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som Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) 
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  Magnus Eriksson sammanfattar några huvudpoänger i sin 
licentiatavhandling från 2009, Studenter och utbildningar vid ett nytt 
universitet: Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad. 
På liknande sätt sammanfattar Anna Lund sin utförliga rapport Att 
utbildas för kultur. Om programmet för kulturledare och kultursektorns 
arbetsgivare (2010).
   Eva Fasths, Daniel Larssons och Tony Wågmans kapitel om 
personalvetarna och P-programmet respektive om Coaching och sport 
management bygger på två större kapitel som inom kort publiceras i en 
större antologi från projektet. 
   Magnus Perssons arbete med gymnasielärarutbildningen och dess 
studenter kommer att läggas fram som en del av hans kommande 
doktorsavhandling och Margareta Nilsson Lindströms projekt kring 
grundskollärarna och deras utbildning redovisas våren 2011 i en större 
forskningsrapport.
   Gunnar Olofssons inledning presenterar de begrepp som varit 
vägledande för projektet. Det gäller dels det överordnade begreppet 
utbildningskontraktet, dels dess två underbegrepp, undervisningskontraktet 
och arbetsmarkandskontraktet.
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Förord 
 
 
Sedan början av 2000-talet har en grupp vid Samhällsvetenskapli-
ga institutionen vid Växjö universitet och sedermera Linnéuniver-
sitetet bedrivit forskning kring den högre utbildningen i Sverige. 
Vi har gjort ett stort antal utredningar och utvärderingar för olika 
organ inom universitet. De frågor vi från början varit intresserade 
av var att förstå den roll som Växjö universitet, som nyss blivit 
universitet från att tidigare ha varit en högskola, spelade i den 
svenska högskolevärlden. Varifrån kom Växjöstudenterna? Varför 
såg studieutbudet ut som det gjorde? Vilka studieinriktningar och 
program kunde studenterna välja? Vad valde de? Vilka motiv hade 
de för sina val? Hur gick det för dem i deras studier?  Och vad 
blev det av Växjö-studenterna?  Det var denna typ av frågor som 
vi kunde resa och få svar på genom de studier och utvärderingar vi 
genomförde inom och på uppdrag av Växjö universitet. Vår ambi-
tion var att de utvärderingar och utredningar vi gjorde skulle vara 
värdefulla och angelägna för dem som beställt och betalat för dem, 
samtidigt som vi strävade efter att kunna använda de insamlade 
material, och de erfarenheter vi gjort, i ett forskningsmässigt  
sammanhang. 
 
En rad av dessa undersökningar har publicerats som rapporter 
inom forskargruppen HERE (Higher Education –  Research and 
Evaluation). HERE har genom åren rymt forskare, magisterstu-
denter, forskningsbiträden och doktorander från flera olika ämnen 
(från sociologi, statsvetenskap, media- och kommunikationsveten-
skap och pedagogik). Merparten av de som idag är aktiva hör 
hemma inom sociologiämnet. 
 
HERE har en hemsida där samtliga rapporter som skrivits finns 
tillgängliga. Dess adress är idag: http://www.lnu.se/sv/HERE. Där 
finns också de intervjuformulär som använts i studierna. De nya 
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rapporter och avhandlingar som denna volym bygger på kommer 
att publiceras på denna hemsida. 
 
De insikter vi vunnit genom arbetet inom HERE kunde vi sedan 
använda när vi sökte projektmedel från forskningsråden. Vi kom 
att inrikta vår forskning på de akademiska yrkesutbildningarna 
och deras roll vid ett nytt universitet. En stor del av studenterna i 
Växjö, och den största delen av utbildningsprogrammen, fanns 
inom de akademiska yrkesutbildningarnas sfär. Det var dels de 
traditionella yrkesinriktade programmen – för lärare, sjuksköters-
kor, socionomer, högskoleingenjörer, personalvetare etc. Dels 
fanns det i Växjö intressanta exempel på nykonstruerade och yr-
kesnischade utbildningsprogram som var intressanta att undersö-
ka. Det var t.ex. det av Boel Lindberg m.fl. nyskapade Kulturle-
darprogrammet liksom programmet för Coaching och sport ma-
nagement. Det var två utbildningar som var specifika för Växjö. 
Vidare fanns det i Växjö en omfattande polisutbildning; det var 
här fråga om en universitetsförlagd uppdragsutbildning. Med stöd 
från dåvarande rektor Magnus Söderström fick HERE också möj-
lighet att genomföra en heltäckande och omfattande enkät av 
samtliga Växjö-studenter som började ht 2002. Detta datamaterial 
har vi kunnat använda i många sammanhang. 
 
Det var med denna erfarenhet, de många datamaterial vi redan 
hade och de frågeställningar som vi under ett par år hade mejslat 
fram, som vi sedan sökte forskningsmedel. För åren 2007-2009 
fick en forskargrupp, med bas i HERE, och under ledning av pro-
fessor Gunnar Olofsson, ett relativt stort anslag från Utbildnings-
vetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet för att genomföra 
projektet Bakgrund, studieval och arbetsmarknad för studenter i 
akademisk (yrkes)utbildning i Växjö 1970 – 2005. 
 
De sex bidrag som vi samlat i detta häfte utgör den korta presenta-
tion av projektets resultat som kommer att göras vid den resultat-
dialog  som Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté 

  
 6



   
 7

arrangerar i Uppsala den 13 – 14 oktober 2010. De sammanfatt-
ningar som här görs av ett antal delprojekt inom det samlade pro-
jektets ram bygger i två fall på publicerade rapporter eller avhand-
lingar. Magnus Erikssons kapitel sammanfattar några av huvudpo-
ängerna i hans licentiatavhandling från 2009 (Studenter och ut-
bildningar vid ett nytt universitet: Växjöstudenternas bakgrund, 
utbildningsval och arbetsmarknad). På liknande sätt sammanfattar 
Anna Lunds kapitel hennes utförliga rapport kring kulturledarpro-
grammet, Att utbildas för kultur. Om programmet för kulturledare 
och kultursektorns arbetsgivare (Linnéuniversitetet, HERE 2010). 
 
Kapitlet om personalvetarna och P-programmet och Coaching och 
sport management bygger på två större kapitel som skall publice-
ras i en kommande antologi från projektet. Den antologin kommer 
också att redovisa genomförda studier av socionom-, polis och 
bibliotekarieutbildningarna i Växjö. Boken om detta s.k. ”femklö-
verprojekt” förväntas utkomma hösten 2010 
 
Magnus Perssons arbete med gymnasielärarutbildningen och dess 
studenter kommer att utgör viktiga delar av en kommande dok-
torsavhandling och Margareta Nilsson Lindströms projekt kring 
grundskollärarna och deras utbildning skall redovisas i en större 
forskningsrapport som beräknas bli klar våren 2011. 
 
Gunnar Olofssons inledning är en precisering av de två begrepp, 
som varit vägledande för hela projektets uppläggning och fråge-
ställningar. Det är dels det överordnade begreppet utbildningskon-
trakt, dels dess två underbegrepp, undervisningskontrakt och ar-
betsmarknadskontrakt. 
 
Gunnar Olofsson och Magnus Persson  
 
 



  
 

  



 

Utbildningskontrakt och akademiska yrkesut-
bildningar vid ett nytt universitet 
 
Gunnar Olofsson 
 
Bakgrund: karakteristiska drag hos Växjö Universitet och dess 
studenter 
Växjö universitet – idag en del av Linnéuniversitetet (LNU) – 
domineras av utbildningar som riktas mot sociala mellanpositioner 
i den samhälleliga arbetsdelningen, yrken som grundskollärare, 
sjuksköterskor, socionomer, personalvetare, informatörer i offent-
lig sektor, högskoleingenjörer m.fl. Vid LNU finns också en an-
nan typ av utbildningar som kan leda till såväl karriär- som posi-
tionsyrken - ekonomutbildningar och flera andra samhällsvetar- 
och administratörsutbildningar.  
 
En utbildning i Växjö innebär således att en karriär är möjlig för 
en del av studenterna men att en social mellanposition är ett troli-
gare utfall för merparten. Studenternas bakgrund och studieförut-
sättningar, deras gymnasiemeriter och familjebakgrund, formar 
deras väg in högskolan, deras studiegång och yrkesframtid. Mag-
nus Eriksson visar i sin licentiatavhandling (Eriksson 2009) att 
studenterna i Växjö har en ”folklig” bakgrund, det vill säga att de-
ras föräldrar mestadels är arbetare eller lägre tjänstemän.  
 
Utbildningarna i Växjö har, med få undantag, ganska låga betygs-
krav utöver den formella behörigheten. Den betygsnivå som 
fordras för att komma in på exempelvis ekonomutbildningen i 
Växjö är klart lägre än den är vid handelshögskolorna och de stora 
universiteten. Lärarutbildningen, som är den största yrkesutbild-
ningen i Växjö, har i likhet med många andra lärarutbildningar, en 
låg inträdeströskel. Det har i projektet problematiserats på ett in-
tressant sätt av Magnus Persson när han diskuterar de nya grupper 
som söker sig till gymnasielärarutbildningarna. 
 
Växjöstudenterna har två regionala särdrag. Dels kommer de i hu-
vudsak – och som förväntat - från det geografiska närområdet, 
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från Kronobergs län och omgivande län. Ett andra särdrag är att de 
vuxit upp på landsbygden, i mindre tätorter och småstäder, inte 
minst i industripräglade orter. Det kan, som Anna Lund diskuterar 
i studien av kulturledarprogrammet, göra den regionala förtrogen-
heten till en viktig merit när programmets studenter söker jobb i 
regionen. Den regionala bakgrunden och hemmiljön slår också 
igenom hos studenterna på lärarutbildningen; den skola de formar 
sin egen lärarroll utifrån är den de själva gått igenom som Marga-
reta Nilsson Lindström visar i sin studie om blivande grundskollä-
rare. 
 
Utbildningskontraktet 
För våra studier av studenter och utbildningar vid Växjö universi-
tet har vi utvecklat begreppet ”utbildningskontrakt”. Med det be-
greppet kan vi fånga de två system av relationer som tillsammans 
definierar den högre utbildningens villkor och förlopp för dess ak-
törer, utbildningens arbetsmarknadskontrakt och undervisnings-
kontraktet 
 
Utbildningskontraktet med dess två komponenter är inbäddat i ett 
bredare och mer generellt kontrakt mellan utbildningssystem och 
samhälle. Den högre utbildningen får ett omfattande stöd av staten 
utifrån tanken att den är gynnsam för samhällets utveckling och 
dess ekonomiska tillväxt, att den är funktionellt nödvändig för att 
utbilda arbetskraften för framtidens krav på kvalifikationer. Denna 
koppling mellan den högre utbildningens omfång, kostnader och 
utveckling och samhällets stöd och framtida behov kan sägas ut-
göra ett ”kontrakt” mellan ”utbildning” och ”samhälle”, vilket vi 
kan definiera som utbildningssystemets samhällskontrakt. Det är i 
sin allmänna form grunden till att Växjö är en universitetsort. 
 
För vårt projekt är två andra nämnda kontrakten direkt användbara 
som analytiska verktyg. Om vi nu låter begreppet ”utbildnings-
kontrakt” beteckna både centrala relationer mellan aktörerna inom 
den högre utbildningens fält och mellan dessa och arbetsmarkna-
den, det vill säga som undervisningskontrakt respektive arbets-
marknadskontrakt, kan vi använda dessa begrepp för att fånga vad 
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som formar studenternas vägar in i olika utbildningar, hur de för-
håller sig till sina studier och till sitt kommande arbete.  
 
Arbetsmarknadskontraktet 
Förhållandet mellan studenternas utbildning och deras arbets-
marknad, dvs. arbetsmarknadskontraktet, rymmer de mer eller 
mindre explicita utfästelser och förhoppningar som högskolorna 
ställer ut och som säger att studenter kan få ett bra och innehålls-
rikt arbete om man söker sig till en viss utbildning. Den enskilde 
studenten översätter dessa löften till en förväntan om en garante-
rad plats på arbetsmarknaden. 

 
Om jag nu ägnar flera år åt en krävande hög-
skoleutbildning, en utbildning som kostar mig 
mycket i form av både tid och skulder för 
framtiden, förväntar jag mig en bättre posi-
tion på arbetsmarkanden än jag annars skulle 
ha fått. 

 
Till studentens insats – prestation – svarar som utlovad och för-
väntad motprestation en avkastning i form av bättre lön, bättre ar-
betsvillkor, ett mera intressant och givande arbete etc. Det kan 
också vara ett underförstått löfte att slippa ifrån en framtid i fabri-
kens eller vårdapparatens underordnade positioner.  

 
Detta arbetsmarknadskontrakt åberopas av studenter på de yrkes-
utbildningar vi undersökt. Enligt Magnus Persson är önskan att 
undvika missgynnade positioner i arbetslivet en stark drivkraft för 
att söka till lärarutbildningen. Eriksson (2009) visar på att inrikt-
ningen på det kommande arbetet och dess sociala position och 
trygghet är ett starkt skäl att gå en specifik yrkesutbildning. Dessa 
studenter har ofta erfarenhet från underordnade positioner inom 
sitt kommande yrkesfält. 
 
Den förväntade och eftertraktade positionen på arbetsmarknaden 
kan vara trygg, säker men med begränsade möjligheter. Trygghet 
och förutsägbarhet är en dimension i de förväntningar som ingår i 
”utbildningens arbetsmarknadskontrakt” för studenterna. Det är 
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typiskt för många av de specifika yrkesutbildningar som ges vid 
LNU.  
 
Studenter kan även välja utbildningar som inte har specifika yrken 
som sitt mål, utbildningar av ett mera öppet och samtidigt mera 
osäkert slag som ämnesstudier och allmänna program. Här erbjuds 
studenterna ännu icke fastlagda möjligheter, valfrihet och chansen 
till en karriär. Det gäller som Eriksson (2009) visat många av de 
mer allmänna yrkesområdesutbildningarna i Växjö, exempelvis de 
ekonomiska och samhällsvetenskapliga. De studenter som Anna 
Lund och Eva Fasth, Daniel Larsson och Tony Wågman har stude-
rat, har gått på högskolekonstruerade program vars ambition varit 
att täcka specifika nischer på arbetsmarknaden (inom kulturinstitu-
tioner, personalarbete och idrottsrörelsen). För studerande på des-
sa ännu ej tydligt yrkesförberedande program går vägen till pro-
grammen via en kombination av intresse för respektive område, 
drömmen att få ett arbete inom just det området eller en önskan 
om att bli något specifikt (till exempel utveckla en yrkesidentitet). 
 
Undervisningskontraktet: Förhållandet mellan student, lärare och 
lärande 
Undervisningen på ett universitet formas konkret i relation mellan 
studenter och lärare. Det gäller såväl i ett sammanhållet fyraårigt 
studieprogram som på en femveckors delkurs. Kursplaner, littera-
turlistor och examinationsformer är instrument som lärarna, äm-
net, programmet och lärosätet har för att tydliggöra sina krav och 
förväntningar på studenterna – vad de skall göra, vilka kunskaper 
och färdigheter de skall tillägna sig, hur de skall göra, och hur de 
ska redovisa vad de lärt sig. 
 
När studenter börjar på en kurs eller ett program träder de in i en 
från början fastställd struktur. De möter ett helt paket av krav och 
förväntningar som enskild student. I den meningen är det en struk-
turellt asymmetrisk, men inte entydigt hierarkisk situation. Lärar-
nas och ämnets förväntningar kommer till utryck i studieplaner, 
litteraturlistor och examensfordringar. Förväntningar och krav från 
studenter å enda sidan, lärare och program å den andra, varierar 
starkt med hur eftertraktad en utbildning är, den studieförmåga 
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som olika studentgrupper har, liksom med den undervisningskom-
petens som lärarna har. Ju mer eftertraktad en utbildning är, mätt 
exempelvis med antalet sökande per plats, ju tyngre väger lärarnas 
och programmets krav i förhållande till studenternas motkrav.  
 
Studenterna är inte maktlösa i den formellt asymmetriska situatio-
nen. Som Anna Lund visar så sätter studenterna sina egna normer 
för vad som är en passande studieinsats, normer som de tror är i 
samsvar med vad arbetsgivarna efterfrågar; ett alltför ambitiöst lä-
sande förmodas göra det svårare för dem att få arbete. Genom stu-
dentinflytande och utvärderingar kan de i hög grad påverka ut-
bildningen och de krav som ställs på deras arbetsinsatser.  
 
Lärarstudenterna är det tydigaste exemplet på att föreställningen 
om vad själva yrkesrollen kräver reglerar deras arbetsinsats – 
praktiken och dess erfarenheter överordnas den kognitiva tilläg-
nelsen (Margareta Nilsson-Lindström visar detta tydligt för grund-
skollärarstudenternas del). I dessa fall utnyttjar studenterna sin 
”protest” (Hirschmann 2008) och genom sitt agerande reglerar och 
nedprioriterar de akademiska lärarnas krav på studieinsatser. Det 
kommer till uttryck i de krav de ställer på lärare, kurslitteratur, 
undervisningens inriktning och förläggning i tid.  
 
Studenterna har också en ”sorti”-möjlighet. Den möjligheten att 
påverka studierna växer i betydelse när det är få sökande per stu-
dieplats eftersom lärarna måste vårda de studenter som trots allt 
sökt utbildningen. Man kan lämna en kurs eller ett program om 
ens förväntningar inte uppfylls. Studieavbrott och byte av program 
eller inriktning sker förhållandevis ofta.  
 
"Undervisningskontraktet" är således ett system av delade före-
ställningar, förväntningar och normer för vad som är en bra lärare, 
vad som utmärker en duktig student, vad studenterna skall lära sig, 
hur de skall lära sig, kort sagt vad som är rätt och riktigt i studier-
nas upplägg. Den balanspunkt som efter hand definieras i samspe-
let mellan studenter och lärare/ämne över tid ger skilda innehåll åt 
olika ämnens, programs och lärosätens ”undervisningskontrakt”. 
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Utbildningskontraktet inom de akademiska yrkesutbildningarna 
I arbetsmarkandskontraktet ligger att en viss utbildning är den bil-
jett som ger legitim tillgång till ett visst arbete. Det är lätt att för-
stå när det gäller väl avgränsade yrkesutbildningar som leder till 
en yrkesutövning i väl definierade legitimationsyrken - läkare, ad-
vokat, arkitekt, revisor, sjuksköterska, präst, polis m.fl.  
 
Ett yrke som lärare, sjuksköterska eller polis kräver en viss utbild-
ning. De som genomgår denna utbildning utvecklar samtidigt för-
väntningar och anspråk på att arbeta inom just detta yrke. Det 
finns en ömsesidighet i krav och förväntningar mellan utbildning-
ar och yrken/yrkespositioner, ett strukturellt kontrakt mellan ut-
bildningen och yrkesområdet. Data om Växjö universitets alumni 
från SCB:s uppföljningsundersökning från 2004 visar att arbets-
marknadskontraktet fungerar bra för lärare men mindre bra för 
t.ex. ingenjörer. Även om båda grupperna har samma lön och 
samma veckoarbetstid är det endast 42 % av ingenjörerna som har 
ett arbete som överensstämmer med utbildningen medan motsva-
rande andel för lärarna är 86 %. Endast 18 % av ingenjörerna triv-
des med sitt arbete medan motsvarande andel för lärarna var 52 %.  
 
Under utbildningen sker en länkning till yrkesområdet genom 
praktik, studiebesök, genom att yrkes- och arbetsgivarrepresentan-
ter påverkar utbildningarnas uppläggning m.m. Alumniföreningar 
liksom yrkesorienterade fackförbund kan spela en central roll; det 
förra gäller P-programmet medan det senare är giltigt för polis- 
och lärarfacken. 
 
Genom en kombination av studentens ursprungliga inriktning, 
samspelet mellan yrkesinriktning och yrkespraktik under utbild-
ningens gång och att en given yrkesutbildning är inträdesbiljett till 
det önskade yrket tvinnas de olika parternas krav och förväntning-
ar allt fastare samman. Vår hypotes är att arbetsmarknadskontrak-
tet i sin tur styr studenternas beteenden och aspirationer under ut-
bildningen, att det formar ”undervisningskontraktet”. På olika sätt 
gäller det för de olika program vi följt. För kulturledarna är det 
själva arbetsområdet som visar sig viktigt och överordnat det-
samma gäller för grundskollärarna. För de som gått coaching och 
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sports management är det programmets allmänna och inte specifi-
ka kunskaper som ger dem jobb. De som får arbete utanför idrot-
ten sörjer inte för det. Det idrottsintresse som var motivet att gå 
just det programmet har falnat. 
 
Ju tydligare inriktningen på specifika yrken och arbetsområde är, 
ju mer formas studenternas utbildningskontrakt av arbetsmark-
andskontraktet. Synen på undervisningens innehåll och mening 
styrs av den förväntade framtiden. Eriksson (2009) visar att i av-
vägningen mellan utbildningsinnehåll (ämnesorientering, inne-
hållsliga intressemotiv) respektive säkra jobb och inkomster via 
yrkesframtiden så skiljer sig studenterna systematiskt åt. Arbets-
marknadskontraktet spelar störst roll i de etablerade yrkesutbild-
ningarna, mindre i de yrkesområdesinriktade programmen och 
minst inom de rena ämnesstudierna. 
 
 
 
 
 
 

   
 15



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Mellan bakgrund och framtidsdröm 
 
Magnus Eriksson 
 
 
I föreliggande text ges en kort sammanfattning av licentiatuppsat-
sen ”Mellan bakgrund och framtidsdröm” från 2009. Uppsatsens 
syfte är att studera ett medelstort och relativt nyetablerat lärosäte, 
dess sociala och utbildningsmässiga inplacering i ett nationellt ut-
bildningsfält, samt lärosätets inre sociala och utbildningsmässiga 
skillnader. I denna sammanfattning läggs fokus särskilt på Växjö 
universitets lokala utbildningstyper och de specifika studentgrup-
per som söker sig till lärosätet. Utgångspunkten är att såväl utbild-
ningar som studenter är bärare av karakteristika som i ett natio-
nellt sammanhang och på lokal nivå definierar och sammanfattar 
vad ett lärosäte är och vad ett lärosäte inte är. Genom att på olika 
sätt beskriva lärosätets utbildningar och studenter är avsikten att 
fånga hur ett lärosäte socialt, kulturellt och utbildningsmässigt 
formas och hur utbildningsmiljön i sin tur kan forma studenterna 
som studerat där.  
 
Formning av den högre utbildningen och inplacering av 
Växjö universitet 
Expansionen av det högre utbildningssystemet innebar en ökning 
och förändring av utbildningsutbudet, speciellt från 1960-talet och 
framåt. Det förändrade utbildningsutbudet innebar att nya 
utbildningar infogades i systemet. Genom denna process har nya 
lärosäten successivt etablerats och allt fler studenter från lägre 
sociala skikt rekryterats. Senare tillkomna utbildningar infogades i 
hög utsträckning vid nyetablerade lärosäten, vars koncentration av 
dessa utbildningar också kom att dominera denna typ av lärosäten.  
Flertalet utbildningar som infogats i utbildningssystemet de se-
naste årtiondena rekryterar i första hand studenter från grupper 
som tidigare inte läst på högskolor och universitet. En sådan viktig 
grupp är studenter med socialt folklig bakgrund, dvs. från arbetar- 
och lägre tjänstemannahem. På så vis koncentreras specifika grup-
per av studenter och högskoleutbildningar till vissa platser. Dessa 
utbildningar har en koppling till arbetsmarknaden som var annor-
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lunda än flertalet utbildningar på de traditionella universitets-
orterna. Redan under 1970-talet pekade forskare på en förstärkt 
inre skiktning i det högre utbildningssystemet. Utbildningar på de 
mindre och nyare lärosätena förberedde inte för samma möjlig-
heter som utbildningar vid traditionella lärosäten. Det utbildnings-
utbud som fanns i början av 2000-talet visar att tidigare status-
tunga utbildningar fortfarande är att betrakta som sådana, genom 
de betygskrav och den koppling till arbetsmarknaden som de upp-
visar.  

 
Växjö universitet intar på detta sätt, tillsammans med flertalet 
mindre och medelstora högskolor och universitet, en dominerad 
position där de etablerade universiteten och fackhögskolorna, i 
kraft av ett mer varierat och/eller mer statustungt utbildningsutbud 
och en större andel studenter från den etablerade medelklassen, in-
tar en dominerande position. 
  
Det lokala akademiska landskapet 
Växjö universitets utbildningsutbud kan delas in i utbildningar 
som är inriktade mot yrken och utbildningar som är inriktade mot 
bredare yrkesområden. Den första kategorin, yrkesprogram, ger 
alltså examinerade studenter behörighet att verka i ett specifikt 
yrke, exempelvis som sjuksköterska, lärare eller ingenjör. Den 
andra kategorin, yrkesområdesprogram, är utbildningar som istäl-
let förbereder för bredare yrkesfält, exempelvis inom samhällsve-
tenskap, humaniora eller ekonomi.  
  
De två utbildningskategorierna karakteriseras av olika typer av 
etableringsmöjligheter. De specifika examina utbildningarna ger 
visar på två olika sätt att omvandla dessa examina, vilket ligger till 
grund för de möjligheter till etablering som utbildningarna ger. 
Till skillnad från nationella statusutbildningar så utmärks Växjö-
utbildningarna av antingen trygghet eller karriär, sällan båda. De 
yrkesinriktade behörighetsutbildningarna är trygga utbildningsval 
där möjligheten till en anställning är god. De bredare yrkesområ-
desutbildningar har en annan typ av etableringsmöjligheter som 
innebär att en relativt liten andel av studenterna har möjlighet att 
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verka i ett relevant yrke, men där de som faktiskt får ett sådant 
yrke har goda möjligheter till en hög ekonomisk och social av-
kastning.  
 
Det lokala akademiska utbildningslandskapet vid Växjö universi-
tet är socialt polariserat mellan yrkesutbildningar och yrkesområ-
desutbildningar. Lite förenklat väljer studenter med socialt folklig 
bakgrund yrkesinriktade utbildningar inom exempelvis vård, om-
sorg, utbildning eller teknik. Studenter med etablerad medelklass-
bakgrund väljer utbildningsprogram inriktade mot bredare yrkes-
områden exempelvis Internationella samhällsvetarprogrammet, 
Programmet för Internationell administration och Programmet för 
medie- och kommunikationsvetenskap.  

 
Motiven till att påbörja högre studier skiljer sig mellan studenter 
med socialt folklig bakgrund och studenter med etablerad medel-
klassbakgrund. Bland de förra, som i hög utsträckning väljer yr-
kesinriktade utbildningar inom vård, omsorg, utbildning och tek-
nik, är motiven i första hand riktade mot en bestämd framtid där 
ett yrke, jobb eller innehållet i desamma är centrala skäl för valen 
av utbildning. Socialt folkliga studenter uppger i mycket liten ut-
sträckning motiv som kan kopplas till studierna i sig. Studenter 
med en etablerad medelklassbakgrund, som oftast väljer de breda-
re och diffusare yrkesområdesutbildningarna, uppger i allmänhet 
andra motiv. Bland dessa studenter är studieorienterade motiv 
vanliga. Det innebär att motiven inte är riktade mot eller fastlåsta 
till en nära framtid, tvärtom är valet att påbörja studierna på olika 
sätt gjorda utifrån personliga intresseområden.  
 
Socialt folkliga (och i första hand kvinnliga) studenter väljer Sjuk-
sköterskeprogrammet, Programmet för social omsorg eller Lärar-
programmet. Deras motiv är i huvudsak inriktade mot en framtida 
försörjning, även om denna orientering tar sig olika uttryck. Ut-
bildningsvalet är ofta kopplat till erfarenheter av arbete inom vård, 
omsorg eller skola. Möjligheterna att få ett yrke är, efter avslutade 
studier, stor, men möjligheten att omforma examina till en god 
ekonomisk framtid är små.   
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Medelklasstudenterna väljer istället programutbildningar som 
Ekonomprogrammet, Internationella samhällsvetarprogrammet, 
Programmet för internationell administration. Deras motiv är inte 
direkt kopplade till ett yrke eller försörjning utan domineras av 
motiv som betonar en större öppenhet eller uttänkta framtidsstra-
tegier. Motiven visar på en kännedom om utbildningssystemet 
som ger en självsäkerhet att orientera sig inom detsamma. Möjlig-
heterna för en ekonomisk och social karriär är goda för de relativt 
få som etablerar sig inom de olika yrkesområdena.     

  
Korta och långa resor till och från Växjö universitet 
Totalt sett visar resultaten i licentiatuppsatsen att Växjöstudenter 
med arbetar- och lägre tjänstemannabakgrund (folklig bakgrund) 
påbörjar en studieresa som jämfört med medelklasstudenterna i 
allmänhet inte ger samma ekonomiska och socialt statusmässiga 
utfall. Flertalet studenter med en folklig bakgrund går en universi-
tetsutbildning som innebär en positionsförflyttning från arbetar- 
eller lägre tjänstemannabakgrund till tjänsteman på mellanposi-
tion. För att förstå dessa sociala resor är det viktigt att framhålla 
dels kontextuella faktorer och dels det subjektivt upplevda posi-
tionsbytet. Ett objektivt sett kort positionsbyte uppåt kan ha en 
stor betydelse beroende på var studenterna kommer från och var 
de hamnar efter avslutade studier. De socialt folkliga studenterna 
lever ett socialt liv som skiljer sig från andra studenter. De lever 
oftare med partner och barn, inte sällan i eget hus, och vill i all-
mänhet stanna kvar på hemorten och arbeta.  
 
Merparten kommer från mindre orter i närområdet och vill helst 
stanna kvar där efter avslutade studier. Eftersom utbildningsnivå 
och yrkesposition är relativt låg på dessa orter går det att anta att 
en objektivt sett modest positionsförflyttning kan betyda en lokalt 
sett stor förändring av den sociala statusen – som ser annorlunda 
ut för en sjuksköterska eller områdesansvarig inom äldrevården i 
Ljungby än i Stockholm. De subjektivt upplevda förändringar 
bland studenter från de folkliga klasserna, som påbörjar högskole-
studier är en annan viktig möjlig förändring. Denna subjektivt 
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upplevda klassresa, som bl.a. Mats Trondman ingående analyserat, 
möjliggör, i mötet mellan habitus och universitetsmiljön, en trans-
formation av samma habitus, från ett folkligt till ett mer utpräglat 
medelklasshabitus, där individen präglas av andra värderingar och 
uppfattningar på olika områden än före studietiden. På detta sätt är 
de utbildningar som ges vid exempelvis Växjö universitet möjlig-
görande för såväl en social som en subjektiv förändring.  

 
På samma sätt innebär troligen medelklassens studier på de mer 
öppna yrkesområdesutbildningarna en större spännvidd inom stu-
dentgruppen vad gäller karriär och livet efter studierna. Dessa stu-
denter är i allmänhet yngre än de folkliga studenterna och oftare 
rekryterade från orter utanför Kronoberg med omgivande län. 
Sammantaget innebär det att flyttar till Växjö där de bor under 
studietiden. Under studietiden lever de i mindre utsträckning ett 
etablerat socialt liv med partner och barn. Arbetsmarknaden i när-
området är dessutom begränsad när det gäller kvalificerade arbe-
ten inom exempelvis samhällsvetenskap, humaniora och ekonomi. 
Sammantaget innebär det att medelklasstudenterna söker sig bort 
från Växjö med omnejd och istället väljer storstadsområdena med 
större möjligheter till arbete efter avslutade studier. Även om ut-
bildning för de flesta medelklasstudenter på olika sätt ger värde-
fulla kunskaper och erfarenheter så tycks studier på vissa yrkes-
områdesutbildningar betyda en osäker framtid – en osäkerhet som 
hanteras mycket olika beroende på var studenterna kommer från 
och vilka mål de hade med studierna.         
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Utbildningens möjligheter – yrkesfältets be-
gränsningar? 
 
Eva Fasth, Daniel Larsson, Tony Wågman   
 
 
Inledning 
”Programmet för personal och arbetsliv” (P) liksom ”Coaching 
och Sport Management” (CSM) är båda program som utbildar för 
ett yrkesfält snarare än ett specifikt yrke. I den meningen bär de på 
stora likheter. Likväl finns det väsentliga skillnader. P-program-
met har en relativt bred ingång i så måtto att den attraherar stu-
dentgrupper inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och 
ekonomi medan CSM har idrottsintresset som gemensam nämna-
re. Studieutgången, å andra sidan, är betydligt smalare för P-
studenter i relation till studieingången eftersom det allmänna in-
tresset för beteendevetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi 
formas till ett yrkesfält. CSM-studenterna, å sin sida, går från det 
specifika idrottsintresset till att öppna upp för coachning och ma-
nagement i allmänhet, dvs. arbete som inte nödvändigtvis behöver 
vara förknippat med vare sig en idrottsgren i synnerhet eller ens 
idrott i allmänhet. 
 
Programmet för personal och arbetsliv 
Under 1970-talet växte personalutveckling fram som begrepp, 
mycket som en konsekvens av snabba omdaningar inom teknolo-
gi, administration och ekonomi vid förvaltningar och företag. Be-
hovet av kunskap ökade och därmed även behovet av utbildning.  
 
En följd blev att det kom att starta programutbildningar med fokus 
på personal och arbetsliv, men detta först under 1980-talets början. 
1983 startade programmet (linjen) i Växjö vid dåvarande högsko-
lan, senare Växjö universitet och nuvarande Linnéuniversitetet. 
1994 transformerades linjen till Programmet för personal och ar-
betsliv. I dag finns det 17 akademiska lärosäten som erbjuder pro-
gramutbildning på området. Även om programutbildningarnas 
namn skiljer sig en del åt består de i all väsentlighet av samma in-
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gredienser. Gemensamt är till exempel stommen av beteendeve-
tenskapliga ämnen (pedagogik, psykologi och sociologi). Arbets-
fältet möjliggör sysselsättning inom såväl offentlig som privat 
sektor inom bland annat personalplanering, personalutbildning och 
utveckling, organisationsutveckling och rekrytering. Programmet 
förbereder dessutom för forskarutbildning. 
 
Som grund för följande resonemang ligger dels en djupare histo-
risk återblick, där alla som avlagt examen på Programmet för per-
sonal och arbetsliv sedan dess början (1983) under 2008 tillsänts 
en enkät, dels paneldata från 2008 (2003). Viktiga teman i den 
förstnämnda studien var användningen av olika typer av färdighe-
ter i arbetslivet, arbetssituationen i vid mening samt position i yr-
keshierarkin (på årsbasis).  
 
Inte oväntat finns det skillnader i olika avseenden mellan de som 
varit ute i arbetslivet en längre tid respektive en kortare tid. De 
som arbetat en längre tid har betydligt oftare bedrivit studier av 
olika slag efter sin examen på P-programmet. Andelen med ar-
betsuppgifter inom området personal och ledarskap ökade med ti-
den, liksom andelen med en yrkestitel som kunde klassificeras 
som högre tjänsteman eller ledande befattning. Kunskap från hu-
vudämnet och användande av vetenskapliga metoder ökade över 
tid, dvs. ju längre tid man varit i yrkeslivet desto mer användning 
av sitt huvudämne och de vetenskapliga metoder som kommit till 
del under utbildningen har man. Slutligen fick de även ange vad 
de skulle vilja ha mer av i en personalvetarutbildning, vilket ska 
ses mot bakgrund av en relativt lång yrkesverksamhet. Mest öns-
kat var praktik och case följt av juridik och ekonomi. 
 
Bredden inom såväl programutbildningen som yrkesfältet gör per-
sonalvetarbegreppet svårdefinierat. Därigenom blir även yrkes-
identiteten mer svårfångad än vad den är för exempelvis poliser. 
Detta har gjort att ”personalvetargruppen” som kollektiv under en 
längre tid brottats med problemet att etablera status och legitimitet 
inom yrket. Anledningen är till stor del att yrkesfältet konkurrerar 
med andra yrkesgruppers. Den något bristfälliga yrkesidentiteten 
som blir resultatet därav bekräftas också genom att studenter upp-
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lever det som komplicerat att förklara för utomstående vad de ut-
bildar sig till. Begreppet ”personalvetare” indikerar inte heller sär-
deles precist vad som avses medan de flesta i allmänna drag kän-
ner till vad en personalchefs uppgifter är. I takt med att personal-
vetare med tiden kommit att inta chefspositioner har de också bör-
jat utgöra ett hot mot andra yrkesgrupper, trots att de relativt sett 
inte har lika starka identitetskonstruktioner.  
 
Personalvetarbegreppets svårdefinierbarhet har även medfört en 
fortlöpande diskussion om yrkets professionalisering, mycket be-
roende på att utbildningen de facto är generell till sin karaktär men 
av studenterna inte upplevs så. I samtal, diskussioner och intervju-
er framkommer att de utbildar sig till yrket personalvetare eller 
motsvarande. Detta har sannolikt att göra med att personalvetarfäl-
tet exponeras på ett sådant sätt att det likställs med en professions-
utbildning snarare än med en generell dito. 
 
Flera upplever att det bästa med utbildningen är bredden, det all-
mänbildande, samtidigt som den erbjuder koppling till arbets-
marknaden. Detta är tillika det som förenar studenterna tillsam-
mans med deras ”intresse för människor”. Vad som anses vara 
viktiga egna egenskaper och för yrket viktiga egenskaper föränd-
ras något över tid enligt paneldata. En möjlig tolkning är att stu-
denterna under sin studietid tagit intryck av den utbildning de ge-
nomgått och utifrån den också omvärderat för yrket viktiga egen-
skaper. En gradvis yrkessocialisation kan således vara en förklar-
ing till det över tid förändrade utfallet. På samma sätt kan en po-
tentiell förklaring vara vice versa; studenterna speglar sig i för yr-
ket viktiga egenskaper och värderar sig själva utifrån det. I all hu-
vudsak är studenterna nöjda med den utbildning de fått.  
 
På flera sätt är det problematiskt att måla upp en profil för hur den 
typiska P-studenten är utan att använda allmänna begrepp såsom 
”människointresserade”, ”ansvarskännande”, ”flexibla”. Det är lätt 
att hamna i en form av allmän beskrivning av samhälls- och bete-
endevetarstudenter, men det är kanske inte heller särdeles konstigt 
eftersom det specifika intresset vid ingången till studierna är så 
svårdefinierat. Det handlar snarare om ett samfällt intresseområde, 
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eller intressefält, där de vida ramarna för yrket också tillåter detta: 
en nyutexaminerad P-student kommer in på en arbetsmarknad som 
helt enkelt erbjuder en rad olika alternativ inom yrkesfältet. På så 
sätt liknar inträdet till studierna utgången från desamma: Före-
ställningen att yrkesfältet är öppet vid ingången liksom vid ut-
gången, men med den skillnaden att yrkestiteln tillkommit. 
 
I en mening handlar P-studenternas studieval om ett icke-val. Inte 
sällan har de valt sin utbildning efter att ha bläddrat igenom ut-
bildningskatalogen och sorterat bort utbildningar som de åtmin-
stone inte kan tänka sig att studera vid. Majoriteten har vad som 
kan liknas vid en samhällsvetenskaplig/ beteendevetenskaplig 
bakgrund på gymnasienivå och då är antalet yrkesutbildningar 
inom det fältet något begränsat. Programmet för personal och ar-
betsliv är ett av dem som erbjuds och som fortfarande ger möjlig-
het till beteendevetenskaplig tyngd. De ser P-programmet som en 
möjlighet till en programutbildning som kan erbjuda ett arbete 
inom det område som de vet att de med stor sannolikhet åtminsto-
ne inte ogillar. 
 
Coaching and sport management (CSM) 
Idrottsrörelsens fundament är det frivilliga oavlönade arbetet, i 
synnerhet vad gäller ungdomsverksamheterna. Sedan 1900-talets 
senare hälft har dock idrottsrörelsen varit föremål för genomgri-
pande omdaningar och har såväl professionaliserats som kommer-
sialiserats. Förändringsprocesserna är i synnerhet framträdande 
inom de största lagidrotterna, friidrotten samt tennis och golf. På 
andra håll är utvecklingen fortfarande i sin linda, vilket betyder att 
idrottsrörelsen är relativt heterogen i detta avseende, men når utan 
tvekan längre och längre ned i idrottens djupa och breda lager. 
 
En av konsekvenserna har blivit att kompetensbehovet inom id-
rottsrörelsens organisationer förändrats. I många fall är kompe-
tensnivåerna på såväl individ-, grupp-, som organisationsnivå för 
låga för att tillfredsställa organisationernas behov. En av strategi-
erna för att tillgodose detta har varit införandet av olika högskole-
utbildningar. De senaste decennierna har en mängd utbildningar 
etablerats i högskolelandskapet i just det syftet, varav en är Linné-
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universitetets Coaching and sport management (CSM). Grundtan-
ken är att utbilda studenter som kan utveckla och stärka svensk id-
rott på alla nivåer, primärt i egenskap av ledare och tränare.  
 
CSM-studenterna förenas genom sitt utbredda idrottsintresse. De 
är eller har varit idrottsutövare, förvisso inom olika idrotter samt 
på olika nivåer, och delar samma intresse med såväl vänner som 
familj. Idrottsintresset är ett mycket starkt motiv, i flera fall det 
enda, till att söka utbildningen. Utöver detta finns få uttalade för-
väntningar på utbildningen. Bilden av den framtida arbetsmarkna-
den är vid studiestart överlag oklar i den meningen att få konkreti-
serar vad de vill arbeta med. De flesta talar i relativt generella 
termer om att de ”vill arbeta med idrott”. Trots att få specificerar 
sitt framtida yrkesliv finns starka preferenser kring att arbeta på 
det idrottsliga fältet. Likt studiemotiven är idrotten således den 
gemensamma nämnaren för studenternas förhållningssätt till ar-
betsmarknaden.  
 
Vid studiestart råder delade meningar om vilka egenskaper som är 
viktiga för yrkesutövandet. På samma sätt finns en stor spridning i 
studentgruppen vad gäller deras egna utmärkande egenskaper. Ef-
ter en tid i arbetslivet uttrycks dock en avsevärt större samstäm-
mighet i båda avseendena, framför allt vad gäller ”organisations-
förmåga”, en egenskap som binder samman många arbeten och 
arbetsuppgifter som utbildningen kvalificerar för. Dess betydelse 
för yrkesutövandet ökar drastiskt över tid, samtidigt som alumner-
na bedömer sig själva ha den egenskapen. Här sker således en so-
cialisation under utbildningstiden där studenterna ger uttryck för 
formning av en gemensam yrkesroll. Ett annat exempel är föränd-
ringen av vad som upplevs vara coachens viktigaste uppgift. Vid 
studiestart fanns ett tydligt resultatbaserat perspektiv, men efter en 
tid i arbetslivet ett mer prestationsbaserat dito i den meningen att 
fokus flyttats från själva resultatet till förutsättningarna för att 
kunna prestera ett bra resultat. 
 
De som för tillfället har ett arbete som motsvarar utbildningen ar-
betar i en organisation som representerar den idrott de själva ut-
övat. En del av förklaringen kan vara att studenterna i första hand 
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söker sig till den typen av arbetsgivare, vilket även underlättas av 
att deras nätverk sträcker sig dit. En annan tänkbar betydelsefull 
faktor är det ”idrottskapital” som studenterna förvärvat genom sitt 
idrottsutövande. De känner till idrotten ifråga och bär med sig so-
cialt accepterade handlingsmönster och värderingar som arbetsgi-
varen värdesätter. Det medför även historisk, praktisk, teoretisk 
och organisatorisk kunskap om den specifika idrotten. Idrottskapi-
talet behöver därför nödvändigtvis inte vara en resurs på det id-
rottsliga fältet som helhet, utan endast på en liten del. Därmed kan 
tillträdet dit vara begränsat, även för dem med relevant utbildning.   
 
De som inte får arbeten som motsvarar utbildningen har i någon 
mening tvingats anpassa sig till en ny verklighet. Vid studiestart 
fanns en starkt uttalad målsättning att arbeta inom idrotten, men 
utfallet blev något helt annat. Den riktningsförändringen verkar 
upplevas som relativt problemfri. De flesta är nöjda med sin ar-
betssituation och trivs överlag med det de gör. Visserligen ut-
trycker några en vilja att använda kunskaperna från utbildningen, 
men den har avmattats över tid. Även preferensen att arbeta på det 
idrottsliga fältet har klingat av sedan studiestart. Känslan av yrkes-
tillhörighet och yrkesidentitet verkar således relativt svag i dessa 
avseenden. När man etablerat sig inom ett annat fält än idrotten 
verkar de flesta inte arbeta aktivt för att ta sig dit. 
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Att utbildas för kultur. Om ”Programmet för 
kulturledare” och kultursektorns arbetsgivare 
 
Anna Lund 
 
I augusti 2003 startade ett treårigt utbildningsprogram vid Växjö 
universitet, Programmet för kulturledare. Tre olika ämnesinrikt-
ningar finns; film-, musik, och konst- och bildvetenskap. Jag har 
undersökt relationen mellan denna nya akademiska yrkesutbild-
ning och arbeten inom kultursektorn i termer av anställningsbar-
het. Hur väl anpassade de nyutbildade är för en i förhållande till 
deras utbildning adekvat anställning analyseras visavi de förvänt-
ningar som kulturledare och arbetsgivare har på vad kultursek-
torns arbetsmarknad kräver. De frågor jag arbetat med är: Finns 
det ömsesidiga förväntningar och ideal? Vilken betydelse har pro-
grammet för kulturledare för en etablering på kultursektorns ar-
betsmarknad? För att besvara mina frågor har jag intervjuat sju 
kulturledare och deras respektive arbetsgivare. Min teoriram har 
framförallt utgjorts av Pierre Bourdieus (1992, 1995, 1996, 2000a, 
2000b, 2000c, 2005) och Staf Callewaerts (1992) arbeten om ut-
bildning och kultur liksom Gunnar Olofssons (se ovan) teoretise-
ring kring relationen mellan utbildnings- och arbetsmarknadskon-
trakt. 
  
Drygt hälften av kulturledarna har efter ett par år efter avslutad ut-
bildning mellanpositionsyrken inom kultursektorn, till exempel 
som projektledare eller museipedagoger, resterande arbetar inom 
andra sektorer, studerar eller är arbetslösa (Henrixon 2007). Me-
dan kulturledaren utbildas vid Växjö universitet/ Linnéuniversite-
tet, har den konstnärligt producerande personalen utbildats vid 
fackhögskolor eller universitet med hög status. Kulturledaren har 
sålunda inte bara en mellanposition på arbetsmarknaden utan ock-
så i det högre utbildningssystemet. Trots denna arbetsdelade verk-
lighet hålls kultursektorns yrkesgrupper samman av ett slags ar-
betsmarknadskontrakt mellan arbetsgivare och kulturledare i form 
av ömsesidiga förväntningar och ideal som i hög grad kan förstås 
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mot bakgrund av Bourdieus analys av kulturfältets ideal (främst 
omvänd ekonomi och kultur som livsstil). Utöver det visar sig 
också den svenska kulturpolitikens demokratiserande mål ha en 
indirekt inverkan. Det målet tycks ha inneburit att det behövs 
stödpersonal med regionalt kapital som har en social sensibilitet 
och en lokalkännedom om konstens roll och position i mindre och 
medelstora samhällen.  
 
Arbetsgivare och kulturledare är i stort sett överens om de ideal 
som råder på kultursektorns arbetsmarknad. Kulturledarens habi-
tus (socialt formade prioriteringar, val och känslor av vad som 
känns rätt eller fel) överensstämmer med arbetsgivarens och den-
nes förväntningar, till exempel i termer av att vara en mångsidig 
och socialt kompetent ”slitvarg” som erkänner den omvända eko-
nomin. Att arbeta i kultursfären anses i sig bära på ett värde. De 
båda parterna resonerar på liknande sätt om den omvända ekono-
min och om kultur som livsstil och passion. En indikator på att 
kultur är viktigt samt att den omvända ekonomin erkänns är ar-
betsgivarnas positiva bedömning av ideellt arbete. Ideellt engage-
mang liknar jag vid ett föreningskapital som kan bytas in mot 
ekonomiskt kapital, det vill säga anställning inom kultursektorn.  
  
Arbetsgivarna lyfter även fram kulturledarnas lokala förankring 
som en aspekt av anställningsbarhet. Jag har valt att förstå det i 
termer av ett regionalt kapital som också kan bytas in mot ekono-
miskt kapital. Inom ramen för ett regionalt kulturliv, och kulturpo-
litiska mål om konstens demokratisering, är det en konkurrensför-
del att komma från den region eller ort där arbetstillfället är belä-
get. Arbetsgivare i kultursveriges periferier är intresserade av att 
anställa personer som har en sociokulturell känslighet för det 
mindre eller medelstora samhällets publik. Erfarenheten är att ett 
regionalt kapital hos någon eller några av de anställda är betydel-
sefullt för mötet mellan konst och publik. Ett regionalt kapital in-
nebär också att arbetsgivarna i större utsträckning får behålla sina 
medarbetare. Sannolikheten för att de ska lämna en arbetsplats på 
en mindre ort för en större anges vara mindre om kulturledaren är 
uppväxt i regionen.  
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De kapitalformer som är viktiga för att vara anställningsbar på den 
regionala arbetsmarknaden för kulturledare är kulturellt kapital, 
föreningskapital och regionalt kapital. Ytterligare en kapitalform 
som är central är det sociala kapitalet. Arbetsgivarna värdesätter 
en förstahandskunskap av den sökande. En lyckad strategi, ibland 
medveten och ibland omedveten, hos kulturledarna är att under en 
period av utbildningen arbeta/praktisera vid en och samma arbets-
plats. Ett socialt kapital, användbara nätverk av kontakter, skapas 
som därigenom kan leda till anställning. Mina intervjuer har dock 
visat att föreningskapital och regionalt kapital kan överskrida det 
sociala kapitalet i betydelse. 
 
Programmet för kulturledare har använts som en indikator för ar-
betsgivarna i deras bedömning av de sökande. Akademisk utbild-
ning har ett värde. Vilken utbildning det är kan däremot vara av 
mindre betydelse, i alla fall för de arbetstillfällen som kulturledare 
konkurrerar om. Goda betyg kan användas som en indikator på att 
valet att arbeta med kultur är ett seriöst val. Samtidigt kan toppbe-
tyg värderas negativt, goda betyg är bra men mycket goda betyg 
kan vara en belastning i och med att en arbetsgivare kan tolka det i 
termer av att personen är en egocentrisk karriärist och inte intres-
serad av arbetsplatsens bästa. 
 
Programmet för kulturledare ökar förutsättningarna för arbetsgi-
varna att finna lämpliga kandidater som har lokal förankring i re-
gionen. I och med att Växjö universitet/Linnéuniversitetet rekryte-
rar studenter lokalt ökar också möjligheten att finna personer att 
anställa som förväntas ha en sociokulturell sensibilitet i relation 
till lokalbefolkningen. Studenters möjlighet att erhålla ett regionalt 
kapital är till viss grad avhängig en närvaro i regionen av ett pro-
gram som utbildar för kultursektorn. 
  
Sammanfattningsvis har programmet betydelse för studenternas 
möjligheter att bli anställningsbara, i och med att det på olika sätt 
ökar de kapital som det finns en marknad för, inte minst på den 
lokala eller regionala kulturarbetsmarknaden. Programmets bety-
delse för anställningsbarhet är direkt (ökade kunskaper i till exem-
pel formuleringsförmåga och kunskap om konst, film och musik 
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men också i kultursociologi och ekonomi samt uppmuntran till 
ideellt arbete) men också indirekt (till exempel eftersom det är ett 
program som producerar arbetskraft för en lokal kultursektor). 
Samtidigt ska inte programmets betydelse överskattas, det finns 
arbetsgivare som menar att vad studenten har gått för program el-
ler läst för kurser har mindre betydelse i förhållande till de mel-
lanpositioner som kulturledare konkurrerar om i jämförelse med 
de anställningar som arbetsgivarna gör av ekonomer och jurister.  
  
En kulturledare som söker arbete bör helst känna till spelets regler 
inom kultursektorn utan att någon informerar om dessa regler. Det 
som står i en anställningsannons stämmer inte fullt ut med det som 
värderas i mötet med kultursektorns arbetsgivare. Här kan kun-
skaper i att kakla kakelugnar ses som spännande och ge förtur lik-
som erfarenheter av att ha arbetat i ideella föreningar. Och på ar-
betsplatsen ska kulturledaren vara beredd att arbeta oregelbundet 
och mycket med en rad mycket olika arbetsuppgifter. För att vara 
anställningsbar är det sålunda inte säkert att det räcker med en ut-
bildning anpassad till kultursektorns mellanpositioner. Universi-
tetsutbildning räcker inte till för samtliga de aspekter som har med 
kultursektorns spelregler att göra, till exempel att ha unika erfa-
renheter eller ideella engagemang i ett CV. De arbetssökandes in-
stitutionella framgång beror delvis på hur väl de känner spelets 
regler – det vill säga hur nära förknippat deras habitus är med kul-
tursektorns ideal. Att utbildas för kultur handlar därmed om att nå 
en förtrogenhetskunskap om de outtalade förväntningar som ver-
kar med stark kraft och denna utbildning har ofta redan börjat in-
nan universitetsstudierna står för dörren.  
   
Studenter med ett primärt habitus som överensstämmer med kul-
tursektorns ideal kännetecknas av att de vuxit upp i kulturellt akti-
va medelklassfamiljer med erfarenhet av högre utbildning. För 
dem har det inte varit viktigt med höga betyg eftersom deras habi-
tus bekräftas av utbildningen och kultursektorn. De har inte be-
hövt göra stora investeringar i utbildningen för att skapa goda 
framtidsutsikter på arbetsmarknaden, vilket leder till en avslapp-
nad inställning till studierna. De mycket studiemotiverade kultur-
ledarstudenterna har vuxit upp med föräldrar utan universitetsut-
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bildning eller där intresset för kultur har varit mindre utbrett och 
inte kopplat till professionellt arbetsliv. Min tolkning av deras stu-
dieengagemang är att deras uppväxtvillkor inte överensstämde 
med kultursektorns ideal. Det innebär att för dem blev det viktigt 
att uppfylla undervisningskontraktet – att vara en god student. 
Undervisningskontraktet och arbetsmarknadskontraktet behöver 
inte nödvändigtvis stå i samklang med varandra. Det finns kultur-
ledare med mycket goda studieresultat som haft svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden. Det finns också studenter som prioritera-
de studierna lågt och som troligen tack vare ett habitus som över-
ensstämmer väl med kultursektorns ideal enkelt och smidigt fått 
ett arbete som motsvarar deras utbildning. 
  
De kulturledare som enkelt har fått arbete delar bilden om vad en 
bra kulturledare är med vad arbetsgivarna uttrycker. Det gäller 
även för de förväntningar som är förbundna med kultursektorns 
dolda eller outtalade spelregler. Dessa spelregler är inte del av de 
explicita lärandemålen på programmet. Programmet har dock un-
derlättat för de kulturledare jag träffat att få arbete men framförallt 
har programmet gett de redan resursstarka ännu bättre resurser, 
genom uppmuntran till ideellt arbete och en akademisk yrkesexa-
men. Ett redan befintligt habitus hos kulturledarstudenten bekräf-
tas eller förstärks.  
 
Men studiemotiverade med en bakgrund där deras habitus kan 
skilja sig från kultursektorns ideal lyckas också med att få arbete. 
Ansträngningarna kan dock, i relation till undervisningskontraktet, 
vara större. Men en etablering av en studievana kan också leda till 
att det är enkelt att läsa andra utbildningar inom andra områden 
och möjliggör forskarutbildningsstudier. Relationen mellan ut-
bildnings- och arbetsmarknadskontrakt är en delikat fråga.  
 
 
 
 

   
 33



 

 

  



 

”En lärarexamen i julklapp!” 
Lärarstudenters och nyblivna lärares vägar i 
skollandskapet 
 
Margareta Nilsson Lindström 
 
Lärarutbildningen är den enskilt största högskoleutbildningen. 
Idag är var tionde student lärarstudent. Rekryteringen av lärarstu-
denter har förändrats de senaste decennierna. Idag är antagnings-
kraven betygsmässigt låga, vid flera av lärosätena antas samtliga 
sökande med behörighet från gymnasieskolan. Färre och färre män 
söker sig till läraryrket och av dem som antas lämnar varannan ut-
bildningen utan att ha en lärarexamen. Även det yrkesliv som stu-
denterna utbildas till har förändrats radikalt genom skolreformer 
som kommunalisering och marknadisering. Idag går var tionde 
grundskoleelev och var femte gymnasieelev i friskolor. Vem är 
det då som söker sig till lärarutbildningen? Vilka förställningar 
och förväntningar utmärker deras utbildnings- och yrkesval?  
 
Denna studie, som genomfördes bland grundskollärarstudenter vid 
Växjö universitet, bygger på en enkätundersökning riktad till ny-
börjarstudenterna höstterminen 2007 samt längre intervjuer med 
tolv av dessa. Lärarstudenterna intervjuades under sin första och 
fjärde termin.  
 
Då projektets tidsramar inte medgav att vi följde samma studenter 
efter examen och ut i arbetslivet, gjordes ett urval av tolv före det-
ta lärarstudenter, numera alumner, som påbörjade sin utbildning 
höstterminen 2002. Då dessa deltagit i en tidigare studentunder-
sökning vid Växjö universitet, var det möjligt att bland dessa göra 
ett urval av alumner som matchade studenturvalet, så kallade tvil-
lingar. Studiens huvudresultat visar på studenternas olika sätt att 
närma sig utbildningen, deras olika förväntningar och föreställ-
ningar om läraryrket. 
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”Jag hade en jättebra fröken, hon var så mysig så man vill ju 
vara som hon” 
Erika, en i flera avseenden typisk lärarstudent med inriktning mot 
grundskolans tidigare år, började på lärarutbildningen ett år efter 
att hon gått ut Barn- och fritidsprogrammet och kompletterat sina 
studier på Komvux. Under gymnasieskolans praktikperioder, då 
hon varit lärarpraktikant, hade hon fått sin positiva bild av skola 
och läraryrke bekräftad. För henne hade det inte funnits några 
konkurrerande yrkesval, menade hon, eftersom hon vill ”arbeta 
med människor, inte maskiner”. Hon har vuxit upp på en mindre 
ort i Småland med föräldrar i arbetarklassyrken. När hon började 
på lärarutbildningen valde hon att bo kvar på hemorten. Det inne-
bar att hon tillbringade tre timmar på buss varje dag, utom när hon 
hade sin lärarpraktik; praktikskolorna låg nära hemmet. Hon har 
en stark anknytning till sin hemort genom familj och vänner, men 
också genom sin sambo. Hennes val av utbildning och yrke gör att 
hon hoppas kunna förverkliga sina planer på att i framtiden bo 
kvar och skaffa arbete på pendlingsavstånd. Erikas främsta före-
bild är hennes egen lågstadielärare. Hon beskriver sin lärare som 
mysig och engagerad i eleverna som om de vore hennes egna 
barn. Denna bild av läraryrket, den kvinnliga läraren som mamma, 
är viktig för Erika när hon börjar sin utbildning. Hon har höga för-
väntningar på sig själv att kunna leva upp till sin förebild och fö-
rebildens förmåga att skapa trygghet och trivsel i skolan. Förvänt-
ningarna på lärarutbildningen är mer diffusa. När hon beskriver 
sina studier sätter hon undervisning och kurslitteratur i relation till 
praktisk nytta. Hon förväntar sig tips och idéer som hon kan testa i 
praktiken och är kritisk till lärarutbildare som inte är skollärare. 
Praktiken beskriver hon som det bästa hon vet. ”Den här kicken av 
att ha lärt någon någonting, fått dem att förstå någonting, det är en 
underbar känsla.”  
 
Emma, Erikas tvilling med liknande familje- och skolbakgrund, 
var klar med sin lärarutbildning för fyra år sedan. Då fanns det 
inte några lediga grundskollärarjobb i hemkommunen och hon ar-
betar nu i förskolan. Som den enda med förskollärartjänst på sin 
arbetsplats, har hon det administrativa ansvaret. Hon är kritisk till 
att dessa arbetsuppgifter slukar större delen av hennes arbetstid, 
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som hon mycket hellre skulle ägna åt barnen. Emma hoppas på att 
så småningom kunna få arbete på en skola. Hon har småbarn och 
en man som trivs med sitt arbete, så det är inte aktuellt att söka 
tjänst någon annanstans, argumenterar hon. Hon hoppas på att en 
ledig tjänst snart dyker upp i skolan på hemorten. 
 
”Att stångas med de bångstyriga djävlarna!” 
Fredrik är uppvuxen i storstaden i en familj i övre medelklassen. 
Han vill bli ”akademiker” liksom sina föräldrar och är mycket 
nöjd med att ha kommit in på lärarutbildningen. I första hand hade 
han sökt utbildningen på hemorten, men betygen från Samhälls-
programmet räckte inte så han flyttade till Växjö och började lä-
rarutbildningen till grundskolans senare år. På denna inriktning är 
könsfördelningen jämn, men Fredrik är genom sin sociala bak-
grund en ovanlig lärarstudent. Han är också några år äldre än de 
andra lärarstudenterna och har erfarenhet från arbetslivet både i 
Sverige och utomlands. Den första terminen känner han sig inte 
alls hemma i den nya miljön. Hans intryck är att hans bakgrund 
och livserfarenheter skiljer sig radikalt från kurskamraternas. Den 
bild han har av skolan har präglats av den socialt och etniskt 
segregerade storstaden. Den viktigaste förebilden är en av hans 
högstadielärare, en kvinnlig lärare med stort socialt engagemang. 
Han vill bli en lärare som hon och stötta struliga tonårskillar så att 
de inte hamnar snett i tillvaron. Fredrik har höga förväntningar på 
lärarutbildningen, både ämnesmässigt och praktiskt och hoppas 
kunna förlägga en av praktikperioderna utomlands. Den fjärde 
terminen har han emellertid bestämt sig för att hoppa av och flytta 
tillbaka till storstaden. Han är inte garanterad någon plats vid uni-
versitetet på hemorten, men är inte orolig. Alternativet för hans 
del är att gå tillbaka till sitt gamla arbete tills det finns möjlighet 
för honom att fortsätta sin lärarutbildning. Avhoppet är inte ett ut-
tryck för att han ångrat sitt yrkesval, betonar han. Han hoppade av 
för att han inte kände sig inte hemma på studieorten och i studie-
miljön.  
 
Filip, Fredriks tvilling, hade också flera år i arbetslivet bakom sig 
då han började sin lärarutbildning till grundskolans senare år och 
gymnasieskolan. Att utbilda sig till lärare hade han funderat på se-
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dan länge, men det var inte förrän han blev uppsagd från sitt arbe-
te som han satte planerna i verket. Sedan han avslutat sin utbild-
ning för två år sedan har han ständigt varit på jakt efter nya lärar-
vikariat. Det ena har avlöst det andra och sällan varit i linje med 
utbildning och ämnesinriktning. Liksom Fredrik tillhörde han de 
något äldre lärarstudenterna, men till skillnad från Fredrik hade 
han familj och en anknytning till hemorten som gjort att han en-
dast sökt arbete på pendlingsavstånd. Han arbetar nu några mil 
hemifrån på en högstadieskola i ett etniskt segregerat förortsområ-
de. När han jämför utbildningen med de krav som ställts på ho-
nom i arbetslivet menar han, att lärarutbildningen förmedlar en 
alltför idealistisk bild av skola och kunskapstörstande elever. Hans 
många vikariat i olika skolmiljöer har gett honom en kritisk blick 
på skolan. Skolan har utvecklats i alltför individualistisk riktning 
med ensidigt fokus på elevers prestationer, menar han. 
 
”Om man har intresse tror jag att man kan ta sig jättelångt på 
arbetsplatsen.” 
Sara är uppvuxen i landsortsmiljö i en småföretagarfamilj. Hon 
gick ut Samhällsprogrammet med toppbetyg och hade, som få 
andra lärarstudenter, möjlighet att välja mellan flera olika högsko-
leutbildningar. Hon är intresserad av språk och journalistik och 
har haft en del funderingar i den riktningen, men direkt efter gym-
nasieskolan går hon vidare till lärarutbildning med inriktning mot 
grundskolans tidigare år. Sara har höga förväntningar på läraryrket 
och liksom Erika beskriver hon glädjen i att se hur barn lär sig nya 
saker och utvecklas. Hon har också mycket höga förväntningar på 
lärarutbildningen, både ämnesmässigt men framförallt praktiskt. 
Hon är kritisk till praktikperioderna och menar att de är för få och 
för korta. Är man så lite ute i arbetslivet förlorar man i undervis-
ningskompetens och tyst kunskap, resonerar hon. Hennes mål är 
därför att vikariera åtminstone en gång i månaden, parallellt med 
studierna. Fjärde terminen känner hon sig så pass säker i sin lärar-
roll att det irriterar henne att hon inte redan nu kan börja arbete 
som lärare. Hon vill arbeta på en skola som är utvecklingsinriktad 
och i hennes lärarroll ingår inte bara arbete med eleverna utan 
också ett arbete för skolan som organisation. Nu när skolorna slåss 
om elever är det viktigt att arbeta med att profilera verksamheten, 
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menar hon. Hennes funderingar över framtiden går ut på att hon 
efter att ha arbetat i tio år med olika utvecklingsprojekt, gärna 
också utomlands, ska gå vidare till forskarutbildning ”för att för-
bättra den svenska skolan”.  
 
En av alumnerna, Sanna, har samma skolbakgrund som Sara men 
är utbildad för grundskolans senare år. Hennes yrkeserfarenheter 
är intressanta då hennes syn på lärares arbete påminner om Saras. 
Samma månad hon var klar med sin lärarutbildning blev hon an-
ställd som lärare i en friskola. Hennes erfarenheter från friskolan 
skiljer sig i väsentliga avseenden från det lärararbete hon utbildats 
för, konstaterar hon. I friskolan arbetar hon kontorstid och plane-
ringsarbetet är minimalt, då undervisning till struktur och innehåll 
är planerat i förväg och tillgängligt på friskolekoncernens intranät. 
Lärararbetet består till stora delar av att uppmuntra elever indivi-
duellt att prestera och nå kunskapsmålen. Sanna var en av de få in-
tervjuade lärarna som hade tillsvidaretjänst. Detta hindrade henne 
dock inte från att fundera över att söka nytt arbete, där hon i högre 
utsträckning skulle kunna forma undervisningen och välja tema 
utifrån sina specifika ämnesintressen.    
 
Skolan i byn, i förorten och på marknaden 
Lärarstudenternas höga förväntningar på lärarutbildning som yr-
kesutbildning framgår av deras tydliga fokus på praktik och yrkes-
liv. Utbildningen var något de ville komma igenom så fort som 
möjligt, en transportsträcka. För att illustrera studenternas yrkes-
livsfokus, hänvisar artikelns huvudrubrik till en av de manliga lä-
rarstudenterna och hans önskan om en examen i julklapp redan ef-
ter första terminen. Arbetsliv och läraryrke hägrade således. Stu-
denterna hade emellertid olika föreställningar om hur detta arbets-
liv skulle te sig.  
 
Tre olika bilder av skolan framträder i intervjuerna – byskolan, 
förortsskolan och skolan på marknaden. Kvinnliga och manliga lä-
rarstudenter med skolan i byn som dominerande metafor, sökte sig 
till skolor på mindre orter, nära naturen och inte alltför långt från 
familj och vänner. Skolan står för trygghet och gemenskap i en 
socialt och etniskt homogen miljö som påminner dem om deras 
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egen skoltid. Läraren förväntas agera som en förälder, en snäll och 
omvårdande moder eller en bestämd fadersgestalt som vet var 
skåpet ska stå. Att utbilda sig till lärare innebär en möjlighet till 
social kontinuitet i nära relationer och bekanta miljöer. En annan 
bild av skolan är skolan i förorten. Av studenter med förortsskolan 
som dominerande metafor beskrivs skolmiljön som etniskt och so-
cialt heterogen. Läraryrket uppfattas av dessa studenter, både 
kvinnliga och manliga, som ett mångfasetterat yrke. Yrket ställer 
dem inför intressanta utmaningar, pedagogiskt och socialt, men 
även på det känslomässiga planet som bekräftelse av en själv som 
person. Dessa yrkeslivets utmaningar har man som ny lärare 
tvingats hantera utan något större bidrag från utbildningen, mena-
de alumnerna i förortsskolor. Den tredje metaforen skolan på 
marknaden förekommer i betydligt mindre utsträckning. Sara är 
unik i det avseendet att hon beskriver skolan som konkurrensutsatt 
och läraryrket som ett karriäryrke i skolan som arbetsorganisation.  
 
Lärarstudenternas och alumnernas bilder av skolan i byar, i föror-
ter och i friskolor visar ett skollandskap präglat av segregering och 
differentiering. Denna skollandskapet komplexitet ställer höga 
krav på lärarutbildning som yrkesförberedelse. Av intervjuerna att 
döma dominerar byskolemetaforen Växjö grundskollärarstuden-
ters föreställningar och utgör även, vilket är än mer problematiskt, 
grunden för alumnernas kritik av lärarutbildningen. 
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De nya gymnasielärarstudenterna 
 
Magnus Persson 
 
 
En ny rekrytering till lärarutbildningen 
Kritiken mot Sveriges lärarutbildning har i huvudsak handlat om 
svag forskningsförankring, irrelevant innehåll samt dålig genom-
strömning. Resultatet har blivit lärare som inte tycks förmå axla de 
krav som samhället ställer på skolans uppdrag. Konsekvensen sägs 
bli det slagfält som ibland den svenska skolan beskrivs som. Högt 
upp på den utbildningspolitiska agendan har därför reformeringen 
av lärarutbildningen hamnat. Förutsättningarna för detta har dock 
förändrats när den högre utbildningen expanderat och nya grupper 
rekryteras till lärarutbildningen.  Lärarutbildningen med inriktning 
mot gymnasieskolan, som tidigare dominerats av män från den 
akademiska medelklassen, lockar nu i allt högre utsträckning 
kvinnor från studieovana hem. Samtidigt har sökandetrycket till 
utbildningen minskat till en nivå där nästan alla behöriga sökande 
erbjuds plats. De meritmässiga elitstudenterna överger utbildning-
en vilket lämnar plats till meritmässigt mindre kvalificerade stu-
denter. Resonemanget skall inte missförstås som att gruppen med 
blivande gymnasielärare endast utgörs av kvinnor från arbetar-
klassen med dåliga betyg. Grupperna, var för sig, har dock blivit 
vanligare bland blivande lärare. Möjligen kan man hävda att gym-
nasielärarstudenternas habitus har heterogeniserats.  
 
Genom att kartlägga och analysera de nya studenternas utbild-
ningsmotiv och föreställningar om högre utbildning och läraryrket 
samt relatera dessa till de specifika sociala miljöer och den histo-
ria som studenterna är sprungna ur, är det möjligt att förstå på vil-
ket sätt och med vilken konsistens nya läraridentiteter formeras. 
Om studenterna dessutom undersöks vid upprepade tillfällen så 
ges möjlighet att identifiera på vilket sätt erfarenheterna från lä-
rarutbildningen påverkar deras föreställningar och motiv. Den so-
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ciologiska utmaningen ligger i att relatera motiv, föreställningar 
och förskjutningar till studenternas sociala bagage.  
 
Undersökningen som redovisas i detta sammanhang bygger på 
tematiskt strukturerade intervjuer med 10 lärarstudenter vid Lin-
néuniversitetet som valt inriktning mot gymnasieskolan. Dessa har 
intervjuats vid två tillfällen.  
 
Nybörjare 
Från den första intervjun renodlades fyra olika motiv till lärarut-
bildningsvalet.  
 
1. En strävan efter att gå i sin Mästares fotspår: Studenten anger 
en specifik lärare från sin egen skoltid vars insats och arbete spelat 
en avgörande roll för det yrkesval studenten gör. En student säger 
om en av sina lärare: 

 
/…/ hon var så bra så man skulle kunna… Jag ville leva upp till 
den standarden och kunna få folk att bli så intresserade som hon 
fick mig att bli. 
 
Mästaren beskrivs sällan i termer av konkreta lärarinsatser utan 
snarare i termer av en eftersträvansvärd lärarpersonlighet. En stu-
dent som blir ombedd att beskriva sin bästa och sin sämsta lärare 
beskriver deras metoder som likadana men använder och som ”be-
rätta” och ”inlevelse” om den förstnämnda och det mer negativt 
klingande ”mässa” om den sistnämnda. Svårigheten att konkreti-
sera vad som är lärarskicklighet hos sin förebild beskriver en stu-
dent så här: 
 
/…/ jag vet inte, en del verkar ha det i sättet på något sätt. De ut-
strålar det. Jag kan inte förklara det bättre. 
 
2. En lärarutbildning som en god framtidsinvestering: Studenten 
överordnade motiv bottnar i både en identifierad arbetsmarknads-
mässig trygghet och en arbetsmiljömässig tillfredsställelse. Stu-
denten vet att utbildningen leder till ett yrke, men också vad själva 
yrkesutövandet innebär. Utbildningen tillgodoser på så vis en so-
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cioekonomisk förutsägbarhet som fristående kurser eller mindre 
yrkesorienterade utbildningar inte leder till. Exemplifierat från två 
olika informanters berättelser: 
 
/…/ det känns som att läser man ett program så läser man mot ett 
yrke. /…/ Och ja, det känns bra att kunna ha en utbildning som 
säger ’Nu är jag det’. 
MP: Vad tillfredsställer det? 
Nej, det är väl mest att jag kan få jobb som det. Har man läst en-
staka kurser så kan man ju… ja, visst man kan ju ha det i sitt CV 
/…/ 
 
Det är nog mycket att man får ingen yrkesutbildning sen. Om man 
läser natur [Naturvetenskapligt program på gymnasiet], man blir 
ingenting och sen känner jag att jag vill läsa någonting så att man 
har ett yrke. 
/…/ Man måste ju ha ett jobb sen också. 
 
3. En möjlighet att jobba med sin hobby: Studentens intresse av 
sitt ämne är tydligt överordnat intresset av själva yrkesutövandet. 
Konsekvensen blir att studenten identifierar möjligheter att prakti-
sera sin hobby inom ramen för yrkesutövandet och att yrkesidenti-
fikationen går genom undervisningsämnet. Tillspetsat kan man 
säga att musikläraren ser möjligheter att åtminstone spela för en 
mindre publik och bildläraren kan utveckla sin egen konst på be-
tald arbetstid. Två informanter beskriver sin väg till utbildningen: 
 
Ja… när jag började här liksom, för innan dess så var jag att jag 
vill bli lärare för jag vill hålla på med historia. Men nu börjar jag 
mer och mer tänka att jag vill bli lärare för jag vill lära ut histo-
ria. 
 
För ämnet svenska vet jag ju att jag tycker om. Pedagogiken är 
jag ju inte hundra på, för den hade jag ju inte läst innan. 
 
4. Flykten från en upplevd predestinerad social miljö: Studenten 
uttrycker inte särskilt mycket om förväntningarna på själva utbild-
ningen. Istället är det miljön och de upplevda förutsättningarna 
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som studenten lämnar som ligger i förgrunden när studenten gör 
sitt utbildningsval. Att det blir just lärarutbildningen som blir 
flyktdestinationen uttrycks ibland som slumpartat och ibland rela-
terar studenten till en viss kännedom om yrket som baseras på de 
egna skolerfarenheterna. Något känt tycks sticka ut i den högre ut-
bildningens rika flora av möjligheter och val. En informant be-
skriver den sociala miljö han kommer ifrån som att… 
 
/…/ Det var bara bilar och dricka öl och hela det köret, och då 
trivdes jag inte med dem. De skulle åka bil, snusa och dricka öl. 
Ungefär. Köra moped. /…/ Så vi hade ju våra kontroverser och 
konflikter. /…/ Alla kom ju från XXX [småländsk småstad] eller 
småbyar utanför XXX då, vars föräldrar jobbar på storindustri 
liksom, det blir väldigt enhetligt, samma synsätt, tankesätt. 
 
En annan uttrycker också sin känsla av att inte höra till den miljö 
som omger informanten:  
 
/…/ Min uppfattning var att där [yrkesorienterade gymnasiepro-
gram] gick alla stökiga. För det första: De valde det för att de inte 
kom in på något annat, för att de var dåliga. Och sen så… sen så 
ansåg jag att det liksom, de yrkena inte var… liksom, vad ska man 
säga? Fina. Alltså, bli svetsare. Bli fordonsmekaniker det var… 
Nej, det var andra som blev det. Inte jag.   
 
En samlad slutsats som dragits av den första intervjun är för det 
första att erfarenheterna av den egna skolgången spelar en stor, 
men olik, roll för hur studenterna beskriver sin väg till lärarutbild-
ningen. Intressant är att de studenter som kommer från studieova-
na hem inte heller självmant refererar till familjens påverkan för 
deras studieval utan istället väljer agenter inom skolans värld som 
motivstrukturerande. En tolkning skulle vara att läraryrket är ett 
yrke som även de från studieovana hem ges möjlighet att identifie-
ra eftersom de, genom sin egen skolgång, får insyn i ett yrke som 
kräver examen från högskolan. Betydelsen av att lärosätet rent 
geografiskt ligger i närheten av studentens hemort (vilket är van-
ligt på Linnéuniversitetet) kan inte åsidosättas. Steget blir inte lika 
långt som en tänkbar flytt långt ifrån hemmiljön skulle innebära.  
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Horisonten av möjligheter är betydligt snävare än för de som har 
mer närliggande kanaler till högre utbildning och därför kan iden-
tifiera andra (ibland mer värdefulla) alternativ. Läraryrkets posi-
tion som känt, tryggt och en möjlighet att undvika sina föräldrars 
liv som okvalificerad arbetskraft hamnar centralt för individer från 
studieovana hem. Illustrativt är att den enda student som kommer 
från ett högakademiskt hem beskriver familjens reaktion på hen-
nes utbildningsval som ett misslyckande.  
 
Fortsättare 
Motiven att söka sig till lärarutbildningen är inte statiska. Gene-
rellt kan man säga att nya erfarenheter ger studenterna andra verk-
tyg att formulera varför de vill bli, eller inte vill bli gymnasielära-
re. Resultatet blir att förskjutningar i informanternas berättelser 
kan identifieras. Konkretionen utvecklas samtidigt som mer kon-
ventionella och abstrakta uttryckssätt slipas bort när studenterna 
kan relatera till egna erfarenheter från utbildningen. Man kan säga 
att nya erfarenheters betydelse nöter bort de äldre erfarenheternas 
betydelse. Att nya erfarenheter får individer att omformulera både 
sin nutid och dåtid är i sig inte kontroversiellt, men desto mer in-
tressant när individen inträder i ett sammanhang som inte svarar 
mot den sociala miljö som individen sprungit ur. Kontrasten blir 
större när det sociala ursprungets tillbakahållande kraft ställs mot 
det individuella livsprojektets differentierande kraft. 
 
Analysen av den andra intervjun har lett til att två olika dimensio-
ner bland studenterna utkristalliserats. För det första har infor-
manterna antingen stärkts eller försvagats i sin övertygelse om sitt 
utbildningsval. Frigörandet från tidigare erfarenheter är tydligt när 
nya akademiska och praktiska erfarenheter har lagts till den indi-
viduella banken av erfarenheter. Den andra dimensionen visar på 
vilket sätt studenterna orienterar sig i relation till yrket alternativt 
till undervisningsämnet. Vissa studenter identifierar, med ut-
gångspunkt i det som har hänt efter den första intervjun, möjlighe-
ter att arbeta med sitt ämne inom ramen för läraryrket och stärks 
därför i sin övertygelse att bli lärare. Denna inställning beskrivs 
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som ämnesorientering. De som inte identifierar denna möjlighet 
försvagas eller lämnar utbildningen.  
 
Motsatsen till ämnesorientering kan beskrivas som att det snarare 
är didaktiska, metodiska och pedagogiska frågor i relation till äm-
nesteorin som uppfattas som yrkets centrala delar. Detta uttrycks 
ofta konkret med klassrumsarbetet i fokus. Stärkta i sitt utbild-
nings- och yrkesval är de som har erfarenheter av att lyckats be-
mästra dessa delar på sin praktik. I synnerhet kan det gälla när de 
lyckats lösa en knepig klassrumssituation. De akademiska erfa-
renheterna i utbildningen hamnar i bakgrunden i relation till de 
praktiska. De som försvagas och lämnar utbildningen har dels ne-
gativa erfarenheter av själva yrkesutövandet, ofta av disciplinär 
karaktär, eller så har de helt enkelt misslyckats med de akademis-
ka studierna.  
 
Avslutande kommentar 
En tänkbar tolkning av förstärkningen av utbildnings- och yrkes-
valet, oavsett orientering, är att en individuellt konkret uppfattning 
av hur yrket skall praktiseras, och inte praktiseras, framträder i 
alltmer konkreta former som kan definieras i termer av yrkesiden-
titeter. Frågan är i vilken mån som yrkesidentiteterna kan förklaras 
utifrån den meritokratiska och sociala heterogenitet som utmärker 
dagens gymnasielärarstudenter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 46



 

Referenser i urval 
 
Archer, Margaret S (2003) Structure, Agency and the Internal 
Conversation, Cambridge University Press, Cambridge 
Archer, Margaret S (2007) Making our Way through the World, 
Cambridge University Press, Cambridge 
Ball, Steven. J. Davies, Jacqueline, David, Miriam & Reay, Diane 
(2001) “Choices of degree or degree of choices? Class, ‘Race’ and 
the higher education choice process,” Sociology, vol. 35, no 
4:855-874 
Bertaux, Daniel (1981) Biography and Society – approach in the 
social sciences, Sage, Beverly Hills 
Bertilsson, Emil (2009) ”Lärarstudenterna Förändringar i rekryte-
ringen under perioden 1977-2007”, Praktiske Grunde, no 4:9-42 
Bourdieu, Pierre (1992) Texter om de intellektuella, Brutus Öst-
lings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 
Bourdieu, Pierre (1995) Praktiskt förnuft: Bidrag till en hand-
lingsteori, Daidalos, Göteborg 
Bourdieu, Pierre (1996) Distinction: A Social Critique of the Jud-
gement of Taste, Routledge, London 
Bourdieu, Pierre (2000a) Konstens regler: Det litterära fältet och 
dess uppkomst och struktur, Brutus Östlings Bokförlag Sympo-
sion, Stockholm/Stehag 
Bourdieu, Pierre (2000b) Pascalian meditations, Stanford Univer-
sity Press, Stanford CA 
Bourdieu, Pierre (2005) The Social Structures of the Economy, 
Polity Press, Cambridge UK 
Bourdieu, Pierre & Boltanski, Luc (1985) ”Titel och ställning. Om 
förhållandet mellan produktionssystemet och reproduktionssyste-
met”, i Broady, Donald (red) Kultur och utbildning: Om Pierre 
Bourdieus sociologi, UHÄ, FoU-enhetens skriftserie Uppföljning 
och policystudier, Stockholm 
Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude (1970/2008) Reproduk-
tionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet, Arkiv förlag, 
Lund  

   
 47



 

Broady, Donald, Börjesson, Mikael & Bertilsson, Emil (2009) 
”Temaintroduktion: Lärarutbildningens hierarkier,” Praktiske 
Grunde, nr 4:7-18 
Broady, Donald, Börjesson, Mikael & Palme, Mikael (2002). 
“Den sociala snedrekryteringen och konkurrensen mellan lärosä-
tena” i Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige, Högskole-
verket. 
Broady, Donald & Palme, Mikael (1992) Högskolan som fält och 
studenternas livsbanor, Forskningsgruppen för utbildnings- och 
kultursociologi, Rapport 1, HLS Förlag, Stockholm  
Broberg, Ingela, Bäckström, Eva & Fahlström, Per-Göran m.fl. 
(2004) Perspektiv på sport management, SISU Idrottsböcker, 
Stockholm 
Börjesson, Mikael (2009) ”Lärarutbildningarnas plats inom det 
svenska högskolefältet”, Praktiske Grunde, no 4:43-58 
Callewaert, Staf (1992) Kultur, pædagogik og videnskab: Om 
Pierre Bourdieus habitusbegreb og praktikteori, Akademisk för-
lag, Köpenhamn  
Durkheim, Émile (1893/1984) The division of labour in society, 
Macmillan, Basingstoke 
Eriksson, Magnus, Lundberg, Eva & Olofsson, Gunnar (2002) 
Växjöstudenterna och deras universitet: en studie av studenternas 
bakgrund, förhållningssätt och studievanor, SVI, Växjö Universi-
tet  
Eriksson, Magnus (2004) Mellan bakgrund och framtidsdröm – 
Växjöstudenternas utbildningsval, studieorienteringar och värde-
ringar, Forskningsrapport från SVI, Växjö universitet 
Eriksson, Magnus (2009) Studenter och utbildningar vid ett nytt 
universitet: Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och ar-
betsmarknad, Licentiatuppsats i sociologi med inriktning mot ut-
bildningsvetenskap. HERE, SVI. Växjö Universitet 
Fahlström, Per-Göran (2001) Ishockeycoacher – en studie om re-
krytering, arbete och ledarstil, Pedagogiska institutionen vid 
Umeå universitet  
Fasth, Eva & Olofsson, Gunnar (2010) (red.) Växjö Universitet, 
dess studenter och utbildningar, Rapport från HERE, SV, Linné-
universitetet (kommande) 
 

  
 48



 

Gesser, Bengt (1971) Val av utbildning och yrke, Statens offentli-
ga utredningar (SOU) 1971:61, Allmänna förlaget, Stockholm 
Gesser, Bengt (1976) ”Skolsystem och social skiktning” i Lund-
berg, Svante, Selander, Staffan & Öhlund, Ulf (red) Jämlikhetsmyt 
och klassherravälde: En antologi om skola och utbildning i avan-
cerade kapitalistiska samhällen, Bo Cavefors förlag, Lund 
Gesser, Bengt, (1985) Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning, Arkiv 
förlag, Lund 
Henrixon, Karin (2007) Kartläggning av de första årskullarna 
kulturledarstudenter: Internt arbetsmaterial, Programmet för kul-
turledare, Institutionen för pedagogik, Växjö universitet 
Hirschmann, Albert O. (2008) Sorti eller protest: en fråga om lo-
jaliteter, Arkiv förlag, Lund 
Larsson, Daniel (2006) Vägvalets problematik och möjligheter: en 
intervjustudie med studenter från Programmet för personal och 
arbetsliv vid Växjö universitet, HERe, SVI, Växjö universitet 
Lindroth, Jan & Norberg, Johan R. (2002) Ett idrottssekel, 
Riksidrottsförbundet, Stockholm 
Lortie, Dan C (1975) Schoolteacher: A Sociological Study, The 
University of Chicago Press, Chicago 
Löfgren Martinsson, Maria (2008) Högre utbildning och arbete 
med personal- och arbetslivsfrågor – om professionalisering och 
utveckling av anställningsbarhet, Doktorsavhandling i pedagogik, 
Lunds universitet 
Nilsson, Carolina & Persson, Caroline (2004) Personalvetaryrket 
– hur förhåller sig studenterna på PA-programmet till arbetsgi-
varnas krav?, HERE, SVI Växjö universitet 
Nutt, Diane (2005) Retaining non-traditional students in higher 
education, Research report, University of Teeside, Middlesbrough 
Olson, Hans-Erik & Sund, Bill (2002) Sport management i Euro-
pa och USA, Riksidrottsförbundet, Stockholm 
Palme, Mikael (2008) Det kulturella kapitalet: Studier av symbo-
liska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-
2008, Uppsala universitet 
Persson, Magnus (2009) ”Vägen till lärarutbildningen. Motiv och 
föreställningar hos blivande gymnasielärare vid Växjö Universi-
tet,” Praktiske Grunde, no 4:59-76 

   
 49



 

  
 

Peterson, Tomas (1993) Den svengelska modellen – svensk fotboll 
i omvandling under efterkrigstiden, Arkiv Förlag, Lund 
Reay, Diane (2004) “‘It’s all becoming a habitus’: beyond the ha-
bitual use of habitus in educational research”, British Journal of 
Sociology of Education, vol. 25, no 4:431-444 
Steensen, Jette (2008) Veje og udveje – En komparativ analyse af 
to grupper lärerstuderende i Danmark og USA, Forlaget PUC, 
Viborg 
Wikberg, Karin (2005) Amatör eller professionist, SISU Idrotts-
böcker, Stockholm 
Wågman, Tony (2008) Avbrott från studier vid Växjö universitet - 
en kartläggning av omfattning, karaktär och orsak till avbrott, 
Forskningsrapport från HERE, SVI, Växjö universitet. 
 
 

50





Akademiska yrkesutbildningar i Växjö 
Program, studenter och arbetsmarknad 

Gunnar Olofsson &
Magnus Persson (red)
Linnaeus University Press

Lnu.se
isbn: 978-91-86491-43-7

Kalmar Växjö

I denna antologi redovisas några viktiga resultat från forskningsprojektet 
Bakgrund, studieval och arbetsmarknad för studenter i akademisk (yrkes)
utbildning i Växjö 1970-2005 så som de presenteras vid den resultatdialog  
som Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) 
arrangerar i Uppsala den 13 – 14 oktober 2010. 
  Magnus Eriksson sammanfattar några huvudpoänger i sin 
licentiatavhandling från 2009, Studenter och utbildningar vid ett nytt 
universitet: Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad. 
På liknande sätt sammanfattar Anna Lund sin utförliga rapport Att 
utbildas för kultur. Om programmet för kulturledare och kultursektorns 
arbetsgivare (2010).
   Eva Fasths, Daniel Larssons och Tony Wågmans kapitel om 
personalvetarna och P-programmet respektive om Coaching och sport 
management bygger på två större kapitel som inom kort publiceras i en 
större antologi från projektet. 
   Magnus Perssons arbete med gymnasielärarutbildningen och dess 
studenter kommer att läggas fram som en del av hans kommande 
doktorsavhandling och Margareta Nilsson Lindströms projekt kring 
grundskollärarna och deras utbildning redovisas våren 2011 i en större 
forskningsrapport.
   Gunnar Olofssons inledning presenterar de begrepp som varit 
vägledande för projektet. Det gäller dels det överordnade begreppet 
utbildningskontraktet, dels dess två underbegrepp, undervisningskontraktet 
och arbetsmarkandskontraktet.
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