutionerna för pedagogik, vårdvetenskap & socialt arbete 
och Lärarutbildningen prioriterar familjelivet.  

 
Betonar arbetslivet 

 
Manlig student tillhörande Institutionen för matematik & 
systemteknik: 
Jag kommer med största sannolikhet att jobba i mitt egna företag med 
någon form av projektledning, utbildning eller konsultationer inom 
affärsverksamheter.  Familj vet man aldrig på grund av mycket arbete. 
Har ingen aning om var jag kommer att bo men jag vet att jag 
fortfarande spelar golf om kroppen är intakt. 
 
Kvinnlig student tillhörande Ekonomihögskolan: 
Om fem år jobbar jag som marknadsassistent eller 
marknadskoordinator i Växjö med omnejd eller i Småland. Jag 
kommer inte ännu ha några barn, men har förhoppningsvis stadgat 
mig med min pojkvän. På fritiden kommer jag förmodligen spendera 
som nu att träna, gå på promenader och umgås med goda vänner samt 
att göra långresor när tillfälle ges. /…/ Jag ser gärna att jag har ett jobb 
där jag får tillfälle att resa och träffa nya människor. Det är väl i stora 
drag vad jag tror att jag kommer göra om fem år. 

 
Betonar familjelivet 

 
Student tillhörande, Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete: 
Om fem år hoppas jag och min sambo på att vi är gifta och har barn. 
/…/ Fritidsintressen jag vill utöva om fem år är i stort sett samma som 
idag; träffa vänner, promenera, styrketräna, resa både inom och 
utanför Sverige. Dessutom hoppas jag på fritidsaktiviteter som passar 
ett familjeliv med små barn och att ha hus och trädgård att sköta om. 
Jag hoppas att jag, min sambo och ev. barn bor på landet strax utanför 
Växjö i hus med stor trädgård. 
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Student tillhörande, Lärarutbildningen: 
Jag tror att jag har ett barn. Min flickvän studerar nämligen i 3,5 år till 
och vi vill inte ha ett barn under tiden vi studerar. /…/ Mina 
fritidsintressen kommer nog att förbli som de är nu och jag tror att jag 
och flickvännen kommer att se oss om efter en mysig villa att bo i. 

 

2.3.4 Bostadsort 
Studenter som önskar bo och arbeta utomlands samt i Stockholm, Göteborg 
eller Malmö beskriver sin framtid utifrån arbetslivet i högre utsträckning än 
de som exempelvis vill arbeta och bo i Växjö Kommun, i Kronoberg, eller 
angränsande län. 
 

Betonar arbetslivet 
 

Student som vill bo och arbeta utomlands: 
Jag kommer att vara relativt ung när jag är klar på universitetet så jag 
kommer att försöka skapa mig en karriär innan jag skaffar mig familj. 
Men jag kommer resa hem (utomlands) med jämna mellanrum för att 
hälsa på min familj. Om fem år har jag förhoppningsvis en 
magisterexamen i mitt program och en i engelska och har jobbat 
utomlands för att förbättra min tyska och franska. Jag hoppas jag bor 
utomlands och har fått jobb/praktik inom EU eftersom jag drömmer 
om en karriär som översättare inom EU. Jag är intresserad av historia 
så jag kommer nog vilja lära mig en del historia om staden/landet där 
jag bor , vilket blir ett fritidsintresse. Jag vill också lära mig fler språk. 
 
 

Betonar familjelivet 
 
Student som vill bo i medelstor stad i Sverige: 
Om fem år hoppas jag på att jag jobbar som lärare någonstans i 
Sverige tillsammans med en trevlig jänta och familj. Kommer på 
fritiden att syssla med att rätta läxböcker och spela innebandy. Var jag 
kommer att bo? Förhoppningsvis bor jag någonstans i Sverige, i en 
medelstor stad. 

 

2.3.5 Sammanfattning 
Likt föregående teman går det även här att urskilja vissa egenskaper som 
påverkar studenternas framtidsförväntningar och som är gemensamt, för 
kvinnliga och manliga studenter:  
 

Student som betonar arbetslivet: 
 

- tycker att karriären är viktig 
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- eftersträvar hög lön 
- vill nå höga positioner i arbetslivet 
- nämner att fritid och familj troligtvis kommer bli lidande på grund av 

arbete 
- har inga barn eller utflugna barn 
- är yngre studenter 
- saknar partner 
- tillhör högre medelklass 
- har specifikt en akademikerbakgrund 
- studerar vid Ekonomihögskolan 
- är utflyttare eller besökare, vill bo och arbeta utomlands eller 

Stockholm, Göteborg eller Malmö 
 

Student som betonar familjelivet: 
 

- nämner oftast att de har barn  
- strävar efter förlovning/giftermål 
- betonar hemmet  
- är ofta engagerad i föreningsliv  
- många är ”äldre” studenter 
- har en partner/sambo 
- studerar vid Institutionerna för pedagogik eller vårdvetenskap & socialt 

arbete eller Lärarutbildningen  
- är inflyttare eller stannare, vill bo och arbeta i Växjö kommun, 

Kronoberg, eller angränsande län 
 

2.4 ”Mjuka” respektive ”hårda” faktorer i arbetslivet 
 
Studenter som beskriver arbetslivet i framtiden koncentrerar sig på olika 
faktorer som de anser vara viktiga. Det kan exempelvis vara lönen, vilken 
typ av tjänst de har, hur anställningsförhållandena ser ut, hur arbetsklimatet 
ska vara och så vidare. ”Hårda” faktorer är när studenterna lägger stor vikt 
vid höga löner eller positioner. ”Mjuka” faktorer är när studenter istället 
värdesätter ett bra arbetsklimat, trivsel i arbetet, gemenskap och en god 
arbetsmiljö. 

2.4.1 Kön och social bakgrund 
Majoriteten (ungefär tre av fem) studenter prioriterar mjuka faktorer i 
arbetslivet, oavsett social bakgrund. Undantaget är studenter med företagar-
lantbrukarbakgrund samt manliga studenter från högre medelklass som 
istället poängterar hårda faktorer.  
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Betonar mjuka faktorer 
 

Kvinnlig student: 
/…/ Jag hoppas jag jobbar på något företag med utvecklande 
arbetsuppgifter. /…/ 
 
Kvinnlig student: 
/…/Förhoppningsvis och förmodligen jobbar jag i en organisation där 
människors bästa sätts i fokus och där även vi anställda har ett bra 
klimat/…/ 

 
Betonar hårda faktorer 

 
Manlig student med högre medelklassbakgrund: 
Jag och min sambo har efter akademiska studier bra och välavlönade 
jobb som ingenjörer. Vi har jobbat i ett par år (kanske utomlands). Vi 
satsar stenhårt på våra karriärer, familj får vänta några år till/…/ 
 
Student med lantbrukar-företagarbakgrund: 
Boende i storstad kommer jag att åtnjuta livets läckerheter i skuggan 
av ett högavlönat arbete och i sällskap av min flickvän.                                                                        
 

2.4.2 Institutionstillhörighet 
Bland kvinnliga studenter har institutionstillhörighet inte någon större 
betydelse i synen på arbetet, majoriteten vid samtliga institutioner fokuserar 
på anställningsförhållanden och arbetsklimat. En majoritet av män som 
studerar vid Ekonomihögskolan är inriktade på höga löner och positioner i 
arbetet till skillnad från dem som studerar vid exempelvis Institutionerna för 
humaniora, samhällsvetenskap samt Lärarutbildningen.  

 
Betonar mjuka faktorer 

 
Kvinnlig student tillhörande Lärarutbildningen: 
/…/Jag kommer ha ett fast jobb där jag värderar den sociala miljön 
högt. /…/ 
 
Kvinnlig student tillhörande Ekonomihögskolan: 
Jag jobbar med ekonomi och hoppas att jag har ett intressant arbete 
som kan utveckla mig även på det personliga planet. 
 
Manlig student tillhörande Institutionen för samhällsvetenskap: 
/…/jag har ett rikt intellektuellt liv. Pengar skiter jag i. 
förhoppningsvis har jag ett soft jobb som jag trivs med så att jag kan 
leva ett lugnt och tryggt liv. /…/ 
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Betonar hårda faktorer 
 

Manlig student tillhörande Ekonomihögskolan: 
Marknadsassistent som snart befordras eller hittar ett bättre jobb. 
Reser mycket tar mycket ansvar.  

 

2.4.3 Boende och arbetsliv i framtiden 
En majoritet av manliga studenter som vill arbeta och bosätta sig i Växjö 
kommun, i Kronoberg eller angränsande län är inriktade på mjuka faktorer i 
arbetet. Manliga studenter som vill bosätta sig och arbeta i någon av de tre 
storstäderna eller utomlands prioriterar höga löner och positioner. En 
majoritet av kvinnliga studenter betonar de mjuka faktorerna oavsett var de 
vill bo och arbeta i framtiden. Mer än åtta av tio kvinnliga studenter som vill 
bo och arbeta i Växjö beskriver arbetslivet utifrån mjuka faktorer. 

 
Betonar mjuka faktorer 

 
Manlig student, som vill bo och arbeta i Växjö: 
Jag hoppas att jag kommer att arbeta med något med anknytning till 
min utbildning, något som känns stimulerande och utvecklande. 
Förhoppningsvis tjänar man i alla fall så pass mycket pengar att man 
kan leva ett bra liv och inte behöver oroa ihjäl sig över det 
ekonomiska. 
 
Kvinnlig student som vill bo och arbeta i Växjö: 
Kommer förmodligen att bo kvar i Växjö och utvecklas jag i arbetet 
och om det är roligt så är jag nog kvar på samma ställe som idag. /…/ 

 
 

Betonar hårda faktorer 
 

Manlig student som vill bo och arbeta utomlands: 
/…/ Jag kommer säkert ha ett bra, välbetalt jobb eller bara vara 
upptagen med ett eget företag. Jag kommer med stor sannolikhet att 
bo utomlands./…/ 

 

2.4.4 Karriären i framtiden 
Karriär och karriärmöjligheter verkar inte vara avgörande för vad kvinnliga 
studenter prioriterar i arbetslivet, de mjuka faktorerna framhålls oavsett. 
Däremot kan detta vara betydelsefullt för huruvida manliga studenter 
prioriterar mjuka eller hårda faktorer. Majoriteten som anser att karriären 
inte är viktig (nio av tio) samt de som har dåliga karriärmöjligheter är 
inriktade på goda anställningsförhållanden och trivsel i arbetslivet (mjuka 
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faktorer). Studenter med goda karriärmöjligheter och som prioriterar 
karriären beskriver tvärtom hårda faktorer. 

2.4.5 Sammanfattning 
Manliga och kvinnliga studenter som prioriterar mjuka respektive hårda 
faktorer har inte många egenskaper gemensamt. Viktiga kännetecken som 
kunnat urskiljas här är däremot att:  

 
-   majoriteten av kvinnliga studenter vid samtliga institutioner nämner 

mjuka faktorer. Samma gäller för män vid exempelvis Institutionerna 
för humaniora, samhällsvetenskap samt Lärarutbildningen.  

-   Manliga studenter vid Ekonomihögskolan är inriktade på höga löner 
och positioner. 

-   mjuka faktorer är viktiga för män som vill bo och arbeta i Växjö 
kommun, Kronoberg eller angränsande län. Samma gäller för kvinnor 
oavsett var de vill bo och arbeta 

-   mjuka faktorer betonas av kvinnor oavsett syn på karriär och 
karriärmöjligheter. För män är det avgörande vilken inställning de har 
till karriär och karriärmöjligheter. 

-   kvinnor med företagar-/lantbrukarbakgrund är de enda som klart visar 
att de prioriterar hårda faktorer när de pratar om arbetslivet. 

2.5 Fritiden om fem år 
 
Nästintill samtliga studenter menar att de har någon slags 
fritidssysselsättning i framtiden. Vissa studenter har sin familj och sitt hem 
som ett fritidsintresse och poängterar inte sällan att trädgård, inredning med 
mera kommer att ta mycket tid. Andra studenter nämner istället en specifik 
hobby, som till exempel någon form av sport. En del studenter anger 
kreativa eller kulturella intressen, såsom exempelvis att måla, sjunga, dansa, 
gå på balett osv. Några studenter inriktar sig på nöjen såsom att gå ut och 
träffa vänner, resa etc. 

2.5.1 Intresse för familj och hem 
Det är främst kvinnliga studenter som relaterar sin fritid till familj och hem. 
Var femte kvinna anger att familjen är ett fritidsintresse, var tionde man gör 
detsamma.  
 
Något fler ”äldre” studenter samt de från högre medelklass anser att familj, 
hem och trädgård kommer att vara ett fritidsintresse. Studenter som anser att 
det är viktigt att bo kvar där de bor idag ser också familjen som en central 
del av fritiden. Även många studenter vid Institutionen för vårdvetenskap & 
socialt arbete anser detta. 
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Fritidsintresse – FAMILJ 
 

Student med högre medelklassbakgrund 
Kommer att vara förlovad, inga barn bor i lägenhet i någon större 
svensk stad. /…/ Fritidsintressen är vänner och familjeliv. 
 
Student, över 30 år som vill bo kvar i nuvarande boende: 
Jag tror att jag kommer att bo där jag gör nu tillsammans med min 
nuvarande familj. /…/ Intressen: läsa, umgås med familjen, vänner. 
 
Student, Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete: 
Jag kommer kanske att ha ett barn till då har jag tre /…/ Arbeta inom 
socialt arbete. Familj och sport är mina intressen. Jag kommer att vara 
bosatt på samma ort. 

 

2.5.2 Hobby  
Ungefär hälften av sjätteterminsstudenterna har en specifik hobby om fem 
år. Manliga studenter nämner i större utsträckning en hobby. Åldern har viss 
betydelse huruvida studenterna nämner hobby eller inte; det är fler studenter 
som tillhör den yngre generationen som tror sig ha en specifik hobby i 
framtiden. Få studenter som studerar vid Institutionerna för vårdvetenskap 
& socialt arbete, samhällsvetenskap samt Lärarutbildningen nämner en 
specifik hobby i framtiden. 

 
 

Fritidsintresse – HOBBY 
 

Manlig student, 19-24 år: 
/…/Mina fritidsintressen kommer att vara allt som har med fotbollen 
att göra. Har jag tillräckligt med pengar kommer jag även att vara 
aktiv inom dykning, flygning m.m. 
 
Manlig student: 
/…/Aktivt fritidsliv, mycket motion/…/ 

 

2.5.3 Andra nämnda fritidssysselsättningar 
En minoritet av studenterna nämner ett kreativt eller kulturellt intresse, 
ungefär var tionde student nämner att de kommer att ägna sig åt detta i 
någon form. En större andel kvinnor än män nämner ett kreativt eller 
kulturellt intresse. 
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Fritidsintresse – KREATIVITET & KULTUR 
 

Kvinnlig student: 
/…/Målarintresset och sjunga och spela kommer jag förhoppningsvis 
kunna ägna lite mera tid åt, jämfört med nuläget. /…/ 
 
Kvinnlig student: 
/…/Eventuellt är jag engagerad i någon ideell verksamhet, typ Röda 
korset, Amnesty eller liknande./…/ 
 
Kvinnlig student: 
/…/ Fortsätter att brodera, fotografera, läsa litteratur av olika slag/…/ 

 
Nöjen och resor är också ett intresse som studenterna nämner, en av fem 
uppger att de exempelvis vill ut och resa om fem år.  

 
Fritidsintresse – NÖJEN & RESOR 

 
Manlig student: 
/…/Mina fritidsintressen är att gå på bra konserter och resa./…/ 
 
Kvinnlig student:  
Vi (min man och jag) kommer att ut och resa på vår fritid. Njuta av en 
lön som gör att vi kan resa till olika länder med våra barn. Även kunna 
ha råd att umgås med vänner i andra delar av Sverige.       
 
 

2.5.5 Sammanfattning 
Vissa studenternas beskriver sin fritid utifrån sitt familjeliv, andra nämner 
istället en specifik hobby. Övriga fritidssysselsättningar som beskrivs är 
nöjen eller de av det kulturella och kreativa slaget.   
 

Studenter som utgår från familjen: 
 

- utgör var femte kvinna, var tionde man 
- tillhör de äldre studenterna 
- är från högre medelklass  
- anser att det är viktigt att bo kvar där hon/han bor idag 
- studerar vid Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete 
- nämner karriären och arbetslivet i liten utsträckning 

 
Studenter som nämner hobby: 

 
- utgör 50 procent 
- är i högre utsträckning manliga studenter  
- tillhör de yngre studenterna 
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Studenter med andra fritidssysselsättningar: 
 

-  var tionde student intresserar sig för kultur och kreativa 
fritidssysselsättningar 

- kulturella och kreativa intressen betonas främst av kvinnor 
- var femte student ägnar sig åt nöjen i framtiden 
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3. Sammanfattande diskussion 
 
Institutionerna kännetecknas av olika faktorer som till viss del skulle kunna 
förklara hur studenterna ser på sin framtid. Kännetecken för respektive 
institution kommer här att presenteras utifrån fyra av de teman som tagits 
upp i denna rapport: 

 
- Framtidsoptimism 
- Karriär- och familjeliv 
- Stabilitet/trygghet och flexibilitet/oberoende 
- Mjuka och hårda faktorer i arbetslivet 
 
Därefter diskuteras institutionstillhörighetens eventuella betydelse för 
studenternas framtidssyn. 

3.1 Kännetecken för institutionerna utifrån fyra teman 
 
Studenterna vid Ekonomihögskolan är säkra framtidsoptimister. De vet 
med säkerhet var de kommer att befinna sig om fem år. Studenterna är 
karriärinriktade och prioriterar höga löner och positioner. De vill leva ett 
flexibelt och oberoende liv, vilket innebär att de är inställda på att flytta till 
eller arbeta på olika ställen i Sverige eller utomlands. 
 
Studenterna vid Institutionen för humaniora är hoppfulla 
framtidsoptimister. De beskriver sin framtid med försiktighet. I framtiden 
värdesätter de karriären framför familjelivet, däremot värdesätter de inte 
höga löner eller positioner högst utan snarare ett bra arbetsklimat och en god 
arbetsmiljö. De har ett flexibelt och oberoende liv om fem år, de är inställda 
på att flytta till eller arbeta på olika ställen i Sverige eller utomlands. 
 
Studenterna vid Institutionen för industriella styrsystem är säkra 
framtidsoptimister. De ger intrycket av att de med säkerhet vet hur deras 
framtid ser ut. I framtiden värdesätter de familjelivet framför karriären. 
Stabilitet och flexibilitet prioriteras lika mycket, vilket även gäller för hårda 
respektive mjuka faktorer. 
 
Studenterna vid Institutionen för matematik & systemteknik är säkra 
framtidsoptimister. Samtidigt lägger de stor vikt vid karriären och prioriterar 
höga löner och positioner. De värdesätter stabilitet och trygghet i lika hög 
grad som flexibilitet och oberoende. 

 
Studenterna vid Institutionerna för samhällsvetenskap samt pedagogik är 
hoppfulla framtidsoptimister. I framtiden värdesätter de familjelivet framför 
karriären samt ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö. De betonar 
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stabilitet och trygghet och prioriterar inte i lika hög grad ett flexibelt och 
oberoende liv. 

 
Studenter vid Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete samt vid 
Lärarutbildningen är säkra framtidsoptimister. De prioriterar familjelivet 
framför karriären, likaså ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö. De 
betonar även till stor del stabiliteten och tryggheten i framtiden.  

 
Studenter vid Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete och 
Lärarutbildningen är utifrån dessa fyra teman en homogen grupp. Även 
Institutionerna för samhällsvetenskap och pedagogik har en gemensam 
framtidssyn.  
 
Vidare diskuteras huruvida institutionernas/utbildningarnas kännetecken (se 
sid 4-11) kan ha påverkat studenternas framtidssyn.  

 

3.2 Säker eller försiktig i beskrivningen av framtiden 
Majoriteten av studenterna vid Institutionerna för industriella styrsystem, 
för matematik & systemteknik samt vid Ekonomihögskolan är säkra 
framtidsoptimister. Denna homogenitet skulle kunna förklaras utifrån vissa 
gemensamma karakteristika. Studenterna har en låg medelålder och de flesta 
är ensamstående utan barn. I och med att de är unga och ofta inte har några 
barn blir det också möjligt att uppnå det som eftersträvas, åtminstone på ett 
ganska okomplicerat sätt som inte innebär att de måste ”offra” något annat. 
De har tid och möjlighet att göra detta. Institutionerna är vidare typiska 
programinstitutioner som har en relativ hög grad av yrkesinstrumentalitet, 
vilket kan innebära att deras mål med utbildningen blir mer konkreta. De 
anser inte att det är viktigt att bo kvar på den ort de lever idag och denna 
flexibilitet innebär också större möjligheter i framtiden, till exempel 
gällande arbete. Samtidigt bor många av studenterna på Campusområdet. 
Att bo på Campusområdet kan innebära att studenterna upplever närhet till 
varandra men också till sina studier. Studierna blir en central del och det 
finns tillfälle att diskutera och ventilera med andra om vad som ska hända i 
framtiden, vilket kan leda till att studenterna noga tänkt över sin 
framtidssituation.  

 
Kvinnliga studenter vid Institutionen för vårdvetenskap & socialt arbete och 
vid Lärarutbildningen är säkra på sin framtid. Anledningar till detta kan 
vara att utbildningarna vid dessa institutioner har en väldigt hög grad av 
yrkesinstrumentalitet. En majoritet av studenterna har dessutom sedan 
tidigare en bred yrkeserfarenhet och studerar för att få ett specifikt yrke. 
Medelåldern är hög vilket innebär att studenterna många gånger redan har 
partner och barn. Att studenter vid dessa institutioner är säkra 
framtidsoptimister kan bero på att de i och med sin redan ”stabila” tillvaro i 
stort har sin framtid utstakad. Studenter vid Institutionen för pedagogik som 
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har liknande kännetecken som Institutionen för vårdvetenskap & socialt 
arbete och Lärarutbildningen visar inte samma säkerhet, vilket skulle kunna 
bero på att Institutionen för pedagogik är en ”kursinstitution” och att 
studenterna känner sig osäkra inför framtida anställningar, som i sin tur kan 
leda till en viss försiktighet. ”De vill inte ta ut något i förskott”. 
 
Den hoppfulla framtidsoptimisten som mer försiktigt beskriver sin framtid 
finns främst vid Institutionen för humaniora. Faktorer som kan påverka 
studenternas framtidssyn kan vara att institutionen har låg grad av 
yrkesinstrumentalitet och att det är en typisk kursinstitution. Dessutom är 
många osäkra på sin framtida karriär. En minoritet av Humanioras studenter 
bor på Campusområdet och ”Campusgemenskapen” kan vara en viktig del 
för påverkan av framtidssynen. Fler kvinnor än män är osäkra på sin framtid 
och bland kvinnliga studenter visar även de vid Institutionen för 
samhällsvetenskap osäkerhet.  

3.3 Stabilitet eller flexibilitet 
Studenter vid Lärarutbildningen och Institutionen för vårdvetenskap & 
socialt arbete eftersträvar ett tryggt och stabilt liv i framtiden. Viktiga 
förklaringsfaktorer kan här vara att medelåldern vid dessa institutioner är 
hög och att många av studenterna har partner och barn. Gemensamt är även 
att de har en hög grad av yrkesinstrumentalitet och att studenterna studerar 
för att få ett specifikt yrke, vilket även kan ses som ett steg i riktningen mot 
ett tryggt och stabilt arbetsliv.  
 

För äldre studenter, ofta från studieovana arbetar- och lägre medelklasshem, 
är valet av en väldefinierad yrkesutbildning många gånger det ”enda 
möjliga”. Den sociala situationen, med barn och familj, ett etablerat boende, 
innebär att dessa studenter söker utbildningar de vet ger en avkastning i form 
av en väl definierad profession eller yrke. ”Kostnaden” för att läsa mindre 
yrkesorienterade utbildningar är troligen för hög eftersom studenterna inte 
uppfattar avkastning i form av ett konkret yrke genom studier på mindre 
yrkesorienterade utbildningar. Dessa studenter, som per definition har en 
ovana vid den akademiska världen, väljer dessutom utbildningar inom 
yrkesområden som de redan känner till och/eller har erfarenhet av. Att välja 
en utbildning vid IVOSA, Lärarutbildningen blir ett ”naturligt” val för dessa 
studenter. Sociala betingelser påverkar alltså både vilka utbildningar som är 
”möjliga” och de utbildningsorienteringar studenterna är bärare av. 4

 
Studenter som i framtiden vill leva flexibelt och oberoende tillhör två 
institutioner med motsatta karakteristika, Ekonomihögskolan och 
Institutionen för humaniora. Två förklaringar kan ges till varför studenter 
vid just dessa institutioner så tydligt visar att de är flexibla och oberoende i 
framtiden. Gemensamt är att medelåldern vid institutionerna är låg vilket är 

                                                 
4 Eriksson Magnus (2004) Mellan bakgrund och framtidsdröm, sid 30 
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betydelsefullt i studenters framtidssyn. Studenterna vid Ekonomihögskolan 
är karriärinriktade och har bra självförtroende inför framtidens möjligheter. 
Institutionen har dessutom en relativt hög grad av yrkesinstrumentalitet och 
studenterna vill gärna arbeta och bo utomlands och på så sätt göra karriär. 
Studenterna vid Institutionen för humaniora är mer osäkra på sin framtid 
och på framtidens arbetsliv. Institutionen har en väldigt låg grad av 
yrkesinstrumentalitet och studenterna flyttar gärna utomlands. Strävan efter 
flexibilitet finns hos studenter vid båda institutioner, men det finns också en 
viss skillnad. Humaniora-studenter flyttar dit arbetena finns, de ”tvingas” att 
vara flexibla på grund av studieinriktning och dess låga grad av 
yrkesinstrumentalitet, de är flexibla mycket på grund av osäkerheten inför 
framtidens arbetsliv. Ekonomihögskolans studenter är mer inriktade på 
karriären och gör ”aktiva” val utifrån dessa förutsättningar, ett flexibelt och 
oberoende liv beskrivs många gånger som en ”livsstil” och de tar inte sällan 
avstånd från familje- och arbetslivets stabilitet och trygghet.  

3.4 Prioritet av arbetslivet eller familjelivet i framtiden 
 

Många studenter vid Ekonomihögskolan menar att arbetslivet blir en central 
del om fem år. Bland annat ger deras unga ålder, programstudier och 
institutionens relativt höga yrkesinstrumentalitet många möjligheter. 
Studenterna lägger stor vikt vid karriären och utbildningarna leder i sin tur 
till yrken med goda karriärmöjligheter.  
 
Studenter vid Institutionen för pedagogik, för vårdvetenskap & socialt 
arbete och vid Lärarutbildningen värdesätter familjelivet högt om fem år. 
Studenterna vid institutionerna har hög medelålder och ofta redan partner 
och barn. De flesta studerar för att få ett specifikt yrke, flertalet vill bo kvar 
där de bor idag och många söker efter stabilitet.  
 
Som tidigare nämnts finns det skillnader mellan vad män och kvinnor 
inriktar sig på när de beskriver sin framtid. Att manliga studenter betonar 
arbetslivet i större utsträckning än kvinnliga studenter kan möjligen 
förklaras genom att majoriteten män läser vid utbildningar som ger goda 
förutsättningar till att göra karriär i framtiden. En majoritet kvinnor studerar 
på utbildningar som inte ger samma möjligheter. En anledning till att de 
koncentrerar sina svar på familjelivet istället för arbetslivet kan vara de 
begränsade karriärmöjligheterna. Att män respektive kvinnor söker sig till 
specifika utbildningar kan vara en konsekvens av att kvinnor och män söker 
sig till olika positioner i arbetslivet. Detta innebär inte endast att kvinnor 
och män har olika yrken och utför olika arbetsuppgifter utan också att 
arbetsvillkoren i olika avseenden blir olika. Skilda löner, karriär- och andra 
utvecklingsmöjligheter har visat sig vara några konsekvenser. (SOU 
2004:43) Utbildningsvalen kan även vara en konsekvens av att studenternas 
tidigare yrkeserfarenheter är starkt könsuppdelad. Kvinnliga studenter har 
ofta erfarenhet av kvinnligt kodade yrkesområden och männen av manligt 
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kodade yrken. Dessutom har manliga studenter i allmänhet sedan tidigare 
erfarenhet av arbete i högre positioner (Eriksson 2004).  

3.5 Olika syn på ett tillfredsställande arbete 
Många studenter vid Växjö universitet anser att arbetsmiljö, trivsel på 
arbetsplatsen och goda anställningsförhållanden är en viktig del i framtidens 
arbete. Studenterna vid Institutionen för humaniora och för 
samhällsvetenskap samt Lärarutbildningen har gemensamt att de poängterar 
dessa mjuka faktorer. Dessa institutioner domineras av kvinnliga studenter 
och en anledning till att de betonar mjuka faktorer mer än karriär och höga 
löner kan bero på, som ovan nämnts, att dessa utbildningar inte leder till 
arbeten med goda karriärmöjligheter och att deras tidigare erfarenheter av 
arbetslivet är att de har haft typiskt ”kvinnligt kodade” arbeten. Skilda löner 
och förmåner, liksom skilda karriär- och andra utvecklingsmöjligheter har 
visat sig vara konsekvenser av arbetslivets yrkessegregering (SOU 
2004:43). Löner och möjligheten att göra karriär och nå toppositionerna är 
exempelvis olika för män och kvinnor (SOU 2004:43). Idag finns det inga 
(eller mycket få) formella hinder kvar för kvinnor i arbetslivet, men ”gamla” 
mönster är svåra att förändra och kan finnas kvar i utbildningssystemet, 
såsom vid de ”typiskt” kvinnliga institutionerna.  
 
Manliga studenter vid bland annat Ekonomihögskolan har en tendens att i 
sin beskrivning av framtiden nämna positioner med höga löner. Bidragande 
faktorer kan här vara deras unga ålder, att de anser att karriären är en viktig 
del och att utbildningarna här är relativt yrkesinstrumentella. De känner sig 
mer säkra på sin framtid och är samtidigt mer oberoende än exempelvis 
”äldre” studenter. 

 
Studenternas framtidssyn innehåller en stor portion av framtidsoptimism, 
oavsett hur deras framtidsförväntningar ser ut. Trots att exempelvis 
arbetsmarknaden ser dyster ut och att efterfrågan på akademisk arbetskraft 
tycks minska, har detta inte påverkat Växjöstudenternas syn på framtiden. 
Framtidsoptimismen är ett faktum och bilden som ges är en vardag full av 
valmöjligheter och framgångar. 
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