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Abstract 

 

 

Denna studie har utförts i syfte av att söka förstå hur fyra universitetsstudenter subjektivt 

upplever och reflekterar över sin sociala verklighet, i synnerhet när de befinner sig i gråzonen 

mellan utbildning och arbetsliv. För att söka komma åt dessa subjektiva berättelser har vi 

utfört narrativa temaintervjuer med fyra programstudenter vilka närmar sig sin examen. Det 

empiriska materialet har visat att alla fyra studenter följer vissa sociala handlingsmönster i 

sina reflektioner över utbildningen och föreställningar om det framtida arbetslivet men att 

deras skilda erfarenheter i livet har påverkat hur de förhåller sig olika till sin sociala 

verklighet.  

 

The purpose of this study has been to try to understand how individuals, in this case four 

university students, experience and reflects over their social reality, especially when they find 

themselves in the dividing line between education and working life. To try to understand the 

core of their subjective stories we conducted narrative interviews with four students who were 

approaching their bachelor degree. Our empirical data shows that all four students follow 

certain social structured patterns in their reflections of their education and their expectations 

towards their future occupation. We can also see how they differ in the ways they relate to 

their social reality due to their various previous experiences. 
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1. Vårt val av undersökningsområde 
Vi är båda intresserade av att förstå hur studenter som närmar sig sin kandidatexamen ser 

tillbaka på sin utbildning och vad de förväntar sig av framtiden.  Vi vill helt enkelt söka ta 

reda på hur studenten upplever sin tid på universitetet och hur studenten reflekterar över sin 

utbildning. Detta tror vi kan ge en beskrivande bild av hur de ställer sig inför det kommande 

arbetslivet och den ovissa framtiden. Vi tycker att det är intressant att genom fyra studenters 

livsberättelser söka få en förståelse för hur man med en gedigen utbildning i sin ryggsäck 

förhåller sig till en osäker, flexibel och konkurrensutsatt arbetsmarknad. Med anledning av att 

vi kommer att utgå från studenternas egna livsberättelser är det svårt att säga exakt vad vi 

kommer att få svar på. Vi har dock valt att hålla våra samtal med dessa fyra studenter inom 

fyra temaområden för att lättare kunna fånga in det av intresse för denna studie. Följande 

teman, utbildning, arbetsliv, livsplan och framtidstro, kommer därför att begrundas och ställas 

i förhållande till relevant litteratur som berör individen som en socialt interagerande och 

handlande varelse i en redan socialt strukturerad och konstruerad värld. 

 

1.1 Presentation av studien 
Denna studie är tänkt att redovisa fyra personers upplevda verklighet i form av deras narrativ, 

som vi här menar är deras livsberättelse, vi kommer att fokusera på relevanta delar av denna 

livsberättelse som vi vidare i denna studie kommer att kalla stories. För att fenomenologiskt 

söka förstå de upplevelser som dessa fyra personer reflekterar och resonerar över har vi 

inspirerats av Alfred Schütz (Den sociala världens fenomenologi 2002), Zygmunt Bauman 

(Samhälle under belägring 2004, Det individualiserade samhället 2002 och Konsumtionsliv 

2007), Richard Sennett (När karaktären krackelerar2006) och Helen Ebaugh (Becoming an 

ex1988). Alfred Schütz fenomenologi har varit betydelsefull för vårt teoretiska resonemang 

om hur människan tolkar sin sociala värld i vilken vi är verksamma samt hur vi handlar i 

denna verklighet. Det är också viktigt att förstå att individen inte självt äger den värld hon är 

verksam i utan att denna värld är intersubjektiv och kulturellt präglad vilket påverkar hur hon 

tolkar och handlar i sin vardag. Vi kommer inte att behandla alla de begrepp som innefattas 

inom Schütz fenomenologiska perspektiv utan har valt ut de delar som vi anser är av 

grundläggande relevans för att vi ska kunna tolka och förklara hur våra narratörer ser på sin 

sociala värld. Zygmunt Baumans syn på individen och hur individen har påverkats av och 

tvingas anpassa sig till en, enligt honom, ny värld är intressant för denna studie. Vi vill att 

Baumans teoretiska resonemang ska fungera som ett analytiskt komplement till denna studie. 

Richard Sennett presenterar i sin bok varför han menar att den nya ekonomin, som har 

medfört snabba byten och större rörlighet på arbetsmarknaden, har påverkat individen i det 

vardagliga livet men också vilka effekter detta har fått på samhället i stort. Sennetts empiriska 

och till viss del teoretiska resonemang kommer i att i flera fall i studien ställas i förhållande 

till Baumans teoretiska resonemang. Ebaughs empiriska studie där hon belyser processen 

vilken individen genomgår när hon träder ur en roll är relevant för vår studie då vi vill söka 

förklara hur våra narratörer hanterar situationen där de ska lämna en fas i livet (studielivet) 

och träda in i en annan (arbetslivet). Med roll menar vi fortsättningsvis de förväntningar, 

uppgifter och sociala relationer som går att tillskriva individen då hon är delaktig i en specifik 
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fas i livet. Den fenomenologiska grundtanken med studien är att försöka fånga den subjektiva 

meningsbyggnaden hos individen. Vi kommer att presentera de begrepp som vi menar är 

nödvändiga att ta i beaktning för att kunna beskriva, tolka och diskutera våra narratörers 

stories.  

 

1.2 Problem och syfte 
Valet att studera vid en högre utbildning är mer eller mindre ett medvetet val men 

förväntningarna på vad utbildningen ska ge och hur den i sin tur har påverkat de som studerar 

kan skilja sig åt. Varje individ har en livsberättelse och däri sina erfarenheter. Vi tycker det 

skulle vara intressant att söka förstå hur individen subjektivt upplever och reflekterar över sin 

sociala värld när hon befinner sig i gråzonen mellan studieliv och arbetsliv. Syftet med denna 

studie är tvådelat. Det första är att söka få en djupare förståelse för hur studenter upplever sin 

livsvärld när de ska lämna sitt studieliv och starta en ny livsfas och vilka förväntningar den 

nya fasen i livet uppbringar. Genom deras narrativ vill vi ge studenterna utrymmet för att 

berätta sin livsberättelse utifrån följande fyra teman, utbildning, arbetsliv, livsplan och 

framtidstro. För det andra vill vi belysa studentens subjektiva narrativ genom att främst ställa 

detta i förhållande till hur Schütz resonerar om hur människan handlar i sin vardag och 

förhåller sig till sin omvärld och medvärld med hjälp av socialt ärvda konstruktioner och dess 

relevans- och meningsstruktur. Vi söker därför svar på följande frågor;  

 

Hur upplever och reflekterar studenten över sin utbildning? 

Hur föreställer sig studenten det kommande arbetslivet? 

Hur förhåller sig studenten till rollutträdet från studentlivet och rollinträdet till arbetslivet? 

Hur resonerar studenten över framtiden? 

 

2. Teoretisk förförståelse 
Schütz teoretiska perspektiv kan på ett bra sätt förklara människans grundläggande sociala 

beteende. Vi kommer därför att presentera relevanta delar av hans fenomenologiska teorier. 

För att förstå våra narratörers berättelser, de subjektiva handlingar som gett form till dessa 

berättelser och för att kunna sätta dem i ett samhälleligt perspektiv har vi även valt att utgå 

ifrån delar av Baumans teoretiska resonemang kring hur individen förhåller sig till den 

ständigt föränderliga sociala världen. Vi kommer även låta Sennett komma till tals då hans 

empiriska tolkningar ger en konkret bild av hur individen upplever och agerar i den sociala 

verkligheten.  

 

 

2.1 Mänskliga handlingar i den sociala världen 
Schütz menar att individen har en naturlig inställning till sin vardag i vilken vi dagligen utför 

handlingar som för oss är för-givet-tagna. Den naturliga attityden gentemot vår vardag är 

därför intressant att förklara närmare. Alla våra handlingar är dock inte naturliga utan i allra 

högsta grad genomtänkta och till stor del rationella, det vill säga att vi har gjort ett 
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övervägande inför vår projekterade handling, vi har övervägt olika alternativ för vilka medel 

vi bör ta till handa för att nå vårt föreställda mål. Våra handlingar determineras av vad Schütz 

kallar relevanssystem och meningsstrukturer. Dessa uppkommer genom individens interaktion 

i sin sociala medvärld och omvärld. Vi bör också förtydliga att vi fortsättningsvis kommer att 

fokusera på det som Schütz benämner som den yttre världen det vill säga den verklighet i 

vilken individen fysiskt handlar och verkar i under vaket tillstånd. Vi väljer att inte gå in 

närmare på hans resonemang om de olika fantasivärldarna och drömvärlden.
1
 Nedan kommer 

vi nu att presentera de delar av Schütz fenomenologiska perspektiv på den sociala världen 

vilka vi anser är relevanta för vår socialpsykologiska studie. 

 

2.1.1 Den naturliga inställningen 

Vi föds in i en redan socialt konstruerad och en redan strukturerad värld som har skapats och 

formats av dem som levt före oss och av de som har levt före dem. Det är ingen strukturlös 

massa utan den sociala världen är uppbyggd kring relevanssystem med meningsstrukturer 

vilka hjälper oss att greppa den verklighet i vilken vi agerar dagligen. En vardag i vilken vi 

har en naturlig attityd gentemot, det är en social värld som för oss är bekant och som vi sällan 

behöver ifrågasätta. De naturliga attityderna gör att vi gemensamt kan tolka vår sociala 

omvärld och de människor vi interagerar med dagligen och så länge vi ser relevansen i dessa 

konstruktioner och meningen med dess strukturer så förhåller vi oss till dem med en naturlig 

inställning. Vi ser ingen anledning i att ifrågasätta eller problematisera vår vardag.
2
 

 

2.1.2 Relevanssystem och meningsstruktur 

För att förstå den subjektiva meningen med en individs vardagliga handlingar menar Schütz 

att vi behöver utgå från att allt tänkande består av en uppsättning av föreställda strukturer om 

hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. Det vill säga att alla människor har en egen 

upplevd eller socialt ärvd erfarenhet om hur de ska förhålla sig till olika situationer i sin 

vardag. Vare sig dessa förhållningssätt grundar sig på erfarenheter vi har anskaffat oss genom 

tidigare liknande handlingar eller om de är socialt nedärvda från de som levde i den sociala 

världen före oss har mindre betydelse. Istället selekterar vi bland olika tolkningar utifrån vad 

som är relevant för oss i enlighet med vår biografiskt angivna plats, det vill säga att vi tolkar 

vår värld utifrån det som är fysiskt nära oss i tid och rum och är kulturellt och socialt 

meningsfullt för oss så som vanor, seder och bruk. Detta talar för att den sociala världen inte 

är strukturlös utan att den har en speciell mening och relevans för varje individ som är en del 

utav den. Det är med hjälp av dessa förhållningssätt som individen kan orientera sig i sin 

vardag. Till detta hör också det som Schütz kallar tolkningsschemata. Han menar att vi alla 

har en uppsättning erfarenheter, dels våra egna men också de från våra föregångare så som 

t.ex. föräldrar och lärare. Dessa erfarenheter ger oss förkunskaper om hur saker förhåller sig 

och hjälper oss att tolka vår verklighet så som den ter sig för oss. Genom den förkunskap som 

våra och andras tidigare tolkningar har gett oss kan vi göra ett generellt antagande i olika 

situationer, men olika referensscheman hos individen påverkar hur hon gör en djupare 

                                                           
1
 Schütz, A (2002), Den sociala världens fenomenologi, s 107-135 

2
 Ibid, s 78-79 
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tolkning av objektet i fråga.
3
 Referensschemat blir för individen ett slags recept för hur hon 

ska hantera olika vardagliga sociala situationer. Det blir också hennes för-givet-tagna 

förhållningssätt till vardagen och gör vardagen till något oproblematiskt och naturligt. Det blir 

ett förhållningssätt som talar för att ”anything goes” och så länge receptet ger samma kaka 

finns det ingen anledning att problematisera vardagen.  

 

Världen så som den ter sig för individen är inte individens privata angelägenhet, världen är 

intersubjektiv därför att vi delar den med andra människor som förstår oss precis som vi 

förstår dem. Världen är också kulturell därför att vardagslivet redan från början är en värld av 

mening för oss. Den är en meningsstruktur som vi alla måste tolka för att vi ska kunna 

orientera oss i den och hantera den. Det finns således en typisk kunskap av tingen och 

människorna i den värld vi gemensamt delar men hur dessa uppfattas av individen skiljer sig 

åt då vårt kunskapssökande styrs av den relevans vi anser att kunskapen har för det syfte vi 

vill uppnå. Vi har med andra ord en till viss del gemensamt delad uppfattning om olika typer 

av personer och olika typer av handlingar som är socialt konstruerade utifrån tidigare 

erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter är socialt härledda och socialt godkända och blir just 

därför något för givet taget.
4
 

 

Individen söker sig helt enkelt till den kunskap om ett visst objekt som för henne är relevant 

när hon vill uppnå ett specifikt mål. Individens handlande för att nå detta mål determinerat av 

vad Schütz kallar ett för-att-motiv, alltså ett motiv som beskriver den föreliggande 

handlingens slutliga mål men hon styrs även av ett därför-att-motiv vilket grundar sig på de 

tidigare erfarenheter hon har av liknande situationer där hon har handlat på ett visst sätt 

utifrån för-att-motivet och där utfallet (måluppfyllelsen) har varit lyckad. Under en pågående 

handling vet hon dock inte om sitt därför-att-motiv då detta endast är synbart retrospektivt. 

Oavsett individens för-att-motiv eller därför-att-motiv handlar människan pragmatiskt, det vill 

säga hennes handlingar syftar till att uppnå ett praktiskt mål. Individen handlar medvetet och 

vaket och har inför varje handling en föreställning om vart handlingen ska leda. Hon 

uppmärksammar det som för henne är relevant för att hon ska kunna genomföra det tänkta 

projektet.  Hon är ständigt aktiv och verksam i världen och det är handlingarna som står i 

centrum för allt fokus, den föreliggande handlingen såväl som de handlingar som redan är 

genomförda och avslutade. Det är i denna värld hon genom yttre ansträngningar kan påverka 

och förändra den sociala världen. Denna värld delas av andra med henne och gemensamma 

mål determinerar hur hon och hennes medmänniskor handlar i den sociala världen. Den värld 

i vilken vi i fullt vaket tillstånd verkar är för oss ett fält att behärska snarare än ett objekt för 

vårt tänkande. Det är också därför vårt förhållande till den främst styrs av ett praktiskt intresse 

som grundar sig på behovet av att uppfylla våra grundläggande livskrav. Individen navigerar 

sig bland de alternativ som finns till hennes förfogande och som anses vara relevanta som 

potentiella medel för att nå våra eftersträvansvärda mål. Denna målsträvan som determinerar 

handlandet grundar sig i vår vetskap om att vi någon gång kommer att dö. Schütz menar att 

det ur denna grundläggande ångest ges plats för vårt hopp, förtvivlan, önskningar, 

                                                           
3
 Schütz, A (2002), Den sociala världens fenomenologi, s 38 

4
 Ibid, s 27-45 
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tillfredställelser, chanser och risker vilket i sin tur fungerar som människans bränsle för att 

försöka ta sig förbi alla hinder och förverkliga sina projekt.
5
 

 

2.1.3 Social omvärld och social medvärld 
För att söka förstå den sociala omvärld och medvärld vilken är samtidig med oss och våra 

medmänniskor i ett kulturellt och socialt hänseende behöver vi ge en förklaring till vår sociala 

förvärld. Denna förvärld är en del av vår förförståelse om vår sociala värld som den ter sig för 

oss. Förvärlden är en svunnen tid, den fanns där före oss och den är således oföränderlig. Den 

är inte oviss eller obestämd och den är inte öppen. Den har helt enkelt ingen framtidshorisont 

så som vår sociala omvärld och medvärld har. Det är den sociala förvärlden som står för 

erfarenheterna utifrån vilka vi kan orientera oss i vår sociala värld. I den sociala omvärlden 

och medvärlden, det vill säga den värld som vi lever och verkar i och i vilken vi interagerar 

med våra medmänniskor, motiveras det mänskliga handlandet utifrån oföränderliga förlopp i 

kraft av förutbestämda konstruktioner. Dock kan värderingarna av dessa typifieringar, 

tolknings- och teckenschemata te sig olika för olika individer beroende på dess relevans i 

individens sociala omvärld. Och som följd blir detta att i omvärlden kan vi endast sannolikt 

och objektivt anta att våra medmänniskor tolkar dessa så som vi gör.
6
 I vår omvärld 

determineras vi av de färdiga recept vilka vi lärt oss genom våra gemensamma erfarenheter i 

vår sociala förvärld och i vår sociala omvärld och medvärld där vi möter våra medmänniskor 

ansikte mot ansikte i vardagen. Hur vi interagerar med de medmänniskor som är en del av vår 

omvärld kan dock variera beroende på vår upplevelsenärhet till dem i omvärlden under en 

specifik situation. Eller som Schütz säger ordagrant; 

 

“Vi närmar oss den sociala världen utgående från att jag på olika fint differentierade sätt är vänd till 

mina medmänniskor, de människor med vilka och bland vilka jag lever: jag har olika 

uppfattningsperspektiv och jag upplever deras upplevelser med olika grad av intimitet.”7 

 

Den sociala omvärlden är den värld som står individen fysiskt och socialt nära, den värld där 

individen varseblir och är fullt medveten om sin fysiska motpart och agerar utifrån det. Här är 

jag och mitt medvetande om din värld påtaglig för dig och likaså är du och ditt medvetande 

om min värld påtaglig för mig. Det är i den sociala omvärlden som du-inställningen föds, det 

vill säga din medvetenhet om den andre som en konkret person som du ömsesidigt interagerar 

med. Genom du-inställningen blir även vi-relationen möjlig. Det är också vår sociala omvärld 

som blir vårt referensschema för vad vi anser är relevant och meningsfullt i våra handlingar. 

Medvärlden är istället utanför vår fysiska gräns, det är den värld vilken vi har en potentiell 

och föreställd kunskap om. Vi har en rad typifieringar och konstruktioner som gör att vi kan 

se på vår medvärld med en föreställning om hur de personer som lever i den skulle kunna 

reagera och agera i olika specifika situationer. Vi relaterar således inte till människorna i 

medvärlden som konkreta personer utan snarare som typifierade objekt.
8
 Den relation som vi 

                                                           
5
 Schütz, A (2002), Den sociala världens fenomenologi, s 78-101 

6
 Ibid, s 204-215 

7
 Ibid, s 141 

8
 Ibid, s 141-142 
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skapar tillsammans efter att vi har varseblivit varandra är en vi-relation. Det är i denna 

relation som samspelet mellan individerna är som starkast eftersom de befinner sig i en 

rumslig gemenskap, i en så kallad ansikte-mot-ansikte situation.
9
 Det är också i denna relation 

som objekten får en subjektiv mening.  

 

 

2.2 Den sociala världens struktur förändras 
Den sociala värld som fanns där före oss, den som vi lever i nu och den som kommer att 

lämnas kvar efter oss utvecklas och förändras hela tiden. Den sociala medvärld vi lever i idag, 

där teknologins framsteg erbjuder människan en ny socialt interaktiv arena för att 

kommunicera med varandra oberoende av tid och rum, har påverkat hur vi upplever, tolkar 

och orienterar oss i vår sociala verklighet. Går vi tillbaka till tiden före industrialismens 

framväxt (i Sverige) kan vi se att den sociala omvärlden för varje individ var betydligt mer 

begränsad än vad den är idag. Vardagslivet för de som bodde och levde i bondesamhället 

präglades främst av arbetssysslor på den egna bondgården. De sociala kontakterna var 

koncentrerade till arbetsuppgifter och sällan hade man någon kontakt med människor utanför 

den egna bondgården eller socknen. Böndernas egenförsörjning gjorde att de var mindre 

beroende av det som pågick i medvärlden och mer beroende av naturen och dess 

väderskiftningar.
10

  

 

När industrisamhället växte fram kom allt fler familjer att lämna lantlivet för att bosätta sig i 

de snabbt växande industristäderna för att där försörja sig genom förvärvsarbete. Detta krävde 

i sin tur att människorna behövde anpassa sig till ett helt nytt arbetsklimat, årstiderna och 

vädret kom att spela mindre roll för arbetets utformning och en annan disciplinering av tiden 

krävdes. Industrialismen tvingade fram en ny slags människa som kunde fungera i det nya 

samhället. Utbildningen fick således större betydelse för barnens ”rätta” utveckling. Om de i 

vuxen ålder skulle kunna fungera i det nya samhället behövde de skolas och disciplineras i 

enlighet med det nya arbetsklimatet. Genom utbildningen skulle barnen få den kunskap de 

behövde för att kunna leva upp till de krav som den industriella produktionen ställde på 

arbetskraften.
11

 Under uppfostran skulle barnen lära sig vad självdisciplin och självkontroll 

innebar och det var viktigt att barnen lärde sig att lägga band på sig själva och på så sätt inse 

när de gjorde något som inte tolererades.
12

 Den nya människan kom också att umgås på ett 

nytt sätt. Nu var de sociala kontakterna inte längre begränsade till det egna hemmet utan 

vuxna mötte andra vuxna på sina arbetsplatser och barnen kom att få skolkamrater. 

Omvärlden och medvärlden vidgades som en naturlig del av att samhället expanderade och 

man blev mer och mer medveten om hur andra runtomkring i samhället levde och under vilka 

förhållanden. Familjehemmet blev under denna tid privatiserat och tydligare gränsdragningar 

för vad som var offentliga ytor och privata ytor gjordes inom hemmets fyra väggar. De 

vuxnas sovrum kom att bli den intima sfärens tillflyktsort och dit fick inga obehöriga tillträda 

                                                           
9
 Schütz, A (2002), Den sociala världens fenomenologi, s 91 

10
 Frykman och Löfgren (1979), Den kultiverade människan, s 22-24 

11
 Ibid, s 30-37 
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och sällskapsrum där man tog emot gäster blev allt vanligare. Detta medförde att nya attityder 

kring sexualitet och kärlek, hem och intimitet, manligt och kvinnligt utvecklades och flera av 

dessa står sig starka även idag.
13

 

 

Även om många av de attityder som präglade samhället under 1800- och 1900-talet också 

idag har satt sina spår i hur vi människor lever och lär så ter sig den sociala omvärlden och 

medvärlden annorlunda för oss. Individens medvetenhet om medvärlden har ökat och med 

den också alla intryck från den sociala värld som individen lever och verkar i. Det kräver ett 

av individen mer aktivt och selektivt förhållningssätt till den information som hon ständigt 

behöver processera. Det är inte längre lika tydliga gränsdragningar mellan den offentliga 

medvärlden och den privata omvärlden, det vill säga den värld i vilken individen upplever sin 

vardag i subjektiv och intersubjektiv mening.
14

  

 

2.2.1 Förklaringsmodeller till den sociala världens förändring 
För att förtydliga hur den sociala verkligheten har förändrats de senaste 150 åren har vi valt att 

konstruera följande figurer. 

 

Fig. 1 Individen i bondesamhället: 

Individen i samhället 

Primär omvärld 

Omvärld 

Medvärld 

 

 

Fig. 2 Individen i industrisamhället: 

Individen i samhället 

Primär omvärld  

Omvärld 

Medvärld  
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Fig. 3 Individen i teknologisamhället: 

Individen i samhället   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Nya förutsättningar i en fragmenterad värld 
Bauman menar att det inte går att undfly globaliseringens stora politiska, ekonomiska och 

sociala krafter. Teknologins framfart och informationens flöde har på sätt och vis tvingat 

människan att anpassa sig efter dessa världsliga påtryckningar. De behov och begär som styr 

oss som människor och som individer har som en effekt av samhälleliga förändringar 

förändrats med tiden även om vissa primära behov fortfarande påverkar hur vi tänker och 

handlar. Vi strävar efter lyckan och vi försöker finna en mening med livet, skillnaden är att vi 

ser på detta på nya sätt utifrån de förutsättningar och krav som det globala samhället ställer på 

oss. Detta har medfört att vår medvärld har vidgats, vi lever i samtid med ett större antal 

människor och deras handlingar påverkar oss i den bemärkelsen att vi är mer medvetna om 

vad som händer i den sociala världen som helhet. Bauman menar att det finns hopp om en 

framtid där vi, mänskligheten, kan samexistera med de nya förutsättningarna men han menar 

också att vi behöver revidera om i vårt sätt att tänka och agera gentemot de krafter som hotar 

det civila samhället. Individen har slutat att agera och har blivit en passiv åskådare som blint 

följer med strömmen och det kan hon knappast klandras för när allt i hennes omvärld 

förändras i en så rapid fart att hon knappt har en chans att reflektera över det inträffade. Den 

medvärld som ter sig så informativt påtaglig för oss trots att den är så fysiskt långt ifrån oss 

kan göra att vi känner oss övermättade av det globala samhällets misär och missöden och 

denna paralyserande effekt håller sig krampaktigt kvar i individen vilket gör henne 

handlingsförlamad även inför de närliggande sociala och kollektiva problemen i hennes 

sociala omvärld. Individen fäller upp skygglapparna och trampar, snabbt framåt, upp en stig 

som leder henne dit hon vill och hoppas att hon valt den rätta vägen som för henne ger de 

bästa förutsättningarna att överleva i en värld där mottot ensam är stark klingar högre än alla 

Omvärld 

Medvärld 

Omvärld 

Medvärld 
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tillsammans.
15

 Vårt livsprojekt kan idag inte byggas på de enskilda placeringarna och 

platserna i samhället, vi är varelser som flyter runt utan att klart veta vart vi kommer att 

stanna upp och vilket mål vi flyter mot. Det är inte självklart att vi kommer att avsluta vår 

karriär där vi först startade den. Detta var vanligt förekommande under första delen av 1900-

talet. Varaktigheten och långsiktigheten är begrepp som används eller förespråkas allt mer 

sällan idag.
16

  

 

2.3.1 Är individualiseringen ödesbestämd? 
Bauman menar inte att globaliseringens krafter ensamt ger näring åt individens drivkraft och 

strävan mot något. Teknologin och informationen har också en betydande inverkan på 

individens sätt att leva i dagens samhälle. Den har öppnat upp för en marknad som inte har 

satt några gränser för vad som behöver produceras och konsumeras. Till följd av detta har det 

skapats ett behov hos människan att konsumera materiella saker och tjänster som om det vore 

engångsartiklar. Detta har blivit ett signum för individen och det kan också representera hur vi 

genom detta lever mer i nuet än i tron om en lyckligare framtid. Strävan efter att ha de allra 

senaste produkterna på marknaden har blivit så påtaglig att individen inte skyr några medel 

för att ta för sig. Individen nöjer sig inte med en sedvanlig standard utan vill gärna kunna 

vältra sig i lyx. Arbetet har i och med detta fått en helt annan betydelse för individen än 

tidigare. Hon har en flexibel inställning till arbetsmarknaden då hon hela tiden söker ny 

stimulans och nya utmaningar och bättre betalt för att ha tillräckligt kapital att försörja en 

önskvärd extravagant tillvaro.
17

  

 

Som Sennett beskriver det så är nutidens arbetsmoral inte determinerad av tidsdisciplinering 

och fördröjd belöning. Syftet, målet och avkastningen på det man utför ska helst komma 

omedelbart. Det handlar inte om den självdisciplinerade individen utan snarare om den 

självförverkligande individen.
18

 Lika snabbt som hon är villig att byta ut de varor hon 

konsumerar lika välvillig är hon att byta arbete för att det tycks bättre för hennes personliga 

utveckling och vinning. Välviljan kan tyckas vara individens fria möjlighet att själv styra över 

sitt liv och hur detta ska levas men valfriheten är kanske inte frivillig. Precis som att varorna 

vi konsumerar är utbytbara när de inte längre passar för ändamålet (att uppnå den optimala 

tillfredsställelsen) så är individerna utbytbara av samma anledning. Detta har försatt individen 

i en situation där hon tvingas att spetsa öronen och putsa löparskorna för att ständigt stå redo 

att byta riktning i livet. När morgondagen ter sig otydlig och osäker grundar sig besluten allt 

oftare på dagens impulser. Detta lämnar lite utrymme för ett enhetligt, kollektivt och 

långsiktigt planerande för en så kallad lycklig framtid. Individen står sig själv ansvarig för att 

skapa sina möjligheter och att överväga varje beslut för egen vinnings skull, stannar hon upp 

vid tröskeln och funderar för länge har någon annan snart sprungit om och smällt igen dörren 

framför henne. Där står hon sedan kvar med endast sig själv att skylla för att hon missade en 

möjlighet.
19

 Att hantera och kalkylera risker har sedan långt tillbaka i tiden varit en del av den 
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sociala människans liv. Det tycks som att hon oftast begrundar de förluster som kan 

tillkomma vid risktagande istället för vinsterna. Men istället för att se på risktagande som 

något exceptionellt och som något som bara få människor gör är det viktigt att förstå att 

risktagande blir allt mer nödvändigt för att följa med i det flexibla arbetsmönstret, menar 

Sennett.
20

 Följande citat från Bauman kan förtydliga detta. 

 

”I allt mindre utsträckning hyser vi några förhoppningar om att vi genom att sluta oss samman och 

ställa oss arm i arm kan tvinga igenom en förändring av spelets regler; de risker som får oss att känna 

rädsla och de katastrofer som får oss att lida har kanske ett kollektivt, socialt ursprung – men de tycks 

drabba var och en av oss på måfå, som individuella problem, som problem som bara kan 

konfronteras individuellt och avhjälpas genom enskilda ansträngningar, om de alls kan avhjälpas.”21  

 

Invånarna i nutidens stater är enligt Bauman därför ödesbestämda att vara individer, det vill 

säga att de är individuellt ansvariga för resultaten av sina livsval, och det kräver att individen 

är konstant anpassningsbar.
22

 Den flexibla individen kan anses vara dagens bästa arbetare och 

när hon inte orkar hålla produktionstempot uppe är det knappast produktionen som saktar ner, 

istället är det hon som blir utbytt. Det flexibla arbetsklimatet och den kortsiktiga mentaliteten 

ger lite tid åt eftertanken och reflektioner och när individen inte klarar av att anpassa sig efter 

de snabba förändringar som sker blir hon snart utbytt. Vetskapen om att man har ett bäst före 

datum kan uppbringa en känsla av otrygghet och osäkerhet.
23

 

 

Det handlar inte om att hålla fast vid de vanor man har utan att ständigt vara beredd på att 

tänka om och tänka nytt. Det fragmentariska livet levs i episodisk tid och så länge händelserna 

i vår värld är episodiska kan det inte samtidigt som de genomlevs eller upplevs förstås i ett 

stort sammanhang de är endast i en eftertid som det stora kan bli gripbart och ges förståelse. 

Detta speglar också av sig i utbildningssystemet där pedagogerna inte är rustade för att 

hantera den postmoderna individens behov av ett nytt sätt att lära.
24

 

 

2.3.2 Osäker och oviss framtid 
Människans livssträvan att uppnå lycka i framtiden, efter ett liv som är bättre än det är nu har 

på sätt och vis bytts ut mot ett begär eller ett behov av att leva i nuet, som om denna tid här 

och nu är den enda som betyder något. Den framtid som väntar kan uppfattas som allt för 

osäker och skrämmande för oss att begrunda och våra investeringar i livet placeras inte för att 

hålla på lång sikt. Våra beslut tas på de premisser som gäller nu och inte i morgon för i 

morgon är det nya riktlinjer som styr valen. De privata behoven och den egna vinningen står 

allt som oftast i främsta rummet och att förlita sig på att någon annan ska stå upp för de 

misstag man själv begår är att begå det största misstaget av dem alla, menar Bauman. Det är 

när människor accepterar sin oförmåga att kontrollera sina livsvillkor, om de kapitulerar för 
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vad de betraktar som nödvändigt och ofrånkomligt, som samhället upphör att vara autonomt. 

Människorna accepterar då sitt öde som förutbestämt och oåterkalleligt och förlorar förmågan 

att självdefiniera och självstyra.
25

 Sennett menar att det i dagens samhälle ges lite utrymme 

för individen att misslyckas. När ett projekt eller en livsplan faller samman eller inte får det 

utfall som förutspåtts resulterar det i ett misslyckande där individen har missräknat i sina 

kalkyleringar av den projekterade handlingen. Konsekvenserna blir förödande för individen 

som måste ställa sig vid skampålen och erkänna sig besegrad. Den sociala normen är att 

lyckas, inte att misslyckas och därför försöker individerna och de i dess omgivning skylla på 

misslyckandet som en effekt av utomliggande och okontrollerbara omständigheter. Sennett 

menar vidare att det är svårt för individen att bortse från rädslan att misslyckas samtidigt som 

hon måste vara beredd på att ständigt vara anpassbar och föränderlig. 
26

 Detta lär individerna 

att det är snabba beslut som måste tas och om det mot förmodan skulle vara ett felaktigt beslut 

så har individen möjlighet att ändra sig i morgon. I en värld där kontinuitet och långsiktigt 

planerande har fått vika undan för snabbhetens och omväxlingens framtågande behöver 

individerna anpassa sig och återanpassa sig allt oftare.
27

Som Bauman uttrycker det: 

 

“Vi lever alla i ett samhälle av engångsartiklar, och i ett sådant samhälle är konsten att reparera 

trasiga delar, personligheter eller mänskliga relationer i det närmaste onödig och föråldrad” 28 

Valfriheten och valmöjligheterna är många men tryggheten i att ha tagit ett rationellt, 

förnuftigt och hållbart beslut lyser allt oftare med sin frånvaro. Dessa två motsatser har i 

dagens samhälle inte kunnat ta varandra i hand. Frågan är hur fri den fria viljan egentligen är 

och om den är värd att kämpa för om det i sin tur skulle innebära att tryggheten går förlorad. 

 

 

2.3.3 Går det att fånga lyckan? 

Det finns en tanke om att det är strävan efter lyckan som får oss att finna någon slags mening 

med livet och att jaga efter den är en god morot för att finna denna mening, alternativet att 

inte göra någonting alls är uteslutet. Vår medvetenhet och kunskap om att livet har ett slut för 

oss alla ger näring åt lyckans jakt och behovet av att finna en mening med livet.
29

Strävan efter 

lyckan är något primärt i det mänskliga livet och som motto driver det på människans 

handlingar. Att nå tillfredsställelse är människans högsta prioritet och människan ser det som 

sin rättighet att få nå lyckan och tillfredsställelsen, dock kan lyckan inte existera utan lidelsen 

menar Bauman. 

 

”Under större delen av mänsklighetens historia har lyckan inte varit den uppenbara meningen med 

livet. Snarare har den motsatta uppfattningen varit förhärskande[…]Lyckan kan bara uppstå som en 

indirekt effekt av ett liv fyllt av lidande.”30
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Tron om att lyckan ligger i framtiden att den alltid ligger steget före nuet gör att idén om 

lyckan kan bestå hos människan. När målet är nått när lyckan är fulländad kommer människan 

att dö av tristess och därför är den eviga livslyckan ouppnåelig. I dagens samhälle har 

framtidens lycka åkt på sig en törn menar Bauman och det har till viss del att göra med 

globaliseringen. Globaliseringens gränslösa krafter står utom vårt räckhåll och gör det 

omöjligt för oss att bestämma framtidens slutmål. Framtiden är utom vår kontroll och 

konsekvensen av detta är att illusionen om en framtid där olyckan har suddats ut uppfattas 

som en naiv förhoppning som ingen människa längre har.
31

  

3. Tidigare forskning 
Helen Ebaughs studie (Becoming an ex 1988) handlar om vad det innebär att träda ur en 

specifik social roll och med det att avsäga sig de tillskrivna förväntningar som tillhör denna 

roll. Hon har genom ett empiriskt urval av 185 personer, vilka alla har trätt ur en social roll, 

lyckats förklara hur denna process går till och vad den innebär för individen som 

intersubjektiv människa. Vi kommer här att presentera de resultat av studien som vi anser är 

relevant för att söka tolka vårt empiriska material. 

 
3.1 Vad det kan innebära att lämna en fas i livet  
I en empirisk studie gjord av Helen Ebaugh introduceras begreppet role exit, vidare i studien 

kallat rollutträde. Begreppet innefattar den process vilken vill förklara hur det kan vara att 

lämna en social roll i livet för att senare träda in i en ny social roll. I Ebaughs studie 

presenteras det främst två saker som sker i processen som är intressanta att förklara här. Vi 

har alla någon gång under vår livstid avslutat en fas i livet och påbörjat en ny. Vissa av dessa 

faser har med tiden blivit institutionaliserade i samhället med anledning av att de är vanligt 

förekommande så som att skilja sig, gå i pension och ta sin examen. Detta medför att det med 

dessa kommer vissa förväntningar, privilegier och status.
32

 Under processen där individen 

lämnar en tidigare fas i livet händer främst två saker: för det första avsäger sig individen de 

sociala förväntningar som är associerade med denna fas av livet. Individen accepterar inte 

längre dessa förväntningar som relevanta. Individen kommer också, i samband med det 

förlorade engagemanget och relevansen av den tidigare fasen, att successivt avidentifiera sig 

med rollen och de sociala förväntningar som vilar på den. Individen börjar tänka på sig själv 

som separerad från det som den förra fasen representerade.
33

 

 

“In addition, even for those exiters who do engage in anticipatory socialization, looking forward is 

simply one aspect of a much larger process doubting, decision making, and disengaging from an array 

of obligations and expectations associated with a present role. The dynamics of disengagement are 

very different from the dynamics of learning and assimilating a new role.”34
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Oavsett om du träder ur en roll pågrund av missnöje eller för att du vill gå vidare uppbringar 

ett sådant val oro, tvekan och förundran för vad framtiden har att erbjuda dig. När du lämnar 

en roll och också avsäger dig de förväntningar som vilar på den rollen innebär det att du byter 

ut vänskapsnätverk, referensgrupper och förhållandet med gamla gruppmedlemmar. Dessa 

sociala roller förklarar den grundläggande sociala ordningen i samhället då människor agerar 

och reagerar utifrån specifika mönster och på ett förutsägbart sätt eftersom de under större 

delen av sin vakna tid följer de normativa förväntningar som associeras med den sociala roll 

de innehar. Det är ingen tvekan om att beteendemässiga förväntningar är associerade till givna 

sociala roller. Dessa förväntningar är kulturellt knutna och existerar fristående från varje 

individ i sig i samhället. Som Schütz väljer att förklara det är det en konstruerad idealtyp till 

vilken vi har tillskrivit generella drag och sätt att handla. Dessa är en del av strukturen i 

samhället och uppkommer i kontexten av både ett rolltagande men också ett rollskapande. På 

den redan konstruerade sociala rollen vilar ett antal förväntningar vilket innebär att individen 

tar sig an denna roll utifrån dessa förväntningar men att individen sedan också tolkar och 

anpassar rollförväntningarna till givna situationer.
35

 Ebaugh menar att det är omöjligt att 

förklara rollutträdet som en standardprocess, det vill säga en process som ter sig lika för alla 

som träder ur en roll. Det är rimligt att påstå att själva rollutträdandet, som innebär en 

avidentifiering från förväntningarna på rollen, sker för alla men att individen som ska lämna 

rollen reagerar och hanterar processen olika.
36

 Själva processen består ändå i ett antal steg 

vilka alla rollutträdare genomgår. 

 

När den första tveksamheten för den sociala roll man har tillskrivits uppstår börjar man söka 

efter ett alternativ till den sociala rollen. När sökandet har begränsats till ett fåtal kvarstående 

alternativa möjligheter påbörjar individen själva förberedelserna för att förändra sitt beteende 

i förhållande till de nya förväntningar som tillhör den kommande sociala rollen. Det är i 

samband med detta som själva vändpunkten kommer och under vilken individen blir mer 

medveten om att den tidigare sociala rollen inte längre är lika åtråvärd och betydelsefull för 

henne. Istället har fokuset skiftat till den nystart i livet där den kommande sociala rollen är 

mer eftersträvansvärd. Det är här individen kommer till insikt med att hon vill lämna sin 

gamla roll och träda in i en annan. Först när detta har blivit tydligt för individen kan hon börja 

processen i vilken målet är att helt frigöra sig från de förväntningar som tillskrivits den gamla 

sociala rollen. Detta kan uppfattas som den mest krävande delen av hela rollutträdesprocessen 

då individen här först måste signalera ut till sin sociala omvärld att hon inte längre vill 

identifiera sig med den sociala rollen. Detta genererar i sin tur till att medmänniskorna börjar 

reagera utifrån dessa signaler gentemot individen, det vill säga henne som ex-medlem av en 

tidigare roll och som blivande medlem av en annan roll. Reaktionerna från såväl den gamla 

gruppen som den nya gruppen kan vara positiva eller negativa och detta tvingas individen 

som gör rollskiftet att hantera. Det kan för den som lämnar och träder in i en social roll också 

uppstå komplikationer i förhållandet med tidigare gruppmedlemmar såväl som nya 

gruppmedlemmar i hur de förhåller sig till vänskapen. Det kan många gånger vara svårt för de 
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som fortfarande identifierar sig med den gamla sociala rollen att acceptera utträdarens nya 

identifiering med sin blivande sociala roll. 
37

 

 

4. Metod del 1 
För att förstå hur vi har presenterat och tolkat vårt empiriska material väljer vi här att förklara 

vår metodologiska ansats. Vi har använt oss av narrativ teori och metod för att söka fånga in 

narratörernas subjektivt upplevda berättelser från delar av deras liv.  

 

4.1 Narrativ metodansats 
Det finns olika inriktningar i den narrativa metodologin som tar hänsyn till vilka delar man 

vill fokusera på och vad man vill få ut av det insamlade empiriska materialet. Vi kommer 

specifikt att använda oss av den del i den narrativa metoden som fångar in delar av individers 

livsberättelser. Dessa väljer vi att kalla stories. Anna Johansson har i sin bok Narrativ teori 

och metod presenterat hur man bör gå tillväga när man arbetar med denna typ av metod. För 

att kunna fånga in våra narratörers biografiska berättelser om hur de subjektivt upplever och 

reflekterar över sin sociala värld är det avgörande att låta deras berättelse komma till liv. Det 

är därför viktigt att ställa så pass öppna frågor att svaret inte är förutsägbart. Tanken med 

denna metod är att låta det muntliga berättandet få ta stor plats och att som intervjuare inte 

styra samtalet allt för strikt. Genom att presentera olika teman som ramar in de delar av livet 

som man ämnar undersöka kan man sedan formulera frågor som lämnar stort utrymme för 

narratörens funderingar, reflektioner och berättande. Samtalen med narratörerna bör således 

vara halvstrukturerade för att de inte helt ska falla utanför ramarna för det problem man vill 

undersöka men också för att samtalet inte ska stagnera och generera korta svar. Den narrativa 

metoden ska ge narratören utrymme att sätta ord på sina upplevda vardagserfarenheter och ger 

på så sätt en sammanhängande redogörelse för deras livsvärld, det vill säga de regler och 

tolkningsramar som vi människor rutinmässigt använder för att förstå oss själva och andra. 

Berättelsen skapar på så sätt en ordning i våra liv och det är med hjälp av en rad olika 

berättelser som vi kan beskriva vår identitet.
38

  

 

Fördelen med att låta narratörerna muntligt dela med sig av sina stories är att det är lättare att 

uppmärksamma tveksamheter och rättelser från den berättande. Dessa kan ha stor betydelse 

för berättelsens helhet när man som intervjuare försöker förstå och tolka berättelsen. Själva 

berättelsen beskriver inte bara en handling utan är i sig en socialt kommunikativ händelse 

vilket kommer att inverka på hur den berättande väljer att framställa den. Det är därför bra om 

intervjuaren är uppmärksam på hur narratören förhåller sig till situationen.
39

 Berättelser är 

organiserade i episoder, handlingar och redogörelser för handlingar samt innefattar de 

bakomliggande skälen till varför narratören har handlat som hon eller han har gjort. När man 

använder sig av narrativa intervjuer är det därför viktigt att man undviker att styra samtalet i 
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så stor mån man kan så att narratören ges möjlighet att tänka efter själv.
40

 Det är möjligt att 

dela in intervjuerna i tre steg för att underlätta processen. Det första steget bjuder in till en 

icke-styrd berättelse där narratören får berätta om sitt liv relativt fritt. I nästa steg kan 

intervjuaren ställa uppföljningsfrågor i anslutning till det som tidigare berättats. Detta gör det 

lättare att komma åt de delar som intervjuaren vill få ytterligare eller djupare kunskap om. I 

det sista steget kan man förtydliga eventuella missförstånd eller oklarheter vilka kan ha 

uppkommit under den tidigare delen av intervjun.
41

 

 

Som tolkare av berättelserna är det viktigt att försöka att inte övertolka det insamlade 

materialet eller att låta den egna tolkning ta för stor plats då detta kan förvränga meningen 

med det, av narratörerna, sagda. De livsberättelser som man tar del av är redan tolkade av 

narratörerna och vi är endast neutrala komparatörer som ska söka hitta sammanhang och 

samband vilka är relevanta för det problem vi undersöker. Det går dock inte att frångå att 

vissa spekulationer blir nödvändiga att göra om samtalen berör teman eller frågor som ligger i 

en obestämd och ej förutsägbar framtid. Enligt Anna Johansson är forskningsprocessen i 

berättelseforskning en process som är kontinuerligt pågående genom hela arbetet. Tolkningen 

och analysen påbörjas redan i början när förarbetet, såsom problemformulering och research, 

tar form. Men det finns även en mer explicit del av analysen och tolkningen som är den del 

som hanterar det insamlade empiriska materialet, denna del handlar mer om textuell- och 

innehållsanalys, det är viktigt att hålla de två delarna av tolkning och analys åtskilda.
42

 

Vi är medvetna om att det inte helt går att friställa sig från den förförståelse som redan finns 

hos oss och därför är det för oss viktigt att låta narratörernas tolkning av sina livsberättelser 

vara huvudfokus för presentationen och analysen av det empiriska materialet. 

 
 

5. Tolkning och analys av det empiriska materialet 
Vårt syfte är i första hand att söka ge en bild av hur fyra personer, som har studerat vid ett 

program på universitetet, resonerar och reflekterar över sin sociala omvärld och förhåller sig 

till sin medvärld. Vi vill att deras stories ska berättas i så stor utsträckning som möjligt då vi 

anser att det är däri vi kan fånga essensen av deras upplevda tid på universitetet samt deras 

förväntningar på framtiden och det tillhörande arbetslivet. Vår tanke är att deras narrativ ska 

följa de fyra frågeställningar som vi presenterade tidigare i studien samt att de ska fångas upp 

inom ramarna för våra fyra teman som är utbildning, arbetsliv, livsplan och framtidstro. Det 

kan vara på sin plats att återge dessa frågeställningar; 

 

Hur upplever och reflekterar studenten över sin utbildning? 

Hur föreställer sig studenten det kommande arbetslivet? 

Hur förhåller sig studenten till rollutträdet från studentlivet och rollinträdet till arbetslivet? 

Hur resonerar studenten över framtiden? 
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5.1 Narratörerna och deras utbildningsval 
Våra fyra narratörer har av olika anledningar valt att söka sig till universitetet för att utbilda 

sig inom ett program, det vill säga en utbildning som är utformad för att ge kompetens för ett 

mer eller mindre specifikt yrke. Två av narratörerna N2 och N4 har en bakgrund från ett 

tidigare yrkesliv där de varit verksamma i mer än tio år. De andra två narratörerna N1 och N3 

har viss erfarenhet från arbetslivet men inte genom en tydlig arbetsroll utan istället genom 

kortare anställningar. N2 och N4 är gifta och har familj och har sedan tidigare varit bosatta i 

närheten av V (namn på universitetsstad). N1 och N3 har i och med studierna flyttat till V. För 

att söka förstå hur narratörerna resonerar och reflekterar över utbildningen samt det stundande 

arbetslivet och den kommande framtiden kan det vara intressant att förstå varför de valt att 

söka sig till universitetet. 

 

N1 förklarar att det var en lång tankeprocess innan beslutet togs för vilken utbildning hon 

skulle läsa. 

 

”Jag gjorde lite av varje när jag slutade gymnasiet(…)jag jobbade lite och läste lite 

fristående kurser och försökte hitta lite vad jag ville göra och sådär. Sen efter mycket 

tankearbete så kom jag lite fram till vad jag ville utbilda mig till på riktigt. […] det 

[har]alltid varit intressant det jag utbildar mig till nu, [det] var sådant som jag tänkt på 

kanske förut när jag var yngre och så men att det tog lite tid att komma tillbaka till att det 

faktiskt var det också, så det kändes som det blev en sluten cirkel sådär.”
43

 

 (Narratör 1 första samtalet) 

 

N2 återupptog en gammal dröm genom att söka sig till universitetet. Hon berättar också hur 

hon ser på situationen. 

 

”[…]jag är gift (…) jag har fyra barn så (skratt) jag har rätt så fullt upp alltid och så. Jag 

kommer själv från en stor familj och jag är storasyster så det har väl präglat mig rätt mycket 

tror jag, jag är nog en typisk storasyster. Hur det kom sig att jag kom hit det var nog en rätt 

så lång resa, i grunden så är jag undersköterska så det har jag jobbat med sen jag var arton 

år ungefär och sen har jag ju fött en massa barn så det har inte blivit jättemånga års arbete. 

Och när jag fick mitt fjärde barn så fick jag förlossningsdepression och var sjuk väldigt 

många år där och då bestämde jag mig för att jag skulle göra någonting annat än att jobba 

inom vård och omsorg. Jag kände att det har jag såpass mycket hemma så jag behöver gör 

något annat som är, berikar bara mig och som kanske skiljer sig från det man har hemma för 

att liksom orka med. Så det blev så att jag, man fick sig en tankeställare när man gick igenom 

det här, ja man upptäckte att man måste bli rätt så självisk på något sätt för att orka vidare så 

då tog jag upp en gammal dröm om att bli bibliotekarie. Men när jag var arton år då och var 

intresserad av detta så fanns ju bara utbildningen i B (namn på stad) och då var jag 

fortfarande väldigt så hemkär så jag ville absolut inte flytta.”
44
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(Narratör 2 första samtalet) 

 

N3 kände att det var dags för en nystart i livet och valde att skicka in en spontanansökan till 

musiklärarprogrammet. Det var hennes intresse för musiken som styrde in henne på banan. 

 

”Jag läser musiklärarutbildningen då och jag har egentligen aldrig varit intresserad av vare 

sig musik eller läraryrket. Eller det har ju blivit det men inte från början utan jag har hållit 

på med sport och fotboll, och de som skulle bli lärare, bara ok varför vill man bli det tänkte 

jag? Men sen så blev det så att på högstadiet skulle vi ha ett visprojekt på musiken […] och 

då tänkte jag men då kan jag spela bas till det för det är ju inte så svårt liksom men då sa 

läraren att “nä det blir nog lite tråkigt med bara bas och sång så du får nog lära dig att spela 

gitarr.” Jaha jaja jag får väl göra det då, det var ju bara fyra ackord, men den satt sig där 

gitarren i knäet och sen så försvann den inte kan man säga. För min pappa har spelat mycket 

gitarr och så satt jag där och försökte klinka fram ackorden och han bara sprang upp för 

trappan på jobbet och bara “kan du spela gitarr?” Ja det var ju jätteostämt och allt, så där 

började mitt intresse då för musiken.” 

 

”Ja sen efter studenten eller det här var i slutet av nian då, så då var det så att jag sökte in på 

estetiska linjen och spelade klassisk gitarr i tre år och sen så ja, så var jag ganska fast vid det 

då. Sen tog jag ett sabbatsår och jobbade lite i butik och i barnomsorgen och så där och när 

min storasyster hade tagit sitt sabbatsår då sökte hon till lärare så på något sätt låg det väl i 

mig att det kan man ju göra. Så då mejlade jag till K (namn på stad) för jag tänkte att det är 

ju ganska nära för att se om de hade en musiklärarutbildning och de bara, “nä vi har för 

tidigare år men hör med V (namn på stad) de har ju det.” Så då mejlade jag dit och slängde 

in en ansökan så i sista stund. Så så blev det lite komprimerat. Men så hamnade jag här i alla 

fall. Så det blev ju många bananskal på vägen men det var inget självklart.”
 45

   

 (Narratör 3 första samtalet) 

 

För N4 föll valet på utbildning till lärare. Han berättar hur hans väg till detta beslut utstakade 

sig. 

 

”[...]började på universitetet tjugohundratre som trettionioåring och jag har en helt annan 

bakgrund än, som du ser då eller som du förstår så har jag gjort något annat i livet innan och 

jag har jobbat i industrin, det senaste jag har gjort är att jag jobbade som inköpare i 

tillverkningsindustrin och sen var det så här att vi var en övertalig på kontoret och sen så, 

och jag hade varit där jättelänge, fick [jag] frågan från min VD då om att, skulle inte du vilja 

göra någonting annat A (Narratörens namn), jo fasen det skulle jag vilja. Så antagligen har 

man väl skickat ut signalerna lite innan då och jo plugga, ja visst det, någonting sådant. Så vi 

gjorde en deal, ett litet avgångsvederlag kan man säga och (…) tillsammans med, jag var ju 

tjänsteman så det finns ju en trygghets, vad kan man säga, del i det här, som heter 

trygghetsrådet så man kan göra en individuell lösning, så det gjorde vi så jag började med att 

läsa upp, för jag var avhoppad gymnasieelev så jag hade inte några sådana betyg så jag, det 

                                                           
45

 Narratör 3 (2011-04-20), första samtalet, bilaga 6 se separat dokument 



23 
 

var ju strategin att skaffa sig allmän behörighet och så högskoleprovet och det var, det tog ju 

ett år och göra det där så det här var ju alltså tjugohundratvå vid jul, och vid tjugohundratre 

så var jag färdig med det där då och hade gjort högskoleprovet och skaffat mig behörighet 

och då sökte jag in och då hade jag egentligen under det här pluggeriet då för komvux så 

hade jag nog tänkt såhär (…) ja vad ska jag plugga till och jag har alltid haft en dröm och 

vara sjukgymnast eller att bli sjukgymnast, så finns det i Lund och så finns det i Linköping 

och när man är i vuxen ålder och har barn hemma och villa och allt sådant där så var det inte 

så lätt.” 

 

”Sen är jag brandman också och då tänkte jag akutsjukvård och då var det akutsjuksköterska 

var prio ett eller plan A. Sen när jag började plugga då så tog det lite tid innan jag, alltså det 

här var ju rätt kul, att läsa då, och då tog det lite tid(…) om det var studenten som, alltså 

lockelsen av att läsa eller om det också fanns ett lockelse i att skolans värld i undervisning, 

alltså den rollen. Så det tog lite tid att processa det där under Komvux tiden men så kom jag 

till insikt att nä det är nog lärare jag ska bli istället och då sökte jag in till 

lärarprogrammet[…]”
46

 

(Narratör 4 första samtalet) 

 

Det har hos alla narratörer krävts ett övervägande innan de tagit beslutet att söka sig till 

universitetet även om de alla har utgått från olika premisser relaterade till deras tidigare 

erfarenheter likväl som deras önskvärda framtida mål. Det är ändå rimligt att anta att de alla 

har sett ett syfte med att utbilda sig och att tanken har varit att utbildningen på något vis skulle 

medföra en mening och utveckla deras kunskaper på specifika områden. Dock har deras 

studietid skiljt sig åt markant vilket i sin tur har påverkat hur de nu förhåller sig till sin framtid 

och däri arbetslivet.  

 

5.2 Narratörernas upplevelse av utbildningen 
Förväntningarna på utbildningen skiljer sig åt för narratörerna, detta har troligtvis även 

påverkats av hur de redan i de initiala förberedelserna inför valet resonerade kring 

utbildningen och vad den skulle ge dem personligen. N1 berättar att utbildningen behövde ge 

henne de verktyg som är relevanta för hennes framtida yrkesroll. 

 

”[…] jag förväntade mig att den [utbildningen] skulle ge mig redskap för min yrkesroll och 

utveckla mig i det här, sen så visste jag ungefär vad det handlade om men [...] det var vissa 

grejer som man blir, när man väl börjar utbildningen, så är det någonting annat,[det] finns 

delar som man inte tänkt på ingår i det, det förväntar man sig inte riktigt (skratt), men [jag] 

förväntade mig också att det skulle vara bra, och strukturerat, och fungera, och rulla på, och 

att det skulle vara roligt också[…]och eftersom jag har läst på universitetet förut, kurser och 

så, så hade jag väl en bild av hur det var att studera på universitet så jag hade väl sådana 
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förväntningar också att det skulle fungera på vissa sätt(…)jag vet inte, det känns så himla 

längesen som (skratt) nu är man så inkörd i hur det är eller vad det är[…]”
47

  

(Narratör 1 första samtalet) 

 

N4 såg utbildningen som en möjlighet till att omskola sig och få chansen att arbeta med något 

annat än det han tidigare sysselsatt sig med. Hans inställning gentemot utbildningen var från 

början att den blir vad man gör den till. Detta tror han har gjort det lättare för honom att hålla 

fokuset på vad han vill få ut av utbildningen och hur han ska kunna förvalta kunskapen i sin 

yrkesroll. 

 

”[…]jag hade nog inställningen att det här blir precis vad man gör det till, och när jag läste 

socialpsykologi, det vet ju du, då är det kallt stål med en gång, varsågod här är den 

akademiska världen, metoden den har du här den finns i den här litteraturen, läs det här, du 

kan välja och göra ditt val, sätt igång och studera och så trodde jag det var, det var en 

kalldusch kanske för mig kan man säga eftersom jag kom lite ifrån Komvux då, och andra 

sidan hade jag ju ett grymt fokus för det var ett väldigt eget val för mig då”.
48

  

(Narratör 4 första samtalet) 

 

N3 berättar att hon redan innan var skeptisk till läraryrket men att intresset för musik kom att 

bidra till att hon sökte in på musiklärarutbildningen. Hennes förväntningar speglades på så 

sätt av musikintresset.  

 

”[…]jag ville spela och lära mig om musik helt enkelt och jag kommer ihåg när jag mejlade 

hit och frågade så sa de att “ja du kanske kan spela något ackordinstrument lite” och då 

tänkte jag att det är väl självklart att man kan om man söker till musiklärare. Ja jag vet inte 

då kanske mina förväntningar blev lite lägre där i och med att de inte ens, det var inget 

intagningsprov eller sådär. Så det jag förväntade mig var väl att få spela mycket, lära mig 

nya instrument, lära mig sjunga och sådär. Jag hade väl egentligen inte direkt kanske, i och 

med att jag inte var jätteintresserad av pedagogiken, så det hade jag nog inga förväntningar 

på och jag hade inte ens tänkt på shit jag ska på VFU (praktik fölagd på skola) och vara ute 

på skolor och undervisa. För jag har aldrig varit den som gillar att hålla föredrag och sådär, 

då tänkte jag att nämen det här kommer aldrig att gå men det gick väl det med. Ja å sen 

så(…)”
49

 (Narratör 3 första samtalet) 

 

N2 förklarar att hennes förväntningar inför utbildningen var låga då hon inte ville riskera att 

bli besviken men istället kom utbildning att ge henne en bred kunskap som hon ser att hon kan 

ha god nytta av i sitt kommande arbetsliv. 

 

”Ja jag var ju så väldigt instyrd på att jag skulle bli bibliotekarie och det är jag väl 

fortfarande men jag kan se att jag kan använda den här utbildningen på mycket fler sätt om 

man säger, den är så tvärvetenskaplig(…) och sen har den ju berikat en på många andra sätt 
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personligt också man har ju fått lära sig väldigt mycket och tänka på väldigt många olika 

sätt. Så att naturligtvis vill jag fortfarande bli bibliotekarie men(…)”
50

  

(Narratör 2 första samtalet) 

Drömmen om att bli bibliotekarie har funnits med sedan tonåren men då såg N2 inte det som 

ett alternativ.  

 

”Ja när jag var ung då vid arton och när det här dök upp först att det var det här jag ville 

göra så kände väl ja egentligen att jag kanske inte hade så mycket val jag kände mig rätt så 

styrd i vad jag skulle göra i framtiden, styrd av omgivningens förväntningar och vad folk sa 

till att man passade till, sådana saker. Nu känner jag väl mer som mogen vuxen eller vad jag 

ska kalla mig (skratt) att man på sätt och vis har mer friare val, jag tror att man begränsar 

sig själv, man sätter gränserna själv vad som är mitt fria val. Jag behöver till exempel inte 

begränsa mig bara för att jag har familj utan det är någonting som jag väljer att göra det är 

inte alla som gör det som har familj. Så det ser olika ut för olika personer tror jag”.
51

 

(Narratör 2 andra samtalet) 

Det framkommer i flera av dessa utsagor att det är viktigt för narratörerna att se nyttan med 

utbildningen dels personligen men också för det framtida yrket. Det är främst ett pragmatiskt 

intresse som avgör deras syn på vad utbildningen ska ge dem. Steget in i universitetsvärlden 

har tett sig olika för alla fyra narratörer vilket också har inverkat på hur de har hanterat 

situationer som har uppkommit under studieåren.  

N1 förklarar att hon under utbildningens gång har blivit mer målmedveten och hon tror att det 

beror på att det varit vissa komplikationer på institutionen vilket har påverkat utbildningens 

kvalitet. Hennes tid på universitet utomlands har gjort henne mer uppmärksam på dessa och 

har i sin tur drivit henne till att försöka påverka och förbättra sin studiesituation här hemma. 

”[…]om man ser till att vi har haft lite problem på vår utbildning. Det har vart lite struligt 

och då tycker jag att D(ett av de länder där hon gjorde en utomlandstermin) var befriande 

eftersom jag är väldigt engagerad och intresserad av det ämnet jag håller på med och jag 

tycker det är väldigt roligt och sådär och där kände jag att jag blev väldigt inspirerad och det 

kändes kul att vara på föreläsningar och ha uppgifter och allt. Man blev väldigt inspirerad av 

att vara där medan här får man kämpa lite i motvind man får söka inspirationen på lite annat 

håll ibland. Det var en väldigt stor skillnad och det var kul att känna att det ändå finns hopp. 

Så det var en väldigt värdefull termin på så sätt[…]”
52

  

(Narratör 1 första samtalet) 

Hon berättar vidare att det från början har varit viktigt att den utbildning hon väljer ska vara 

den rätta, att hon känner att det går att koppla kunskapen till det hon sedan vill sysselsätta sig 

med i framtiden.  För N3 har det inte varit lika tydligt vad utbildningen kommer att innebära 

för hennes framtid. Hon ser inte lika tydligt meningen med den utbildning hon har läst. Hon 
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tror att utbildningens låga krav har gjort att hon inte tidigare har ifrågasatt sin inställning till 

det hon utbildar sig som. 

”[…]Det är inga krav så och då kan det ju bli själv att man har förslappats lite. Just då tyckte 

jag att det var rätt skönt men ser man det i ett större perspektiv så blir det inte jätteseriöst 

kanske. Redan på högstadiet sa de att på gymnasiet är det ingen som kommer att fråga vart 

du är och där måste ni ta allt ansvar själva och det stämde ju inte riktigt och här har det 

nästan gått tillbaka till det. På universitetet just på institutionen även om det är väldigt 

duktiga och underbara lärare. I och med att man inte är så stora klasser så får man ju nästan 

sådana här kompisrelationer till lärarna. Vissa i alla fall att man kan sitta och prata och 

sådär men just det teoretiska tror jag inte att det är så många som brinner för på 

institutionen. Så det kan ju liksom ha tagit ner(…)eller ja hade det vart mer seriöst så kanske 

jag hade tänkt att, vill jag det här? Men i och med att det har varit relativt slappt så har man 

bara flutit med och så har det gått fyra år[…]”
53

 

 (Narratör 3 andra samtalet) 

 För N4 har det inte varit några större problem med att sätta den teoretiska kunskapen i ett 

sammanhang. Han ser kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet och hur han själv ska 

använda den kunskap han har förvärvat under studietiden.   

”[…]jag tyckte väl såhär att (…) mig gav utbildningen väldigt mycket men det gjorde det nog 

kanske därför att jag hade förmågan att själv sätta det i ett sammanhang i en framtida 

undervisningssituation ett framtida yrkesliv. Jag har ändå jobbat tjugo år, styvt det då, så jag 

visste ju att det här kommer kanske, det kanske inte ens är så att jag det jag läser kommer jag 

kunna, det finns inte den där tydliga kopplingen, den där supersnabba korta kopplingen det 

här läser jag det här kommer jag kunna använda på det här sättet utan jag hade hela tiden 

klart för mig att det här måste jag göra till mitt eget jag måste liksom göra den här 

undervisningen processa den i mitt eget huvud till eventuellt någon framtida undervisning 

som jag kan använda i mitt framtida yrkesliv[…]”
54

 

(Narratör 4 första samtalet) 

Detta tror han hänger ihop med att hans fokus har legat på utbildningen och att han själv ser 

utbildningen som en möjlighet och ett privilegium som han inte vill förbise.  

”[…]för mig var det rätt så mycket, jag var rätt stolt över att jag läste på universitetet. 

Kanske lite svårt för en som är tjugo idag som tar det lite, alla gör det, men för mig var det en 

rätt stor grej[…]” 

 

”[…]Studielivet alltså att studera och göra det på universitetet har jag alltid sett och ser 

fortfarande som en enorm förmån, det är en otroligt stimulerande miljö att komma in i det är 

gött att umgås med skarpa hjärnor, bryta sina egna idéer mot andra människor, fokus på att 

gå in i resonemang, att man har tid att utveckla saker och ting det ser jag otroligt som 
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jätteförmånligt[…]”
55

 

(Narratör 4 första samtalet) 

För såväl N1, N2 och N4 har det varit viktigt att utbildningen huvudsakligen har kunnat ge 

dem en god grund för det kommande arbetslivet. Det har varit en möjlighet för dem att 

förbereda sig inför en kommande yrkesroll vilken de kan se sig ha i framtiden. Detta har 

medfört att studentlivet främst har präglats av fokuset på studierna. 

 

5.3 Narratörernas föreställning av studielivet och 

studentlivet 
Studentlivet innebär för de flesta som studerar vid ett universitet mer än bara själva 

utbildningen och studierna. Den sociala delen av studielivet kan vara minst lika viktig för hur 

upplevelsen av studieåren uppfattas. Vi kan se en skillnad i hur våra fyra narratörer resonerar 

om studentlivet och vad det har inneburit för dem under utbildningens gång. För N1 och N3 

har de sociala relationerna med kurskamrater varit avgörande för deras trivsel dels på 

utbildningen men också i staden. För N2 och N4 har inte behovet av att hitta sin sociala grupp 

funnits i samma utsträckning. Det finns ändå en gemensam uppfattning om hur det 

traditionella studentlivet ser ut.  

”[...]ja det kan nog innebära väldigt olika saker för olika studenter tror jag. Nu, jag har ju 

varit äldst i min klass och den enda med barn, de två första åren sen har vi ju splittrats då för 

en del hoppade på uppsats och andra som jag läste lite mer kurser för att få ihop poängen. Så 

men, så det har väl, ja, studentlivet för mig har väl inneburit en, ett himla massa pusslande 

och logistiklösningar med familjeliv och studentliv, jag har väl inte heller deltagit väldigt 

aktivt i det som många tänker är ett typiskt studentliv som studentpubar och fester och så, det 

har, det har jag liksom inte gjort utan (…) nej det kan jag ju säga att det har jag inte gjort, 

jag har liksom valt bort den biten utan då har det fått vara familjen som kommer före. Men 

jag har ändå haft så att säga vänner inom utbildningen som dock är ett antal år yngre än mig 

och inte har barn men det tycker jag är roligt och berikande.”
56

  

(Narratör 2 första samtalet) 

 

N1 har varit bosatt på campus (universitetet och tillhörande bibliotek ligger inneslutet i ett 

stort bostadsområde för studenter) och hon ser både för- och nackdelar med detta men hon har 

medvetet tagit ett visst avstånd från det typiska studentlivet som N2 pratar om och vänskapen 

med två kurskamrater har underlättat det här. 

 

”[...]Sen så träffade jag ganska snabbt två personer som jag blev väldigt bra vän med och vi 

har hängt ihop sedan dess. Vilket har gjort studietiden väldigt värdefull, bra och fungerande 

annars hade jag nog känt mig väldigt ensam. För jag kom väl inte riktigt hit för att engagera 

mig eller vara ute på studentpubar eller sådana där grejer för att det är någonting som jag 
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redan har gjort när jag var yngre på något vis. Jag var väldigt mycket för att utbilda 

mig[...]”
57

 

(narratör 1 andra samtalet) 

 

N4 berättar att det som studielivet eller studentlivet innefattar inte längre är något för honom. 

För honom har utbildningen varit det viktiga under dessa år i hans liv.  

 

”Ja just det. Jag funderade lite på det eftersom du skriver studielivet och inte studentlivet. Om 

man säger studentlivet och det som hör runt omkring som festande och lokaler, nationer och 

det deltog jag inte överhuvudtaget inte i, jag var med en gång ute och det var precis i slutet, 

sen och andra sidan så tror jag inte att jag av någon uppfattades som en sådan där torrboll 

för det är inte riktigt så jag är. Been there done that, var liksom sådär, jag har inte heller 

något behov av att vara yngre än vad jag är. Så att är man tjugotvå, tjugotre på krogen och 

krökar så tycker jag att man ska göra det för jag har varit där och gjort det och det är precis 

lika kul för alla, men det går liksom över[...]”
58

 

 (Narratör 4 första samtalet) 

 

För N3 har den sociala delen av studielivet varit betydande och hon upplever att hon har 

träffat vänner för livet under sin studietid. Hon berättar att campuslivet kan ha haft en stor 

inverkan på varför hon har valt att stanna kvar på utbildningen. 

 

”Jag tror nog att just campus och den delen är nog en stor anledning till att jag fortsatte min 

utbildning för jag är fortfarande inte säker på om jag vill bli musiklärare och nu har jag bara 

en termin kvar liksom. Så det är nog själva anledningen till att jag har fortsatt, att jag trivs så 

bra i staden och på campus och med alla vänner. Och förväntningarna jag hade på att få 

spela mycket och sådär det har ju slagit in också vi har ju blivit väldigt duktiga. Innan jag 

kom hit så hade jag ju inte sjungit en ton. Nu har jag ju ändå ball när jag sjunger så det har 

ju också slagit in om man säger så.”
59

 

(Narratör 3 första samtalet) 

 

För de flesta av narratörerna verkar det vara en naturlig del att studielivet nu är på väg att ta 

slut. Det är en del av processen och det blir ett naturligt avslut. Det verkar finnas en längtan 

hos flera av dem att få komma ut i arbetslivet och praktisera de kunskaper som de nu samlat 

på sig. Trots att det finns en längtan att ta nästa steg i livet för N1 så finns där en 

underliggande oro för vad som väntar i framtiden. Studentlivet har ändå erbjudit henne något 

som hon verkar inse inte kommer igen.  

 

”Det känns bra(...)initialt känns det så. Jag känner att man börjar närma sig, nu har det 

pågått i tre år och det börjar bli dags att ta nästa steg på något vis. Så det känns bra men 

samtidigt så känns det väldigt ovant och konstigt att tänka på det för att det är ju ett sådant 

speciellt sätt som man lever på som student och i studentlivet så det känns lite konstigt just att 
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man kommer stå där med en examen och kunna säga att nu har jag en examen här och jag 

kan det här och ska göra det här. Så det är väl många känslor kring det helt enkelt men på det 

stora hela tycker jag att det känns väldigt bra och väldigt rätt.”
60

 

 (Narratör1 andra samtalet) 

N4 berättar att han ibland känner att han måste bryta mot de naturliga attityderna för att lättare 

kunna anpassa sig till sin omgivning samtidigt som han reflekterar över hur fort det går att 

anpassa sig till en ny miljö, i det här fallet universitetet.  

 

”[...]det tror jag också att vara aktiv i det här det är ju en del av min självbild, att det är så 

jag är och jag är antagligen sådan också, kan du aldrig ge dig för fasen, kan du inte svara ja 

eller nej på frågan någon gång, du behöver inte problematisera allting, ah men det är inte…, 

ah okej vi lägger ner, så det känns så ibland att man får lägga band på sig. Och det är 

någonting, och det har säkert du också märkt också, när man har gått några, det går ju 

otroligt fort att plocka upp den här vokabulären, referensramarna och kontexten som finns på 

universitetet och när man kommer hem och sitter på nästa fest och ska prata med kompisarna 

så säger man, ah kan du utveckla det. Och de bara (skratt) ”Ah men lägg av” (skratt) vik 

hädan vem har tagit plats i den här kroppen.”
61

 

(Narratör 4 andra samtalet) 

 

5.4 Narratörernas reflektioner över studietiden 
Vi kan se att de föreställningar som våra narratörer har haft om utbildningen inte alltid har 

stämt överens med hur det faktiskt sedan, i efterhand, har varit. Oavsett om det initiala 

förarbetet inför studierna har varit väl genomtänkt eller mer ett spontant infall så upplever de 

alla att kraven på utbildningen har varit för otydliga. Det har funnits en föreställning om att 

universitetet ska ställa hårda krav och begära det yttersta av studenterna men samtidigt en 

medvetenhet om att ansvaret för studierna ligger på dem själva. För N4 har det inte varit något 

problem då han själv förklarar att han tidigt insåg att det blir vad man gör det till. För honom 

handlade det om inställningen till utbildningen och att ha en aktiv roll som student. Vi 

uppfattar det som att N1 funderade på utbildningen med en liknande inställning. Hennes 

perspektiv på utbildningen förändrades också efter att hon hade spenderat ett studieår 

utomlands. För N3 har reflektionerna över utbildningen berört osäkerheten inför hennes 

förväntade arbetsroll. 

 

N3 funderar även över hur hon ser på den utbildning hon snart har avslutat. Det verkar som att 

insikten om att utbildningen inte alls är rätt för henne har kommit att bli mer uppenbar så här 

mot slutet av studieåren. 

 

”Ja ju mer jag tänker på det så känner jag att det är nog inte så mycket jag ändå. Jag kan 

absolut tänka mig att jobba med det ett tag så men jag tror inte att jag skulle känna varje 

söndag att nu vill jag gå till jobbet imorgon och man vill inte ha ett jobb som man har 

                                                           
60

 Narratör 1 (2011-04-11), andra samtalet, bilaga 3 se separat dokument 
61

 Narratör 4 (2011-04-29), andra samtalet, bilaga 9 se separat dokument 



30 
 

utbildat sig i fem år till och som man har söndagsångest för. Det vore riktigt tråkigt och det 

pratade vi också om igår jag och min kompis, hon ska söka till, hon är också lärare då och 

hon ska söka [jobb] nu i höst. Hon pratade om det på ett helt annat sätt att “jag tror 

verkligen att jag skulle passa i en förskoleklass för då har man lite lek och lite allvar och så 

där” men jag kan liksom inte säga att jag tror att jag skulle passa som det. För jag vet att jag 

kan lära ut så för jag har ändå elever i instrument som lär sig saker och det när man har ett 

instrument och de spelar gitarr då blir dem verkligen bättre för att jag har visat hur dem ska 

göra. Så det är inte det att jag tvivlar så men däremot så tvivlar jag på att jag skulle tycka att 

det var kul och sen så är det ju, alltså lönen är väl inte det viktigaste för mig absolut inte, men 

det är lite tråkigt att utbilda sig i fem år och sen kan ha samma lön som någon som jobbar på 

ett outbildat jobb helt enkelt. Det tycker jag är lite fel men det ska det väl också bli ändring på 

vad jag har förstått. [...]. Jag kan inte säga att jag ångrar att jag började här för jag har 

ändå träffat hur många bra vänner som helst och jag har träffat min pojkvän och haft 

jätteroliga år, men säg att jag inte hade kommit in när jag sökte då vet jag inte om jag hade 

sökt igen. Det är det som är problemet att man kommer in om man söker till lärare. Det är 

inte svårt.”
62

 

 (Narratör 3 första samtalet) 

 

Osäkerheten för om utbildningen, eller mer specifikt den arbetsroll som utbildningen är tänkt 

att förbereda N3 för, är den rätta för henne har eskalerat under den sista tiden på utbildningen. 

Det har blivit mer uppenbart nu när hon kan reflektera över tiden på universitetet med 

erfarenheten i bagaget. Det är också genom samtalen med vänner på utbildningen som det blir 

tydligare för henne att hon kanske inte alls vill arbeta som lärare. Vi uppfattar det ändå som 

att hon känner sig till freds med denna insikt och att utbildningsåren inte har varit förgäves 

utan att det finns andra möjligheter och andra vägar att gå för att finna det rätta. Istället är det 

ovissheten om vad den rätta vägen in i framtiden är som skapar en mer påtaglig ambivalens 

hos N3. Som hon själv uttrycker det: 

 

”Det känns väl ganska jobbigt eller just i och med att man har tagit så mycket lån för det. 

Hade man bara vart här och(…) fast å andra sidan så brukar jag inte oroa mig så mycket för 

jag vet att det alltid löser sig fast å andra sidan så är det väl kanske också därför om man 

tänker att det alltid löser sig så blir det av den anledningen som man väljer saker som man 

kanske inte har tänkt igenom fullt ut. För då tänker man ja även att om det inte skulle vara 

klockrent så löser det sig. Det blir lite ekorrehjul där att man gör det ena på grund av det 

andra. För nu kan jag sitta, nu när jag är klar och titta på lite utbildningar och tänka att det 

här är roligt fast det här skull jag ha gjort innan jag sökte. Fast och andra sidan kan jag inte 

känna att jag ångrar det för att jag som sagt(...)Det är inte så att det är en utbildning som vad 

ska du med det till utan om jag söker andra jobb och de ser att jag har en lärarutbildning. 

Visst kanske konstigt de tycker kanske det är konstigt att jag inte söker ett lärarjobb men att 

jag har läst pedagogik det är ganska grundläggande och jag kommer nog ha nytta av det i 

många jobb. Så på så sätt, ja det är lite fram och tillbaka om det känns jobbigt eller inte 
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faktiskt.”
63

 

(Narratör 3 andra samtalet) 

 

 

5.5 Universitetsutbildning - ett naturligt steg eller en andra 

chans  
Av olika anledningar har narratörerna valt att läsa en akademisk utbildning men de delar ändå 

en gemensam föreställning om vart utbildningen ska leda dem i livet. Det finns en föreställd 

tanke om att utbildningen ger dem ökade möjligheter att få arbete inom ett specifikt område. 

Det är ingen orimlig föreställning då vi menar att universitetet som institution idag har 

kommit att fokusera på en mer yrkesinriktad utbildning snarare än personligt utvecklande 

bildning. Till universitetet söker sig individer som önskar få en kompetens som visar att de 

har befogenheten att utöva en viss typ av yrke. De blir således deras inträdesbiljett till en hårt 

kompetensreglerad arbetsmarknad där kunskapskraven på arbetstagarna är höga. Vi tror att 

det allt mer sällan förekommer att man idag kan gå in på ett företag fråga om där finns någon 

ledig tjänst för att sedan lära sig arbetsuppgifterna i efterhand. Idag kräver nästan alla yrken 

att du har en teoretisk kunskap om arbetsområdet samtidigt som du förväntas ha en flexibel 

inställning till det arbete du utför. Flexibel i den bemärkelsen att du är redo för förändringar 

och är alert på att samla på dig ny kunskap då den kunskap du besitter snabbt blir föråldrad.
64

 

För narratörerna har utbildningen till stor del valts utifrån ett personligt intresse men det finns 

också en förhoppning om att den ska leda till ett arbete som är utvecklande och ger 

någorlunda bra betalt. Trots att N3 förklarar att hennes ansökan var ett spontant infall så 

menar vi att det fanns en underliggande tanke med beslutet då hon specifikt letade efter en 

utbildning som skulle utveckla hennes intresse för musiken. Hon berättar även att hennes 

syster har studerat till lärare och att hon tror att det kan ha påverkat henne till att söka sig dit. 

N3 hade från början kanske inte klart för sig vart utbildningen skulle leda henne i ett nästa 

steg på samma sätt som N1, N2 och N4 men hon hade en föraning om vad hon ville studera 

och varför. Vi tror dock att hon till viss del i sitt val att studera har påverkats av vad andra i 

hennes sociala närhet har gjort. Hon har inte själv haft en tydlig bild av vad hon vill göra i sitt 

liv, därför har hon låtit sig influeras av sin omgivning och det som har fungerat för dem.  

 N1, N2 och N4s initiala förberedelser inför universitetsstudierna talar för att de alla noga 

vägde sina alternativ. För N2 och N4 var beslutet väl genomtänk då de båda var tvungna att 

omvärdera sin livssituation och hitta en helt ny väg att gå. För N2 kom utbildningen att bli en 

ny chans i livet där hennes insikt om att hennes arbete var destruktivt för hennes välmående 

var avgörande. Hon tog ett medvetet beslut om att förändra förutsättningarna i sitt liv och 

vågade chansa på en dröm vilken hon på grund av sin sociala omvärlds påtryckningar 

åsidosatt tidigare i livet. Det var viktigt för henne att omvärdera sina livsval och att våga vara 

självisk i detta läge.  Hon tror att hon som ung var för styrd av sin sociala omvärlds 

förväntningar och att hon inte var lika fri att göra sina egna val. Hon menar också att det nu 

har varit viktigt att inte låta hennes livssituation med familjelivet stå i vägen för hennes 
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möjligheter. Här tror vi inte att hon menar att det ena måste utesluta det andra, istället handlar 

det om hennes inre begränsningar där hon tidigare har valt att åsidosätta sina egna behov för 

att ge plats åt andras. N2 har ifrågasatt sin livssituation och problematiserat sin vardag med 

insikten om att den varit ohållbar för henne, hon har också tagit sig över de hinder som hon 

tidigare föreställt sig att andra i hennes sociala omvärld och medvärld har satt upp för henne.
65

 

För N4 har vägen till universitetet också varit en serie av beslut och handlingar som han 

kanske inte heller hade föreställt sig tidigare i livet. Hans livsresa har gjorts utanför 

universitetets sociala värld. För honom har arbetslivet och familjen representerat den sociala 

omvärlden. Som han själv förklarar har politiken påverkat hans inställning till utbildning och 

som ung var högre utbildning inte ett möjligt alternativ. Drömmen om en akademisk 

utbildning låg långt ifrån den sociala omvärld han själv kunde identifiera sig med.  När han 

sedan kom att få en möjlighet att närma sig den sociala medvärld som han innan föreställt sig 

var ett privilegium för andra, inte honom själv, förstod han att detta var en möjlighet som inte 

kunde förbises. Vi menar att det precis som för N2 blev en omställning i livet för N4 som 

medförde en förändring i hans förhållningssätt gentemot sig själv men också rollen som 

student. Både N2 och N4 har under större delen av sitt vuxna liv representerat en specifik 

social roll i arbetslivet med dess tillskrivna förväntningar, värderingar och relationer och de 

menar båda två att omställningen till studielivet var speciell. Det blev en process där de 

behövde frånsäga sig de sociala förväntningar som vilade på dem i arbetsrollen för att istället 

anamma rollen som student och med den dess sociala förväntningar. Precis som Ebaugh visar 

genom resultatet av sin studie kan denna process uppbringa känslor av oro, tvekan och 

förundran om vad övergången kan komma att leda till i framtiden 
66

. Att lämna en trygg social 

roll är i allra högsta grad ett risktagande. 

Både N2 och N4 förklarar vidare att de tror att deras perspektiv på livet skiljer sig från 

majoriteten av deras klasskamrater, vilka tillhör en yngre generation. Flera kommer direkt 

från gymnasiet och några har arbetat lite innan de sökt sig vidare till universitetet men få av 

dem har någon erfarenhet av en tydlig yrkesroll och nästan ingen har en egen familj. N4 tror 

att det är en fördel för honom att han har stor livserfarenhet det har gjort det lättare för honom 

att sätta den teoretiska utbildningen i ett konkret sammanhang genom ett bredare perspektiv, 

något han upplever har varit svårare för den yngre generationen. N2 ser kanske inte skillnaden 

på detta sätt men hon berättar istället att det har fått henne att känna sig ensam ibland. Hon 

påpekar att hon är den enda i sin klass som har barn och ett liv som mångt och mycket styrs 

utefter deras behov. Vi menar att detta har gjort att hon inte har levt det traditionella 

studentlivet så som många av hennes yngre klasskamrater. N2 och N4 har således tagit ett 

medvetet avstånd till det som berör studielivets kringliggande sociala sfär. Utbildningen och 

studierna i sig har varit deras fokus och den övriga sociala tiden har spenderats med familjen 

och vännerna som har varit en del av deras liv redan innan de trädde in i universitetsvärlden 

som därför har blivit deras sekundära omvärld. För N1 och N3 blev inträdet till studielivet en 

annan form av omställning då de båda flyttade till V (namn på universitetsstaden). De 

lämnade sin trygga sociala hemmamiljö för att bekanta sig med en helt ny social omvärld och 

medvärld. För deras del var det viktigt att snabbt hitta andra individer att knyta an till för att 
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skapa sig en socialt trygg tillvaro på en, för dem till en början, främmande plats. Deras liv har 

under studietiden präglats av vi-relationer till medmänniskor som sitter i samma båt som dem 

själva och därför har universitetsvärlden blivit deras primära omvärld.
67

 N1 och N3 berättar 

också att de vänskapsrelationer som uppkommit i samband med deras flytt och utbildningen 

har varit avgörande för deras trivsel under studieåren. N1 tror också att det har varit viktigt att 

de vänner som har kommit henne nära under studietiden också har haft fokus på att utbilda sig 

snarare än att uppleva det traditionella studentlivet. Här ser vi att de båda på så sätt har kunnat 

stänga ute den delen av studentlivet utan att behöva försumma den sociala gemenskapen. 

Eftersom N3 under studietidens gång har blivit allt mer säker på att hon inte vill arbeta med 

det hon utbildar sig för menar vi att det sociala nätverket av vänner har varit avgörande till att 

hon överhuvudtaget har stannat kvar på utbildningen. Hon berättar att flera av hennes vänner 

på utbildningen uttrycker liknande tveksamheter inför den kommande yrkesrollen vilket i sin 

tur kan ha hjälpt att stilla hennes egen oro inför framtiden. Vi tror att vetskapen om att hon i 

sin sociala omvärld inte är den enda som känner sig felplacerad på något sätt har varit 

betryggande. Vi menar att detta kan vara ett sätt för henne att lägga förklaringen till 

osäkerheten utanför sig själv och på så sätt godta beslut att stanna kvar.
68

 

För att försöka ge en förklaring till skillnaderna i de fyra narratörernas förhållningssätt till 

utbildningen och studietiden kan vi återgå till Schütz resonemang om relevanssystem och 

meningsstrukturer. Schütz förklarar att människan förhåller sig till sin sociala omvärld utifrån 

de tolkningsschemata som är nedärvda från de som står oss nära och de som stod dem nära i 

en social förvärld, det vill säga att våra primära sociala relationer påverkar och inverkar på 

vårt sätt att förhålla oss till vår verklighet. Det är genom deras erfarenheter vi kan orientera 

oss, väga för och nackdelar med olika tänkbara handlingar och sedan söka förutspå ett 

kommande mål med det vi gör. Vi använder således deras erfarenheter som en preferens eller 

en förkunskap som guidar vår tänkta handling i fantasin.
69

 Detta innebär i klarspråk att de 

erfarenheter som ligger bakom N1, N2, N3 och N4 avgör hur de väljer att handla i framtida 

situationer. Detta är ett grundläggande antagande som vi måste göra om vi över huvud taget 

ska kunna finna en logisk förklaring till varför människor gör som de gör. Narratörerna 

berättar själva genom sina stories att de omedvetet och ibland medvetet har valt att göra på ett 

visst sätt eftersom deras föräldrar eller syskon har handlat på liknande sätt innan. Deras motiv 

ter sig olika och vi menar att det ofrånkomligen blir så att utbildningen och studielivet med 

anledning till detta får olika relevans och mening för dem. Bara för att de omedvetet eller 

medvetet påverkas av sina egna eller sina primära sociala relationers nedärvda erfarenheter 

betyder det inte att utfallet för deras tänkta handling når samma mål i verklighetens framtid. 

Vi menar att det finns delar i den sociala omvärlden och den sociala medvärlden vilka är 

omöjliga att förutspå och med anledning av detta kommer den naturliga attityden som 

föreligger en handling att många gånger bli ifrågasatt av individen och kan till och med 

uppfattas som ett misslyckande.
70

  Ett exempel som talar för detta är N1s studietid utomlands 

där hon kommer till insikten att den sociala omvärld hon är en del av på universitetet hemma i 
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Sverige inte är oproblematisk. I den temporära sociala omvärld, det vill säga tiden på 

universitet utomlands, kan hon retrospektivt blicka tillbaka på den tiden hon redan spenderat 

på universitetet hemma för att lokalisera de problem som föreligger däri. Detta 

perspektivskifte gör att hon vid återvändandet kan hantera det uppstådda problemet men hon 

inser samtidigt att det inte ter sig lika uppenbart för de individer som inte själva har lämnat 

hemmafronten. Hennes perspektivskifte eller rättare sagt hennes utvidgade sociala omvärld, 

om än temporärt, har gjort henne reflexivt uppmärksam på en för henne innan naturlig del av 

vardagen. 
71

 

Alla narratörer närmar sig slutet av sin utbildning och kan endast tala om sina förväntningar 

på utbildningen retrospektivt. Deras förväntningar så som de förelåg innan utbildningen 

påbörjades är inte direkt överrensstämmande med hur de i ett reflexivt hänseende beskriver 

dem. Det finns ändå ett intresse att söka förstå dessa förväntningar för att få en förförståelse 

för hur de föreställer sig sitt framtida arbetsliv. N1 beskriver utbildningen som ett redskap 

vilket hon hoppas ska underlätta hennes övergång till arbetslivet och i sin kommande 

yrkesroll. N4 tror att han gick in med inställningen att utbildningen blir vad han gör den till. 

Det är också så han upplever att det har blivit under studietiden, han tycker också att denna 

inställning har hjälpt honom att processera det han lärt sig. Han har själv tagit beslutet att 

studera och då är han själv ansvarig för att han får ut det han vill av utbildningen. N2 hade 

ganska lågmälda förväntningar på utbildningen och en viss typifierad föreställning om vad en 

bibliotekarie är och gör. Vi tror inte att denna bild omkullkastades helt under studietiden men 

att hon kom att förstå att utbildningen och yrket hade en större bredd vilket blev en positiv 

överraskning för henne. De må så vara att utbildningen är tänkt att ge narratörerna en bred 

kunskapsbas som de kan vila sig mot i sitt kommande arbetsliv i alla fall för tre av våra fyra 

narratörer. Det är förvisso en investering både tidsmässigt och ekonomiskt och den behöver 

på något sätt betala tillbaka sig i form av ett givande arbete som utvecklar dem personligen. 

För N3 kommer denna tanke upp när hon å ena sidan inte känner sig redo för ett nio till fem 

jobb men där hon å andra sidan föreställer sig att hon någon gång behöver förvalta den 

kunskap hon samlat på sig under studietiden så att investeringen inte är helt bortkastad.  

Innan narratörerna blir en del av universitetsvärlden ter den sig på ett sätt för dem där 

föreställningen om vad det kommer att innebära grundar sig på en typifierad bild av hur ett 

universitet är och hur en utbildning bör se ut. Allt eftersom utbildningen blir en del av deras 

vardag desto mer naturlig blir deras inställning till det som innefattar vardagen som student 

och den kan därför beskrivas med fler konkreta förklaringar och tolkningar
72

. N3 har under 

studietiden kommit fram till att hon inte är säker på om hon verkligen vill fullfölja syftet med 

den lästa utbildningen. Arbetslivet ter sig främmande för henne och hon har svårt att sätta ord 

på vad hon kommer att sysselsätta sig med inom den närmsta framtiden. Ovissheten om och 

osäkerheten på vad hon verkligen vill göra i framtiden har blivit mer påtaglig ju närmare hon 

kommer sin examen. För de andra känns slutet mer naturligt men det kan också vara en effekt 

av att de är mer klara över vad deras nästa steg i livet är.  
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5.6 Narratörernas förväntningar på arbetslivet 
Trots att alla narratörer nu närmar sig slutet av sin utbildning är arbetslivet som stundar inte så 

klart och tydligt uträknat för alla. 

 

”Dels har man väl de här lite mer, vad ska man säga inte negativa tankarna men just den här 

lite osäkerheten att, man läser kanske annonser och man hör folk prata om vad man ska 

kunna och så känner man kanske såhär att kan jag verkligen det här och kommer jag klara av 

den här situationen när jag får ett jobb. Sådana där tankar har jag men sen också att eller jag 

vet inte, det känns så olika. Det beror på vad(…) det känns som vissa typer av arbetsplatser, 

föreställer jag mig, att där kommer [det att] vara på ett helt annat sätt, där kommer det 

fungera bra medan jag känner att vissa kanske jobbar lite mer i motvind för att, ja mer 

ekonomiskt sådär, typ små kommunbibliotek. Det känns lite så hur ska det fungera men 

annars har jag nog, jag har ganska såhär höga förväntningar på att jag ska kunna ta mycket 

plats, utveckla verksamheten(…)men det är liksom dubbelt för det är läskigt på ett sätt och 

ändå känns det väldigt roligt och jag känner mig redo. Arbetslivet i sig känns också så(…)ja 

nu känns det som man är i en så splittrad situation för ens mål är på något sätt att komma ut i 

arbetslivet och allt känns så läskigt sen så har man mycket att göra med examensarbete och 

sådär.”
73

 

(Narratör 1 första samtalet) 

 

Hon tror inte heller att det är möjligt att hitta det optimala arbetet direkt efter studiernas slut 

men hon tycker sig ha en bra strategi för hur arbetslivet kan komma att utvecklas i en 

önskvärd riktning.  

 

”Det är inte jättelätt att få arbete man får lite ta det som kommer men jag har ändå någon 

form av strategi och idé liksom för att då kan man ändå påverka det och jag har en del 

parallella delmål som alla är mål. Det är sådant som jag kan tänka mig att arbeta med. Så 

det jag tänker lite är att jag kanske först vill skaffa mig erfarenhet att jag kanske vill lära mig 

lite mer(…)eh så att man verkligen får det, men sen skulle det vara tråkigt om man kanske får 

exakt det som man vill för då kanske man inte skulle kunna göra det lika bra som om man 

hade lite mer erfarenhet och insikter, lite mer arbetslivserfarenhet i stort. Men jag har 

samtidigt också under utbildningen försökt att nätverka och ta kontakt med, vi har en del 

verksamhetsförlagd utbildning, försökt och lägga den på ställen som på något sätt har 

relevans för det jag vill arbeta med, så att det är något man kan använda eller så vända sig 

tillbaka till. De kan verka som någon referens så det är väl lite där eller det som jag 

tänker.”
74

  

(Narratör 1 första samtalet) 

 

N2 har en mer avslappnad inställning till hur det framtida arbetslivet kan tänkas att se ut. 
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”På framtiden, ja, jag är väl rätt så avslappnad tror jag (skratt) när det gäller den 

[framtiden]. Jag är medveten om att det finns inte hur många biblioteksjobb som helst att det 

kan, det är svårt att få jobb direkt pang så, men så småningom så kan jag se att jag får det jag 

har ju liksom ingen panik över att jag måste ha det nu utan jag ser vägen dit att ja jag 

kommer att komma dit. Jag kanske får gå en omväg och göra annat (…) eller så tills det dyker 

upp ett jobb som passar mig i och med att jag har familj då så känner jag att jag inte är lika 

flyttbar kanske som många andra skulle kunna söka över hela Sverige eller så jag känner att 

det inte är riktigt aktuellt och flytta på hela familjen för det så. Jag bidar väl min tid tror 

jag.”
75

 

(Narratör 2 första samtalet) 
 

N2 föreställer sig samtidigt att det kan bli svårare att få ett arbete om man inte är beredd att 

flytta, men det är till trots inte ett prioriterat alternativ. Det finns andra saker som betyder mer 

för henne än arbetet. 

 

”[...]det måste jag nog säga att det är en nackdel som det ser ut på arbetsmarknaden nu att 

man inte är så flyttbar, eller rättare sagt, ja skulle det här något jobb som stämmer in på alla 

sätt och vis ja då kanske man skulle överväga det och söka så får man se men (…) om man 

kan välja så känner jag just nu alltså det är väl ingen katastrof och få flytta men det är väl 

någonting som man undviker som det är nu i och med att man har barn i de åldrarna man har 

och de är inne i vissa svåra perioder själva där det kan vara bra att ha lite stadig punkt och 

sådär. Men vi har ju pratat om det att om vi är flyttbara med tanke på att min man är 

egenföretagare och liksom jobbar hemma så skulle vi kunna flytta om det är utefter mina, var 

jobbet finns för mig. Men man rotar ju sig när man får familj och (…) vi har gjort det i alla 

fall vi har rotat oss rätt så bra och barnen har sina kompisar och ja man känner till skolan 

och hela samhället.”
76

 

(Narratör 2 andra samtalet) 

 

N3 uttrycker en osäkerhet inför vad framtiden ska innebära men samtidigt har hon kommit till 

insikt att läraryrket inte passar för henne.  

 

”[…]den är ju lite dimmig känner jag, jag tror absolut att jag kommer att få ett jobb och 

kommer trivas med det och att jag bor någonstans, men någonstans där jag trivs, men jag är 

inte säker på att jag kommer att jobba med det jag har utbildat mig till. Jag vet ju många som 

har ångest så här sista terminen och tänker att de inte ska hitta något jobb och jag tänker 

snarare, oj måste jag söka lärarjobb nu det kanske jag inte är jättesugen på(…)” 

 (Narratör 3 andra samtalet) 

 

”[...] jag är väldigt kluven där. På ett sätt vill jag ha ett jobb där jag kanske inte behöver 

släpa hem varje dag och sitta med hemma utan där man kan dela upp jobb och fritid, så kan 

jag känna ibland. Men andra dagar känner jag tvärtom att, nä jag vill verkligen ha ett seriöst 

jobb och inte bara såhär kanske bara stå i en butik och sälja en tröja och sen är det bra med 
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det utan kanske göra nått meningsfullt också. Så(…)jaa(…)det är svårt i och med att jag inte 

vet vilket jobb jag pratar om heller. Men jag hoppas självklart att jag ska trivas och att det 

inte ska ligga så långt ifrån där jag bor[...]Att jag ska trivas med mina arbetskollegor är 

väldigt viktigt också, där kan man jobba på ett lager och ändå trivas med att gå till jobbet.” 

(Narratör 3 andra samtalet) 

 

”Jag vet inte jag känner mig kanske inte riktigt redo för ett nio till fem jobb(…)eller jo det 

kanske jag gör i några år men jag skulle kunna tänka mig att jag jobbar i några år och sen så 

kanske jag börjar plugga igen. Men jag förstår själv att det här campuslivet och studentlivet 

som jag har haft nu det kommer jag inte få igen och det tror jag inte jag vill ha heller, att man 

går på studentpubar med folk som är nitton. Det kanske jag inte kommer att vara sugen på 

ändå om jag är 27,28,29, jag vet inte. Men hur det kommer att bli(…)ja det är väldigt svårt 

att säga men jag hoppas att jag kommer att få ett svar i sommar. För då ska jag börja söka 

lite jobb och så. Så förhoppningsvis kommer man få ett jobb kanske en 75 procent 80, för det 

klarar man sig ändå på och då kommer man ändå ha tid till annat. Det är väl min 

förhoppning men sen vet man aldrig man kan få skriva upp sig på L (namn på ett 

bemanningsföretag) och stå på ett lager och gå upp vid fyra på morgonen och det hoppas jag 

verkligen inte att det blir så men man måste ju överleva också.”
 77

 

(Narratör 3 andra samtalet) 

 

För N4 ser situationen lite annorlunda ut då han redan har en anställning som är kopplad till 

den utbildning han har läst. Samtidigt förklarar han att det inte är någon säkerhet i att ha en 

anställning då arbetsmarknaden är ytterst osäker. Han tror inte att det är så enkelt som det kan 

förespeglas när man söker in på en utbildning. 

 

”[…]Nu har jag fast jobb och det finns antagligen ingenting som pekar på att jag inte 

kommer kunna behålla det men det är inte så sådär precis men för min egen del tror jag att 

det kommer att lösa sig. Det man kan säga är ju att man när man kommer ut på en 

gymnasieskola nu så trots att man är som jag är då samhällskunskaps och geografilärare så 

undervisar jag ingenting i det utan jag är karaktärsämneslärare på barn- och 

fritidsprogrammet och så får man jobba sig in, man får en kurs här och där och så slutar 

någon kollega då till en då som har de här ämnena och då blir det lite omstuvning så rätt som 

det är så jobbar man, alltså man får lite jobba sig in, för lång och trogen tjänst kan man 

nästan säga. Nu är det inte så jättelång tid, jag har jobbat där i tre år till och från och hit och 

dit, jag har ju studerat här lite i slutet på halvfart och lite så och sen så gjorde jag gick jag 

lärarlyftet nu i höstas så det är därför jag precis har avslutat mina programstudier faktiskt 

precis nu. (…) så att, och det är klart då fick jag studera på heltid med åttio procent av lönen 

och det får man ju göra för att arbetsgivaren identifierar ett rekryteringsbehov och i det här 

fallet geografi, geografi är ett väldigt litet ämne på gymnasieskolan, tyvärr tycker jag. Men 

det är så, men vi är väldigt få också som har geografi som behörighet, den läraren som har 

geografi som behörighet han är sextiofyra så att nästa år, det är nästan att man får lite dåligt 

samvete man går och, inte önskar livet ur dem det gör man inte, men man önskar att de 

slutar, att de flyttar på sig någon gång. Så att (…) det är lite sisådär om framtiden, det 
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kommer lösa sig för mig såklart det gör det men det är inte sådär, det är inte riktigt så enkelt 

som det låter innan man söker in på ett program.”
78

  

(Narratör 4 första samtalet) 

 

Trots att han känner sig trygg på sin arbetsplats är han medveten om att det kan kännas 

osäkert på en ny arbetsplats. 

 

”Ja det gör det ju eftersom man till början så handlar det om att hitta lite sin roll i yrkeslivet 

jag vet inte om man ska, nu är inte jag den ängsliga typen direkt jag brukar försöka hitta(vad 

sägs) och tror att jag är ganska duktig på att smälta in i ett arbete, jag vet vad som förväntas 

att fungera i en grupp människor jag har jobbat med massor med olika människor i olika 

sammanhang och har egentligen inget bekymmer med det utan jag tycker det är ganska roligt 

(vad sägs) jag är aldrig nervös när jag ska träffa nya människor och sådär. Nu är 

förväntningarna lite annorlunda, dels det här med GY11 såklart som jag sa men också då att 

på sikt nu få komma in i mina riktiga ämnen så nu har jag ändå övningskört i andra ämnen 

och den resan är betydligt svårare för då ska man dessutom gå in i undervisningen, man ska 

läsa in sig ganska mycket på ett ämne som man inte riktigt behärskar så att på det viset är det 

att börja utanför sitt, det som är ens expertområde gör ju att den resan, första starten i 

karriären är ju ännu lite krabbigare ännu mer arbete, det gick åt mycket mer arbete för att ta 

sig in i det men och andra sidan om man sysslat som jag med massor massor så har man en 

erfarenhetsbank att plocka ur och det ska man inte underskatta. Men visst har 

förväntningarna förändrats lite i takt med att man lär sig.”
79

 

(Narratör 4 första samtalet) 

Vi kan även här anta att de fyra narratörerna har en egen uppfattning och tolkning om vad 

universitetet betyder för dem. Detta kan ge dem en bild av universitetet och förväntningarna 

som ligger däri som skiljer sig ifrån varandras.  

 

5.7 Arbetslivet 

- om rädslan att fastna och längtan efter trygga punkter 

Som vi har nämnt tidigare framgår det genom vårt redovisade empiriska material att alla våra 

narratörer haft olika anledningar till varför de har valt att söka en akademisk utbildning. Den 

allmänna förväntningen verkar dock vara att utbildningen på ett eller annat sätt ska leda till 

och förbereda samt ge bättre möjligheter för det de vill åstadkomma i ett framtida yrkesliv. 

Här kommer vi att presentera hur våra narratörer förhåller sig och spekulerar kring det 

kommande arbetslivet.  

Det vägskäl som narratörerna nu står inför innebär att de måste ta till vara på sina förvärvade 

kunskaper och sätta dem i kontext till arbetslivet. N1 uttrycker specifikt att hon känner en viss 

osäkerhet inför detta och i vilken utsträckning hon kommer att kunna använda sig av dessa 

kunskaper. Schütz förklarar att de förväntningar som individen upplever att hennes sociala 
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värld har på henne kan påverka och öka stressen och förhöja rädslan för att misslyckas.
80

 

Sennett menar i sin tur att det inte finns utrymme för människan att misslyckas eller 

åtminstone ingen social acceptans för ett misslyckande. Det kan mycket väl uppfattas som ett 

misslyckande att inte få ett arbete efter en avslutad utbildning då det föreligger en förväntning 

om att en akademisk utbildning bör leda till ett arbete.
81

 Vi menar att det genom narratörernas 

egna utsagor går att avläsa att de känner av denna sociala press till viss del. Trots att 

narratörerna har spenderat studietiden i förhoppning om att i slutändan kunna genomföra det 

som har varit syftet med utbildningen, nämligen att ta sig ut i arbetslivet så uttrycker vissa av 

dem en viss oro inför detta. N1 beskriver hur hon har blandade känslor inför det stundande 

arbetslivet då hon både är förväntansfull och hoppas kunna bidra till att utveckla sitt 

arbetsområde men samtidigt är osäker på om hon kommer att kunna förvalta den kunskap, 

vilken hon av omvärlden förväntas att besitta efter avslutad utbildning. De förväntningar som 

narratörerna upplever att omgivningen har på dem, i och med att de har läst en utbildning, har 

påverkat dem i olika stor utsträckning. N3 är av uppfattningen att inträdet i arbetslivet är 

inträdet till vuxenlivet. Vuxenlivet representerar en tydlig struktur där man har ett ”riktigt” 

jobb och detta känner hon sig inte redo för. Samtidigt eftersträvar hon en stabil tillvaro där 

hon hoppas hitta en sysselsättning som ger henne utrymme för fritid. Vi anser att hennes 

ambivalens grundar sig i att hon trots sin utbildning ännu inte har funnit det hon vill göra 

härnäst i livet. Det är denna ovetskap om vad den närmsta framtiden kommer att innebära för 

henne som gör henne osäker.  

Realisationen att arbetslivserfarenhet är viktigt för att kunna hantera det yrke som 

narratörerna har valt att utbilda sig inom kan vi se hos alla våra narratörer. Vi kan även se att 

de är medvetna om att arbetsmarknaden är flytande och flyktig och att detta kan kräva att de 

är flyttbara och flexibla. Detta är ett problem som framförallt N2 och N4 är medvetna om då 

de inte är villiga att flytta på hela familjen för arbetets skull. Osäkerheten som kan uppstå i 

denna situation hanterar narratörerna på olika sätt. N1 förklarar hur hon trots osäkerheten inte 

kan släppa kontrollen över sin framtid och i hennes fall menar vi att det märks tydligt att hon 

planerar vissa delmål som hela tiden ska hålla henne på banan. Dessa medvetna handlingar 

kan vi koppla till Schütz resonemang om så kallade för-att-motiv. N2 å andra sidan har en, 

som hon själv beskriver, avslappnad attityd gentemot den osäkra framtiden. Detta menar vi 

kan bero på de erfarenheter hon har tillskaffat sig både inom arbetslivet och inom sin sociala 

omvärld på ett sätt som N1 inte ännu har. Istället för att schematisera framtiden på det sättet 

som N1 gör vet N2 att hon har en bakgrund inom arbetslivet som hon kan gå tillbaka till. 

Trots detta menar hon att detta inte är ett mål att sträva mot men tror ändå att det är ett bra 

alternativ under tiden hon inväntar en bra arbetsmöjlighet inom sitt nya yrkesområde. De 

tidigare erfarenheterna som hon har tillskaffat sig inom arbetslivet visar på ett visst mönster 

som hon kan förlita sig på, så kallade därför-att-motiv.
82

 Vi tror att många av de som träder in 

på arbetsmarknaden i dagsläget förväntar sig en direkt väg till toppen av karriären. Det finns 

inget utrymme för individen att lägga tid på att börja från början och arbeta sig uppåt och 

uttrycket ”för lång och trogen tjänst” har blivit förlegat i samband med den flexibla 
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arbetsmarknaden. Vi uppfattar det som att våra narratörer verkar ha en annan inställning då 

N4, som har tidigare erfarenheter från arbetslivet, menar att man måste jobba sig upp till sin 

rättmätiga position då det oftast inte finns tillgång direkt till den position som man har utbildat 

sig till. Man får ta de uppdrag man får och jobba sig in i organisationen. N1 säger också att 

hon kan känna att man kan gå miste om erfarenheter som kan underlätta den framtida 

arbetsrollen om man skulle få den ”rätta” rollen med en gång. Detta är motsägelsefullt till tron 

om individen i dagens samhälle strävar mot att gå den långa vägen mot ett arbete. För N3 är 

det viktigt att hon uppnår personlig utveckling och stimulans i sitt framtida yrke, något N1, 

N2 och N4 redan kan ha börjat uppleva i samband med att de uppfattar att de har valt rätt 

utbildning för dem, men hon vet ännu inte vilken yrkesroll som skulle passa henne. Vi tror att 

hon söker efter en sorts meningsfullhet med livet som de andra redan verkar ha funnit men 

hon menar även att hon inte vet var hon ska kunna finna detta. Detta kan bero på att hon 

tolkar sin egen sociala roll efter de värderingar och normer som hon har ärvt genom sin 

sociala värld men också för att det inte längre finns några tydliga strukturer för individen att 

följa på sin väg mot trygghet.
 83

 Gränserna har suddats ut i samband med att arbetsmarknaden 

har blivit mer frigjord och inte längre lika hårt kontrollerad som den varit under tidigare 

tidsepoker och det går inte längre att följa receptet till punkt och pricka.
84

 Vi tror även att de 

andra narratörerna vill uppnå personlig utveckling och stimulans i sina yrkesroller men för 

dem ter det sig mer självklart att de kommer att hitta det i sin framtida arbetsroll.
85

  

Som N2 tror kan hennes, och hennes familjs, geografiska begränsningar till viss del uppfattas 

som en nackdel när hon ska göra sig tillgänglig på arbetsmarknaden. Bauman och Sennett är 

båda av uppfattningen att arbetsmarknaden är flexibel och att den därför kräver detsamma av 

individerna som ska ut i arbetslivet.
86

 Resonemanget är kanske mer hållbart om man ser till 

den flexibla marknaden utifrån att individen har ett specifikt önskemål om vilken typ av 

arbete det är hon vill sysselsätta sig med. Vi tror oss dock se en annan faktor som har större 

betydelse för N2 än arbetsmöjligheterna och det är värnandet och omtanken för den egna 

familjen. Familjen har funnit sin plats med ett stabilt socialt nätverk och detta är 

uppenbarligen något som anses vara värdefullt för såväl N2 som hennes familj. Att behöva 

lämna den sociala tryggheten i de relationer som familjen har till vänner, skola och 

närsamhället verkar inte vara ett alternativ som lockar tillräckligt mycket för att jaga 

drömmen om det perfekta jobbet. Det som skiljer sig i narratörernas funderingar över livet 

beror mycket på den specifika livssituation de befinner sig i och det är i sig inget konstigt. Det 

som istället är intressant i deras olika reflektioner är hur de hela tiden ser nya möjligheter och 

hela tiden ser andra vägar att ta om den vägen de först hoppats på inte leder dem dit de vill gå. 
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5.8 Narratörernas tankar om livets väg och framtiden 
Narratörerna har relativt klart för sig vad de vill göra eller inte göra i sitt framtida arbetsliv 

men det är inte bara tankarna på arbetslivet som avgör hur de resonerar inför framtiden. Det 

finns andra saker som de tycker är viktiga och som de tror kan påverka hur livet kan bli för 

dem i framtiden. N1 är klar över vart hon vill bosätta sig efter studierna och för henne känns 

det givet att det är den bästa platsen för henne 

 

”[…]det känns inte som vi direkt kompromissar med det just nu men det är inte hugget i sten 

att om man nu får en möjlighet att göra något att man inte kommer göra det för att vi är båda 

två sådana att vi måste ändå få göra det som känns rätt. Men då ska det nog vara ganska 

stort, då måste det verkligen vara något man verkligen känner att man drömt om kanske inte 

såhär ur geografisk synpunkt är det väl ganska bundet till en specifik plats och där finns det 

begränsat med alternativ skulle man kunna säga. Och jag har väl också en ganska tydlig idé 

om att jag vill ha, att jag vill kanske inte ha barn för sent och sådana här grejer. Det finns 

ändå ett begränsat antal år så att jag känner att det är ganska tydligt och klart för mig att det 

ska vara så eller att det är det som är strävan på något vis. Så jag har väldigt svårt att i vissa 

aspekter se det som att det inte skulle bli så, då får man ta det då på något vis. Det är ganska 

skönt också att ha tydliga mål eller idéer om vart man ska vara och hur och när[…]” 
87

  

(Narratör 1 första samtalet) 

N3 funderar över hur hennes liv har sett ut och berättar att hennes liv har förändrats en del 

sedan hon kom till universitetet. 

”När jag bodde hemma fortfarande då var jag kanske på ett helt annat sätt. Svart hår och 

svarta kläder och lyssnade på hardcore, sådan skrikmusik, och så var det ju när jag flyttade 

hit också . Och jag trodde att det var jag liksom, men när jag flyttade hit, min pojkvän hemma 

och vår kompiskrets hemma då de var så. Men sen när man flyttade hit då var det faktiskt så 

att man kan ju ha en grön tröja på sig liksom. Men bara som en så enkel sak som tänkte jag 

att det kanske inte är jag att sitta hemma och lyssna på skrikmusik och snusa, jag kanske kan 

ta på mig en klänning någon gång. Om man bara ska se det så(…)eh så på så sätt blev det 

verkligen en vändning både rent musikstilsmässigt och klädmässigt. Och på så sätt i och med 

att jag menar att jag alltid velat stå för saker så hittade jag att de här är jag, jag kan absolut 

lyssna på en sådan låt idag jag kan absolut ta på mig svarta kläder men jag blev en annan 

person som jag egentligen var innerst inne, tror jag när jag flyttade hit och träffade min 

pojkvän här och så och kompisar. Jag upptäckte att man kanske inte, det inte behöver vara så 

hårt, man kan vara lite mjuk ibland. Så på så sätt så blev det en helt annan väg en den jag 

trodde. Jag trodde ju aldrig att jag skulle sjunga eller att jag skulle våga göra det […]”
88

 

(Narratör 3 första samtalet) 

N2 berättar att hennes familj har stor betydelse i hennes liv och hon tror att hennes bakgrund 

har präglat hennes värderingar i livet. 
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”Ja den betyder nog en hel del, det gör den ju. Dels för att jag kommer från en stor familj 

med många syskon och där familjen var kittet på något sätt, vi hade kanske det inte så 

jättebra ekonomiskt men så länge man hade varandra så var det okej, den har man införlivat 

sig i och det har väl följt med i när man skaffade familj själv också att familjen är viktig. Så 

pass viktig att man, mycket att jag blev sjuk hade med att jag gick upp i det helt och hållet och 

liksom glömde mig själv på något sätt, då kan det ta ände med förskräckelse (skratt) men den 

är viktig för mig, ja det är den.”
89

 

(Narratör 2 andra samtalet) 

Hon förklarar vidare att det har varit svårt för henne att kunna skifta fokus från andra till sig 

själv. Hon tror att hennes sjukdomstid fick henne att inse att det var viktigt att ge sig själv 

utrymme men samtidigt har det varit en svår omställning att kunna kombinera studierna med 

familjelivet.  

”[…] från att varit helt och fullt upptagen med familjelivet och allting kring det till att ha en 

annan värld också för det berör inte varandra jättemycket de två världarna mellan 

universitetsvärlden och familjevärlden så det är klart att det har påverkat mig väldigt mycket. 

Och det har varit mycket påfrestning just att få ihop de två bitarna och så har jag många 

gånger kanske känt mig lite ensam för just i min klass då för jag har varit den enda som har 

haft barn och jag kan många gånger haft dåligt samvete för att tillexempel när vi har haft 

grupparbete har jag kunnat känna ibland när man får sjuka barn och man verkligen kan inte 

komma så kan man känna, åh inte nu är det jag som ställer till det typiskt, men så är det 

liksom och då brukar jag säga ja men barnen har jag, de kom först och jag är mamma that’s 

life. Då får man försöka göra det bästa av situationen. Och jag har haft tur jag har haft 

klasskamrater som aldrig någonsin har sagt något om det utan snarare tvärtom, hur bara 

orkar du?”
90

 

(Narratör 2 andra samtalet) 

N4 berättar vad han tror har präglat hans sätt att tänka och resonera. Han tror att familjens 

politiska bakgrund har haft en betydande inverkan. 

”Alltså, det har det ju, det är ju mitt sätt att tänka, jag har ju vuxit upp i en familj där man 

alltid diskuterar politik och både min mamma och min pappa var politiskt aktiva, pappa mer 

då men mamma, men min morfar var en sådan här riktigt sådan som hade enormt stort patos 

och det fanns överhuvudtaget inget annat. Politiken ja men också där jag bor, X (namn på 

parti) har haft sextiofem, sjuttio procent av valmanskåren i KV (namn på ort) och det 

fanns[…] ingenting annat[…] det påverkar mig i allting, det bakomliggande för ett politiskt 

parti är ju faktiskt synen på människor, och det är klart, menar man att människor ska ha 

samma rätt och samma möjligheter så påverkar det ju en, om man tycker illa om alla 

orättvisor och det gör man också utifrån ett slags underdog-perspektiv eller en 

klassmedvetenhet. Klassmedvetenheten var betydligt större när jag växte upp än idag. Det är 

väldigt få människor som säger att de tillhör arbetarklassen(…) Det var något som man tog 

som en självklarhet då. Så att, det har ju påverkat mig på alla sätt, men sen tror jag också att, 
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att man växer upp som man gör så är det ju inte så att politik diskuteras. Det är ju liksom ett 

glamouröst nostalgiskt skimmer att förr pratade alla politik, det fanns en större 

klassmedvetenhet och större organisationsvillighet och det fanns det kan man titta i statistiken 

men det var också väldigt ointressant för väldigt många människor, men det är klart i min 

familj så har ju, närvaron av politik har ju påverkat, att det här att diskutera, att vrida och 

vända på det, har en dotter som är precis som jag vi kan prata hur länge som helst och vrida 

och vända och vi blir väldigt duktiga på det, så klart, det blir man på det man håller på med. 

Man kan föra nyanserade samtal, man kan vrida och vända på det och man kan nöja sig med 

att man faktiskt inte riktigt kommer i mål, det finns inte alltid en vinnare i en diskussion utan 

man nöjer sig med, okej nu har vi kommit en bit på vägen men vi lägger ner nu och startar 

upp nästa gång, så att den här viljan att diskutera och vrida och vända på det, där har ju 

närvaron av politik påverkat mig, men mitt sätt att tänka är nog synen på människor 

faktiskt.”
91

 

(Narratör 4 andra samtalet) 

 

5.9 Analys av helheten 
Det är svårt att ge en enhetlig förklaring till varför våra fyra narratörer gör de val de gör och 

hur de påverkas av och reflekterar över sin sociala omvärld och medvärld. Vi har konstaterat 

att det finns ett antal grundläggande konstruktioner, idealtyper och handlingsmönster vilka är 

sociokulturellt erkända och godkända. Dessa så kallade normer, värderingar, lagar, regler och 

traditioner representerar den socialt gemensamma mänskliga erfarenheten vilken hjälper oss 

och vägleder oss när vi söker orientera oss i den sociala verkligheten vilken vi delar med våra 

medmänniskor. Vi tror att utan dessa grundläggande förhållningssätt eller recept blir det 

omöjligt för oss att interagera med våra medmänniskor i en social omvärld och medvärld. 

Människan föds således in i en redan social värld vilken består av redan förbestämda 

konstruktioner vilka är skapta för att bringa mening och struktur till världen i vilken vi 

interagerar. Dessa förbestämda sätt att tänka och handla har genom den gemensamma 

erfarenheten blivit de recept vilka vi använder för att orientera oss i den sociala verkligheten. 

Vi agerar och reagerar sedan utifrån dessa konstruktioner utifrån vad som ter sig relevant för 

oss i vår sociala omvärld. Vi selekterar ut de recept som vi tycker fungerar för oss och för de 

mål vi önskar uppnå.
92

  

Vi har genom vårt empiriska material kommit fram till att narratörerna har alla haft en rad 

förväntningar på utbildningen och studentlivet där de ser nyttoperspektivet med att utbilda sig. 

De har en förväntning om att detta steg i livet kommer att innebära en förändrad framtid, en 

framtid där de kan hitta sig själva och där de ska trivas och må bra. Narratörerna blickar in i 

framtiden med blandade tankar och känslor men med ett hopp om att det mesta alltid löser sig. 

Det framkommer också att syftet med utbildningen står klart för dem då de anser att den ska 

ge dem förberedande kunskaper för sitt kommande yrke. Det som vi istället tror skapar oro 

och ambivalens hos dem är när de inte får medlen och den föreställda framtidens mål att gå 
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ihop. Det är på något sätt inte okej att känna sig osäker när de har investerat så många år av 

sitt liv på en utbildning. Narratör 3 lyckas ge oss en nyanserad bild av hur hon upplever detta 

som ett problem. Retrospektivt har hon kommit till insikten att utbildningen är ett val som hon 

förmodligen hade gjort annorlunda om hon fått möjligheten igen. Då hennes framtid inte ter 

sig klarare för henne nu mot studietidens slut känner hon att det är svårt att bli vuxen. Det 

finns alltså en föreställning om att ett beslut av den kalibern, det vill säga att studera vid 

universitetet, ska leda till en vuxenvärld där det finns tydliga strukturer för hur livet ska se ut. 

Att inte veta vad man vill göra med sitt liv efter en lång utbildning kan på så sätt uppfattas 

som ett misslyckande av såväl individen själv men också av de som står henne nära i hennes 

omvärld. Det talar också för att det hela tiden måste finnas en mening bakom de valhandlingar 

som varje individ gör. Det finns inte utrymme för att testa på och göra saker bara för sakens 

skull. Det blir en paradox där individen i dagens samhälle å ena sidan ställs inför en rad olika 

valalternativ, det vill säga att hennes väg i livet inte är förutbestämd enligt en färdig väg att 

gå, men där hon å andra sidan förväntas göra rätt val av väg att gå innan det är för sent. När 

hon ställs inför alla tänkbara möjligheter till att förverkliga sig själv förväntas hon klara av att 

väga sina för- och nackdelar inför varje beslut trots att hennes erfarenhetsförråd inte är stort 

nog för att ta genomtänka och rationella beslut. Detta medför att hon först retrospektivt kan 

inse om det val hon gjort och de beslut hon tagit är de mest lönsamma.
93

  

Schütz menar att individer grundar sitt handlande i den sociala världen på den gemensamma 

erfarenheten om vad som fungerar och inte fungerar i den sociala världen.
94

 Bauman och 

Sennett beskriver en social värld i vilken det inte finns tid för eftertanke och reflektion. Om 

detta är ett rimligt antagande sätter det en begränsning för individen när hon söker grunda sina 

beslut på tidigare erfarenheter.
95

 Vidare talar Sennett om problemen som individen ställs inför 

när hon ska göra sina val i den sociala världen. Hon förväntas vara flexibel och ha goda 

erfarenheter på flera kunskaps- och arbetsområden samtidigt ska hon ha en gedigen grund att 

stå på men också våga ta risker för att inte riskera att fastna eller stanna upp i sin personliga 

utveckling. Det är många motstridiga krav som samhället ställer på den enskilda individen 

och som också kan uppbringa både förvirring, ångest och handlingsförlamning.
96

  

Vårt empiriska material visar på tendenser till brister i delar av utbildningen vilka vi menar får 

en negativ inverkan på studenternas förhållningssätt till det dem har lärt sig. Bristerna syftar 

till hur lite förberedda studenterna är när de kliver in i en akademisk utbildning. Flera av våra 

narratörer har dels upplevt brister i det konkreta innehållet i utbildningen men främst visar en 

av våra narratörer på hur hennes tidigare studier, det vill säga grundskolan och gymnasiet ej 

har givit henne förutsättningar för att hantera det egna ansvaret som studier på denna nivå 

kräver. Hon tydliggör detta genom sin berättelse om hur hon i grundskolan fick förklarat för 

sig att på gymnasiet är graden av eget ansvar för studierna högre och där är det ingen som 

kommer att dalta med er. Hennes gymnasietid visar på motsatsen till det som förespråkats, 

vidare anser hon att det under utbildningen på universitetet har varit på ett liknande sätt. Hon 

tycker inte att graden av självansvar har varit tillräckligt hög och menar att det i utbildningen 
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allt för ofta har varit vaga gränssättningar och krav som ställts på studenterna. Detta har i sin 

tur gjort att hon med flera andra i hennes klass har glidit igenom många moment av 

utbildningen. Något hon reflekterar över och inser på samma gång nu mot slutet av 

utbildningen. För att återgå till de brister vi anser oss utläsa av vårt empiriska material menar 

vi inte här brister i utbildningssystemet och dess konkreta innehåll. Istället syftar vi till 

bristerna som föreligger mellan de olika utbildningsskikten, där individer eller studenter inte 

känner sig väl förberedda för att ta eget ansvar och kunna förhålla sig till utbildningen efter 

sin egen kapacitet. Istället menar vi att det finns en socialt erkänd föreställning, åtminstone 

hos de yngre studenterna i vår studie, om att den utbildning de söker på högre nivå ska vara 

välstrukturerad och kravfokuserad. Vi är medvetna om att denna slutsats grundar sig på ett 

ytterst begränsat empiriskt material och vi menar därför inte att den är generellt antagbar 

samtidigt menar vi ändå att flera utsagor i vårt material påvisar denna hos individerna 

upplevda brist i övergångar mellan olika utbildningsnivåer.  

Vi tror att effekterna av detta i sin tur kan leda till en större osäkerhet, hos individen, inför 

kommande arbetsliv där förmågan till att förlita sig på sitt eget självgående ansvar är 

bristfällig. Om studietiden såväl i grundskola, gymnasie- och högre akademisk utbildning 

präglas av att individerna förlitar sig på att någon annan ska ge dem riktlinjer för hur de ska 

utföra sina uppgifter finns det en viss risk att detta tänkesätt följer med dem in i arbetslivet. 

Detta blir ett problem först när vi tar Baumans resonemang i beaktning. Han menar att 

individen har tvingats bli en passiv deltagare av det som försiggår i det globala samhället, 

hennes förmåga att aktivt ta ställning mot och förändra det som för henne och hennes sociala 

omvärld är ohållbart har gått förlorad. Istället litar hon blint på att hennes öde är förbestämt av 

någon annan, någon i en social medvärld som hon inte kan ifrågasätta och ställa sig upp 

gentemot. Hennes förväntningar på kollektivet som en enad front mot orättigheter och 

orättvisor lyser med sin frånvaro. Individen är fokuserad på att uppleva och leva i nuet då hon 

har svårt att föreställa sig morgondagens utsikter. Hon är mer benägen att rädda sitt eget skinn 

än att lägga sin förhoppning i gemenskapens framåtveckling och detta gör henne många 

gånger handlingsförlamad.
97

 Samtidigt menar Sennett att det idag finns en socialt föreställd 

tro hos individerna att de själva måste stå ansvariga för hur de väljer att leva sina liv. De 

förväntas ha en flexibel inställning till sin sociala omvärld och medvärld och bör aldrig ta för 

givet att någonting är hållbart och stabilt.
98

 Det tycks enligt oss bli en omöjlighet för individen 

att anpassa sig till den sociala världens krav och påtryckningar då de å ena sidan vill 

determinera henne att agera på ett visst sätt men samtidigt förväntar de sig att hon ska gå sin 

egen väg. På vems premisser tvingas individen göra sina val och hur ska hon förhålla sig till 

de förväntningar som samhällets reglerande krafter ställer på henne om hon å ena sidan bör 

självförverkliga sig själv men å andra sidan följa de recept som samhället har försett henne 

med. Huruvida våra narratörer kan påvisa att det förhåller sig på detta sätt är svårt för oss att 

säga då de själva bara spekulerar kring hur deras framtid kommer att te sig. Vi tycker oss ändå 

uppfatta denna ambivalens hos dem alla på ett eller annat sätt. De eftersträvar alla trygga 

punkter i sin sociala tillvaro men är samtidigt uppmärksammade på att arbetsmarknaden är 

oberäknelig och medför således att de behöver vara anpassningsbara och i många fall 
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flyttbara. Samtidigt menar tre av narratörerna att de har begränsade om ens några möjligheter 

att flytta på sig för ett arbetes skull. Huruvida de anser sig vara flyttbara eller inte är inte 

poängen här utan snarare är det hur de tvingas att kompromissa med vad de egentligen vill 

och vad de egentligen är benägna att uppoffra för att antingen nå sitt önskvärda mål eller låta 

det gå förlorat.  

Vårt fokus för den här studien var att söka förstå hur fyra studenter subjektivt upplever och 

reflekterar över sin sociala verklighet, i synnerhet när de befinner sig i gråzonen mellan 

utbildningen och arbetslivet. Vi har redan fört en diskussion om hur våra narratörer förhåller 

sig till och reflekterar över den utbildning de snart har avslutat. Vi har också diskuterat hur de 

blickar in i det framtida arbetslivet och vilka förväntningar de har på sin kommande yrkesroll. 

Det är dock inte bara dessa två ytterligheter som kan förklara hur de upplever sin sociala 

omvärld och medvärld. Vi tycker också att det är intressant att se vad de värderar i sitt liv då 

detta ger en djupare beskrivning av deras sätt att vara i världen. För N3 har tiden på 

universitetet inneburit en tydlig förändring i hennes sätt att se på sig själv. Hon menar att 

hennes rollutträde från sin tidigare sociala omvärld och sitt rollinträde i den nuvarande sociala 

omvärlden har inneburit en förändring i hur hon uttrycker sig själv och hur hon uppfattar sig 

själv. Detta tror vi är en av de anledningar som gör det svårt för N3 att acceptera att denna fas 

i livet snart är över. Hon är i allra högsta grad medveten om att den är slut dock känner hon 

inte att det är ett naturligt steg för henne att ta. Att träda ur den sociala roll hon nu är 

tillskriven skapar en känsla av oro och ångest vilket är en effekt av att hon inte vet vilken 

social roll hon ska representera därefter.
99

 Hon har på sätt och vis hittat sin trygga socialt 

primära omvärld på en plats som endast kan fungera som en transportsträcka från punkt A till 

punkt B. Ställer vi detta i förhållande till N2 så ser vi att hennes socialt primära omvärld inte 

har förändrats med anledning av hennes tid på universitetet, denna ligger utanför 

universitetsvärlden och den har istället kommit att bli en sekundär och temporär omvärld 

vilket kan underlätta N2s rollutträde som student. Alla narratörer har genom att de valt att 

börja studera tvingats genomgå en rollutträdesprocess och en rollinträdesprocess. Dels har de 

tvingats att avidentifiera sig med den sociala roll de var tillskrivna innan de påbörjade sin 

utbildning dels har de i samband med inträdet i utbildning tillskrivits en ny social roll med 

tillhörande förväntningar. Vi menar att denna process har varit mer påtagligt jobbig för N4 

och N2 då de båda sedan tidigare har haft en tydlig yrkesroll under en längre tid av sitt liv. 

Deras inträde i studentrollen har krävt en för dem större anpassningsförmåga eftersom det var 

lång tid sedan de båda var en del av utbildningssystemet. N4 menar själv att hans tid på 

Komvux underlättade övergången. Oavsett i vilken utsträckning och med vilken intensitet 

rollutträdet eller rollinträdet har påverkat våra narratörer så visar deras utsagor att de är en 

omställning som uppbringar tvivel, oro och ibland till och med ångest. Detta visar på att vi 

som sociala varelser känner oss trygga i att ha fasta sociala relationer och roller. 

Det är svårt att genom det empiriska materialet kunna uttyda en generellt godtagbar förklaring 

till hur narratörerna förhåller sig till sin sociala omvärld och medvärld. Förvisso determineras 

den sociala världen i dess helhet av sociokulturellt gemensamma erfarenheter vilka är socialt 

erkända och godkända av medmänniskorna i denna värld. Dock har de fyra narratörerna olika 
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referensramar för hur de hanterar sin verklighet och agerar i den som grundar sig i 

erfarenheter som de har upplevt i sin primära sociala omvärld. Detta gör att deras 

förhållningssätt till utbildningen, studielivet, studentlivet, arbetslivet och framtiden skiljer sig 

åt. De typifierade konstruktioner som de gemensamt delar har således nyanserats av deras 

personliga erfarenheter. Detta gör det därför svårt för oss att enkelt ge en universell förklaring 

till varför våra fyra narratörerna gör som de gör och är som de är. Vi tycker oss trots detta 

finna tendenser till gemensamma förväntningar, förhållningssätt och handlingsmönster hos 

våra narratörer vilka vi menar är en effekt av att de alla lever sida vid sida i en samtida 

sociokulturellt konstruerad värld.  

Så vi gick in i denna studie med ett tudelat syfte nämligen att söka få en förståelse för hur 

studenter upplever sin livsvärld när de ska lämna sitt studieliv och starta en ny livsfas och däri 

sitt yrkesverksamma liv inom ramarna för sin utbildning. För det andra ville vi belysa 

studentens subjektiva narrativ genom att främst ställa detta i förhållande till hur Schütz 

resonerar om hur människan handlar i sin vardag och förhåller sig till sin omvärld och 

medvärld med hjälp av socialt ärvda konstruktioner och dess relevans- och meningsstruktur. 

Vi menar att vi har lyckats uppfylla dessa syften till den grad att vi har fångat in delar av våra 

narratörers stories vilka innefattar deras upplevda studietid och sina förväntningar på 

framtiden och det kommande arbetslivet. Vi menar inte att vi fullt omfattande har beskrivit 

alla de livserfarenheter vilka vi tror har påverkat och inverkat på deras upplevelser och 

reflektioner men att vi ändå har kunnat belysa intressanta och relevanta delar vilka ger en god 

förståelse för vilka dem är. Vi menar att det inte är möjligt att fullt kunna beskriva en 

människa utifrån delar av hennes upplevda sociala verklighet. Vi anser till trots att vi har 

lyckats presentera intressanta kapitel av de fyra narratörernas subjektiva berättelser om sina 

liv. I dessa berättelser har vi kunnat utläsa tendenser till hur och varför de retrospektivt 

reflekterar över tidigare val och handlingar och hur detta i sin tur inverkar på hur de resonerar 

inför framtida val och handlingar. Det går genom materialet att se gemensamma tankesätt om 

förväntningar på hur en livsbana bör se ut. Detta visar på att det finns en bestämd uppsättning 

typifierade vardagliga konstruktioner vilka är sociokulturellt präglade och socialt erkända och 

godkända. Vi tycker oss också se olika nyanser i de fyra narratörernas stories vilka vi menar 

är uppkomna utifrån deras primära sociala omvärld. De specifika erfarenheter som varje 

narratör har just för att de har levt det liv de har och berikats av de erfarenheter som 

tillkommit under detta liv gör att deras livsberättelser skiljer sig åt. Vi menar att vi har 

uppfyllt vårt syfte i denna bemärkelse men vi inser också att det är en svår och näst intill 

omöjlig uppgift att återge fyra personers liv så som de subjektivt har upplevt det i ett specifikt 

socialt sammanhang i vilket vi inte har varit delaktiga.  

 

6. Går det att hitta sin plats i en fragmenterad värld? 
Det går inte att sammanfatta mänskligheten, det mänskliga handlandet, det mänskliga 

tänkandet och det socialt mänskliga genom fyra personers upplevda erfarenheter. Det går inte 

av den simpla anledningen att en människa inte är konstant, något fast och något bestämt. 

Istället är människan något ständigt föränderligt, något flytande, något obestämt och oskrivet. 
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Det mänskliga alter egot, det som representerar de sociala gemensamma erfarenheterna hos de 

människor som lever i en samtid av kulturellt och socialt erkända och godkända normer, 

värderingar, traditioner, lagar, regler och seder, kan till viss del förklara människan. Detta 

alter ego är inte en individ av kött och blod utan en konstruktion, en idealtyp ett sannolikt 

medelvärde av människan. Detta alter ego ger människan vägledning och hjälper henne att 

förstå sin sociala omvärld och medvärld och medmänniskorna däri. Ingen fysiskt levande 

människa kan passa i denna form utan har istället en kärna som utgår ifrån detta alter ego. 

Runt denna kärna finns det tunna sociala lager vilka berättar vem hon är, vart hon kommer 

ifrån och vad hon har upplevt i sitt liv. Dessa lager skiftar i färger hos individerna och ingen 

färgnyans eller färgföljd är sig lik från den ena individen till den andra. Oavsett vilka 

erfarenheter som har gjort dig till den du är så menar vi ändå att det finns en gemensam 

fundamental uppfattning om hur den sociala världen ser ut och vi har konstaterat att 

medvetenheten om denna värld har växt i omfång för varje individ. Detta gör att dagens 

individ har en mängd typifierade konstruktioner utifrån vilka hon sannolikt kan uppfatta den 

sociala världen så som den uppfattas av dem i hennes sociala omvärld och medvärld. Detta 

gör också att hon kan förstå, bringa mening och relevans till den värld som hon socialt delar 

med alla individer som är samtida med henne. Detta innebär i sin tur att hon i den 

intersubjektiva sociala omvärlden, medvärlden och världen i sin helhet kan forma strukturer 

vilka orienterar henne och hennes medmänniskor i vissa bestämda riktningar.  

Genom dessa strukturer, relevanssystem och meningssammanhang kan den sociala individen 

selektera bland ett flertal olika alternativ för vad som anses ge henne de bästa 

förutsättningarna till ett fortsatt fungerande liv. Alternativen är begränsade även om hon själv 

inte kan se det bland alla möjliga val. Istället förlitar hon sig på att det som hennes 

medmänniskor har gjort före henne och samtidigt med henne också kommer att fungera för 

henne.  

 

Frågan är hur människan utifrån dessa grundläggande premisser ska kunna vägleda sig själv i 

ett allt mer fragmenterat socialt samhälle. Ett samhälle som, om vi får tro Bauman och 

Sennett, är allt mer fokuserat kring människan som ensam ansvarig för alla sina handlingar. 

Vad ska individen utgå ifrån, vems recept blir gällande när omvärlden förlorar alla sina 

gränser och där medvärlden blir mer påtaglig. Vi kan göra liknelsen med den sociala 

omvärlden som en sandstrand där gränsen mellan hav och strand blir otydlig och i likhet med 

hur vågorna slår in mot stranden sköljer den sociala medvärlden över de förut så tydliga 

gränserna omkring vår sociala omvärld. Detta kan göra människan splittrad där hon behöver 

se hela den sociala världen som sin spelplan och där hon måste känna till reglerna för att veta 

hur hon ska orientera sig och handla i denna. Hon måste väga alla tänkbara alternativ på en 

gyllene våg för att inte riskera att ta ett beslut som hon senare kommer att få ångra. Detta 

misslyckande kan bli förödande för individen som inte har någon annan att ställa till svars för 

hennes eget agerande. Vi ställer oss frågande till om det idag går att tala om ett globaliserat 

samhälle. Gemensam individualism där man ska slå sig fram på egen chansning och 

risktagande men samtidigt stå enad i ledet för att följa samhällets normer och värderingar. En 

slags gemensam individualism istället för en kollektiv gemenskap. Vi tror snarare att det 

handlar om ett individualiserat samhälle eller individens samhälle där hon har fått en naturlig 

förhållning gentemot det globala sociala samhället som helhet och där hon som 
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världsmedborgare tvingas att acceptera de skiftande krav och påtryckningar som den sociala 

världen i sin helhet ständigt skapar. Som följd av detta blir det allt svårare för individen att 

konkretisera hennes projekterade handlingars utfall i framtiden. Det är precis lika svårt som 

att sy färdigt en tröja till ett barn som hela tiden växer.  

 

7. Metod del 2 
För denna studie har vi valt att göra en narrativ metodansats vilken syftar till att ta till vara på 

berättelsen och i vårt fall fyra studenters delar av sin livsberättelse. Vi har med anledning av 

detta valt att ta del av metodologiska böcker som på ett omfattande sätt förklarar den narrativa 

metodologins perspektiv. Vi har sedan valt ut de delar av denna metod vilka vi presenterar här 

nedan.  

 

 

7.1 Narrativ metod i praktiken 
Samtalen 

Då vi är intresserade av hur individen ser på och uppfattar sin sociala verklighet ville vi 

komma åt deras berättelser om delar av sitt liv. Genom de fyra teman som vi har valt att 

fokusera på utvecklade vi en grundmall för vår första samtalsintervju. Vi utformade således 

tankegångar och frågeställningar som vi anser öppnar upp för ett längre berättande från 

narratörens sida. Vi ville i så liten utsträckning som möjligt styra samtalet även om vi 

medvetet valde att hålla samtalet inom ramarna för våra fyra teman. Vid det andra 

samtalstillfället anpassade vi frågorna till var och en av narratörerna för att komma åt mer 

omfattande information om det vi ansåg var intressant att följa upp från deras första 

samtalsintervju (Se bilagor nr X-Y). Själva intervjutillfällena hölls i universitetsbibliotekets 

grupprum för att skapa en mer avskild och neutral situation där narratören kunde prata fritt 

och förhoppningsvis avslappnat. För att ytterligare garantera att våra narratörer skulle känna 

sig mer avslappnade valde vi att genomföra intervjuerna med endast en av oss två närvarande. 

Detta innebär att vi ansvarade för två narratörer vardera. Vi är medvetna om att detta kan ha 

haft en viss inverkan på hur vi har uppfattat det empiriska materialet samt hur vi individuellt 

har tolkat de olika livsberättelserna när vi har bearbetat materialet. Båda samtalen spelades in 

med hjälp av en diktafon och alla narratörer fick veta att de när som helst hade möjlighet att 

avbryta inspelningen eller intervjun om de så önskade. Vi använde oss även av flashcards för 

att dessa bjuder in till ett reflekterande under samtalets gång, det vill säga att korten ligger på 

bordet med de olika frågeställningarna gör det lättare för narratören att återgå till en fråga i 

efterhand. Under samtalet förde vi också stödanteckningar för att underlätta bearbetningen av 

materialet i efterhand samt ta fram nya frågeställningar att följa upp med under det andra 

samtalet.  

 
Bearbetning av data 

Efter genomfört samtal transkriberade vi intervjun i ordagrant i sin helhet och de citat som vi 

anser är mest talande för studiens huvudfrågeställningar valdes ut till det empiriska material vi 

har presenterat. Vi har i så stor mån som är möjligt valt att presentera narratörernas berättelser 
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så som dem har sagts ordagrant, i vissa fall har vi valt att lägga till ord för att förtydliga 

sammanhanget av det som berättas. Nedan presenterar vi det system av symboler vi har 

använt för att presentera det empiriska materialet. Detta system har vi lånat från Narrative 

research (1998).  

 Parantes (-) innebär att vi som författare har lagt till ett beskrivande eller förklarande 

ord eller fras. 

 Klammertecken [-] innebär att vi som författare har lagt till ett ord som binder ihop 

eller förtydligar sammanhanget av det som narratörerna berättar.  

 Tre punkter inom parantes (…) förtydligar att det är en paus i den berättandes 

berättelse. 

 Tre punkter inom klammertecken […] innebär att det saknas en del av en mening, 

flera meningar eller en paragraf från texten. Detta har vi gjort med anledning av att det 

sagda är en upprepning av något som tidigare är sagt eller att det sagda ej har relevans 

för sammanhanget. 

 Citationstecken ”kursiverad text” markerar narratörernas dialog i presentationen av det 

empiriska materialet. I alla andra hänseenden refererar detta till citat från aktuell teori. 

Detta framgår av sig självt i textsammanhanget. 

 Citationstecken ”-” beskriver ett ord eller uttryck som är eller kan vara kluvet eller 

inneha mer än en specifik definition.
100

 

 

Validitet och reliabilitet  

Validiteten i vårt empiriska material framkommer av den anledning att våra narratörers 

utsagor vid båda samtalstillfällena har varit sammanhängande och att temana genom deras 

resonemang går ihop samt är uttömmande. Narratörerna har vid flertalet tillfällen refererat 

tillbaka till sådant som de tidigare sagt vilket har ökat tillförlitligheten och trovärdigheten i 

dessa berättelser. Vi kan trots detta endast utgå ifrån att våra narratörer har haft intentionen att 

berätta dessa delar av sitt liv utifrån ett så sanningsenligt perspektiv som de förmår. 

Reliabiliteten i vårt empiriska material påvisas av att narratörerna under båda 

samtalstillfällena har varit vakna, talföra, medvetna, att de flera gånger refererar tillbaka till 

tidigare samtal och att de har varit motiverade. Alla narratörer har någon gång under pågående 

samtalstillfälle berättat för oss som intervjuare att de tycker att samtalsämnena är intressanta 

och att det har fått dem att gå och fundera på dessa även efter avslutat samtalstillfälle. Detta 

visar på att de varit engagerade och intresserade av projektet. Med anledning av historierna 

som de delar med sig av är så mångfacetterade är det rimligt att anta att dessa ej kan vara 

konstruerade, därmed är de trovärdiga. Narratörerna har under pågående samtal också varit 

generösa med att berömma såväl intervjuteknik som vårt ämnesområde vilket visar på att de 

har ett förtroende för oss.  
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Vårt teoretiska urval 

Med anledning av att vi var intresserade av att komma åt det socialpsykologiska skiktet, det 

vill säga där individen möter samhället, där vi blir medmänniskor som gemensamt skapar en 

intersubjektiv social värld var det av intresse att söka förstå det fenomenologiska perspektivet 

på den sociala världen. Alfred Schütz (Den sociala världens fenomenologi 2002) 

fenomenologi har därför fungerat som vårt teoretiska grundunderlag för att tolka och söka 

fånga substansen i de subjektiva upplevelser som våra narratörer delar med sig av tilloss i 

samtalen. Det är främst Schütz resonemang om den naturliga inställning till individens 

oproblematiska vardag, deras upplevelser av sin sociala omvärld och medvärld samt deras 

orienteringsschemata i den sociala världen vilka Schütz benämner som relevanssystem och 

meningsstrukturer som presenteras i denna studie. För att kunna sätta narratörernas subjektivt 

upplevda sociala värld i ett bredare samhälleligt perspektiv har vi valt att presentera några av 

Zygmunt Baumans grundläggande tankegång om individen i det flytande samhället (Det 

individualiserade samhället 2002, Samhälle under belägring 2004, Konsumtionsliv 2007). 

Han menar att individen i dagens samhälle har förliknat sig med tanken att hon är en passiv 

deltagare i det sociala samhället snarare än en aktiv aktör som tror att hon tillsammans med 

sina medmänniskor kan påverka och förändra. Vi har vidare presenterat några av Richard 

Sennetts empiriska och till viss del teoretiska tankegångar (När karaktären krackelerar 2006) 

som ett komplement till Bauman. För att få en förståelse för hur vår sociala värld ter sig för 

oss idag behöver vi också ha en förförståelse för hur den sociala världen såg ut tidigare. Vi 

har kortfattat och med hjälp av Jonas Frykman och Orvar Löfgren presenterat denna 

utveckling i kronologisk ordning (Den kultiverade människan 1979). För att förstå hur 

processen att lämna en fas i livet, studentlivet, för att gå in i en annan fas, arbetslivet, har vi 

presenterat Helen Ebaughs studie (Becoming an ex 1988) som undersöker vad detta kan 

innebära för en individ, det vill säga att träda ur en specifik social roll och de förväntningar 

som tillkommer denna roll.  

 

7.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Kvalitativ metoder har en lång historia och har använts flitigt speciellt i etnologiska studier 

genom tiderna. Den här metoden passar sig väl för socialpsykologiska studier och det är av 

den anledningen vi har valt att ha den som ett komplement till den narrativa metoden. Det är 

rimligt att säga att den narrativa metoden är kvalitativ eftersom de ger beskrivande data av 

människors egna ord och berättelser om sina liv. Det centrala i fenomenologiskt perspektiv 

och därmed i kvalitativ forskning är att söka förstå människor utifrån deras referensramar och 

upplevda verklighet. Kvalitativ forskning är induktiv på så sätt att det inte finns en definierad 

teoretisk grund som utgångspunkt för de empiriska svar vi söker. Istället arbetar vi med den 

empiriska data som utgångspunkt för att därigenom söka svar på det problem vi har 

formulerat. De teoretiska ramarna kan sedan understödja det som vi finner intressant i det 

empiriska materialet. Det är dock inte sagt att vi inte kan ha några teoretiska utgångspunkter 

innan vi påbörjar vårt insamlande av empiri. Det är en omöjlighet att gå in med rena 

induktioner kring ett problem. Vi kan inte frångå det faktum att vi har förutfattade meningar 

om ett fenomen och att vi har en viss förförståelse om det samma. Kvalitativa forskare är 
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intresserade av hur människor tänker och agerar i sina vardagliga liv. Vi har byggt upp våra 

kvalitativa intervjuer mer som konversationer snarare än helstrukturerade intervjuer. Vi måste 

förtydliga att denna sociala konstruktion inte helt kan jämföras med ett samtal som förs 

mellan två vänner till vardags. Situationen är socialt konstruerad och hur lättsamt samtalet än 

kan flyta på så har vi en påverkan eller effekt på den person som vi samtalar med. Det är 

viktigt att man har en medvetenhet om dessa effekter och att man försöker minimera eller 

kontrollera effekterna eller åtminstone förstå dem när man bearbetar datan. Det är även nyttigt 

att se på och studera området ur flera perspektiv, det vill säga att förstå fenomenet ur olika 

människors perspektiv. Det handlar om att ge röst åt alla. Vi har inte utvecklat detta närmare i 

vår studie utan har fokuserat på fyra specifika individers upplevelse av sin vardag och 

livsvärld.
101

 För att söka fånga in de stories som våra fyra narratörer valt att dela med sig av 

har vi arbetat med ett fenomenologiskt metodologiskt tillvägagångssätt. Den här metoden 

hjälper till att förklara hur individer ger mening åt sin sociala värld genom olika 

konstruktioner av deras upplevda verklighet.
102

  

 

7.3 Urval och avgränsningar 

Då vi är intresserade av att se på hur studenter upplever sin sociala omvärld och medvärld när 

de befinner sig i gränslandet mellan studentliv och arbetsliv var det viktigt för oss att få tag i 

studenter som närmar sig sin examen, det vill säga läser sista terminen på en 

programutbildning. Vi valde att gå ut med information om vår studie via mejl till 

programansvariga för att be dem vidarebefordra detta till alla sistaårsstudenter på 

programutbildningarna vid L (namn på universitet) i V (namn på universitetsstad). Vi valde 

även att ta kontakt med IT-support för att få tillgång till studenternas mejl-adresser. För att 

garantera att vi skulle nå ut till alla tänkbara kandidater valde vi även att sätta uppslag på 

universitetets allmänna anslagstavlor. Responsen var inte stor vilket gav oss liten möjlighet att 

välja ut våra narratörer. De fem personer som visade intresse av att delta i vår studie blev 

kontaktade för att få vidare information om projektet samt för tidsbokning av 

intervjusamtalen. Av de fem vi fick kontakt med gjorde vi ett urval på fyra narratörer. Urvalet 

grundade vi på tillgängligheten i fysisk tid och rum för samtalsintervjuer. Vi träffade sedan 

våra fyra narratörer vid två olika tillfällen för att samtala kring temana utbildning, arbete, 

livsplan och samtalstro. Specifika frågor som behandlades under samtalen finns att hitta i 

separat dokument bilaga 1.  

 

7.4 Metodkritik 
Under insamlandet och bearbetningen av vårt empiriska material har vi stött på diverse 

komplikationer dels av den anledningen att själva samtalet eller intervjuförfarandet är en 

social konstruktion vilken påverkar utfallet av det som berättas. Vi påverkar ofrånkomligt 

narratörerna med vår blotta närvaro och likaså påverkar dem oss med sin närvaro. Att vi 
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dessutom befinner oss i en liknande situation som våra narratörer, nämligen i slutet av en 

utbildning på universitetet, har också betydelse för utfallet av resultatet. Vår inställning till de 

frågor som vi ber narratörerna att besvara har vi redan en egen inställning till. Det har därför 

varit viktigt att vi under samtalens gång varit uppmärksamma på att inte ”lägga orden i mun” 

på våra narratörer. Vi har inte helt kunnat ställa oss objektiva till deras berättelser men vi har i 

största möjliga mån försökt att frånställa oss vår förutfattade mening om hur saker och ting 

förhåller sig kring de teman som studien berör. Vi tror också att ett tredje samtalstillfälle med 

våra narratörer hade kunnat ge oss en bättre förutsättning för att komma åt deras upplevelser 

kring de teman som studien berör. Vi medger att endast två samtal har givit oss ett till viss del 

spretigt resultat och vi har därför valt att inte presentera det i sin helhet i resultatet. Vi menar 

till trots att vi har fått många intressanta inblickar i hur narratörerna resonerar och reflekterar 

över våra teman. Vi har även stött på problem då vi, i samråd med vår handledare, har varit 

tvungna att under arbetes gång tänka om i vår teoretiska utgångspunkt. Detta har medfört att 

tiden inte har varit tillräcklig för att utveckla alla resonemang i den mån som vi hade velat. 

Dock anser vi att denna vändning har gjort att vår studie blivit tydligare i sin teoretiska ansats. 

Vi medger att tiden har varit vårt största hinder men anser till trots att vi har lyckats presentera 

ett välarbetat teoretiskt och empiriskt material.  

 

7.5 Etiska aspekter 
Vi har medvetet valt att inte nämna våra narratörer vid namn av den anledningen att de skulle 

känna sig friare att uttrycka sig under samtalen. Vi har även valt att inte presentera namn på 

städer eller platser av samma anledning. Vi har således valt att hålla våra narratörer och till 

dem anknutna platser konfidentiella, vilket innebär att dem för oss är kända men inte för 

övriga läsare av studien och tillhörande material. Vi kommer med anledning av detta inte ange 

några elektroniska bilagor till intervjuerna. Istället kommer dessa att presenteras i textform så 

som de är transkriberade av oss.  
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