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Förord 

Författarna till denna uppsats vill inledningsvis tillägna ett stort tack till samtliga respondenter 

för deras deltagande i denna studie, den öppenhet ni visat har varit ovärderlig. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Rickard Danell som under studiens gång alltid bidragit 

med goda tankar och värdefull återkoppling.  

Ett tack tillägnas även till familj och vänner men ett särskilt tack till vår goda vän Moa för allt 

stöd, kärlek och positiv energi även på de mörkaste av dagar. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete från idé till färdig uppsats.  

 

Mathilda Wahl & Mimmi Gider 
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Sammanfattning  
Studien syftade till att undersöka skillnaden mellan individer som studerar vid likvärdiga 

universitetsprogram och således med en mindre tydlig anknytning till arbetsmarknaden i 

förväntningar på den framtida karriären. Den homogena urvalsgruppen valdes med anledning 

av att lättare kunna undersöka de anledningar som låg till grund för skillnader i studenternas 

förväntningar på karriären mellan män och kvinnor. För att kunna besvara de valda 

frågeställningarna valdes sociokognitiva karriärteorin som ett ramverk med kompletterande 

teorier för ytterligare perspektiv. Urvalsgruppen redovisade för liknande erfarenheter, bakgrund 

och stöd vilket betraktades som bidragande faktorer till individernas förväntan på den framtida 

karriären. Markanta skillnader uppvisades i relationen mellan självtillit och kön där analysen 

visade på en direkt länk mellan dessa.   

 

Nyckelord: Självtillit, kön, förväntat utfall, karriär, sociokognitiv karriärteori.  
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Inledning  
“Vad ska du bli då du blir stor?” Vissa människor har ett direkt svar på den frågan medan andra 

behöver mer betänketid. Frågan om vad som ska bli det framtida yrket är kanske särskilt 

påtaglig för universitetsstudenter som inom kort ska anta arbetslivet. Det ställer högre krav på 

individens förväntningar på framtiden då dessa inom kort behöver konkretiseras till handling. 

Denna studie ämnar undersöka kandidatstudenters förväntningar på framtiden. De individer 

som ingår i studien studerar alla vid universitetsprogram med en liknande utformning och utan 

tydlig anknytning till en bestämd yrkesroll. Detta gjordes med anledning av att de utvalda 

individerna har möjligheten att tänka fritt i deras förväntningar på den framtida karriären, utan 

att behöva följa en färdig mall. Att kunna välja karriärväg på egen hand kan betraktas som en 

frihet i att forma den egna arbetsrollen. Samtidigt är det något som ställer högre krav på den 

enskilda individens tilltro till den egna förmågan och tilltron i utförandet av uppgifter. Detta 

kan i sin tur påverka individens sätt att kunna motivera sin plats i den framtida arbetsrollen. Vid 

studier på liknande program finns många förutsättningar för att ha snarlika föreställningar om 

framtiden då individerna under studieåren får tillgång till samma kunskap. Tidigare forskning 

indikerar att kvinnor generellt visar en lägre aspirationsnivå än män i deras förväntan på det 

framtida yrket (Watts et al., 2015). Med avstamp i det faktum att kön verkar ha en påverkan i 

förväntningarna på framtiden, finner vi det relevant att undersöka män och kvinnors 

föreställningar om det framtida yrket då de tar sig an yrkeslivet på utbildningsmässigt lika 

villkor.  

Syfte & frågeställning  
Denna studie har därmed som syfte att belysa eventuella skillnader mellan män och kvinnor i 

deras föreställningar om det framtida arbetslivet då de studerar vid likvärdiga utbildningar på 

högskolenivå som inte är starkt förankrade till arbetsmarknaden. Syftet vill vi besvara med hjälp 

av de frågeställningar som följer: 

 

• Hur ser skillnaden på förväntningar ut mellan individer som studerar likvärdiga program 

på universitetet utan en tydlig anknytning till arbetsmarknaden i förväntningarna på den 

framtida karriären?  

• Vilka anledningar kan ligga till grund för eventuella skillnader av förväntningarna på 

den framtida karriären mellan män och kvinnor?  

• Vilka faktorer är det som styr en individs föreställningar om dennes framtida yrke?  
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Teori  
 

I detta avsnitt presenteras de teorier vilka vi ansett relevanta till studiens syfte och 

frågeställningar. Teoriavsnittet är uppdelat i två delar. Inledningsvis presenteras studiens 

huvudsakliga ramverk med sociokognitiv karriärteori. Då studien ämnat att undersöka 

individens karriärförväntningar har den andra delen av teoriavsnittet ägnats åt att behandla 

individuella skillnader som ett kompletterande element i relation till sociokognitiv karriärteori.  

Sociokognitiv karriärteori 

Sociokognitiv karriärteori (SCCT) är en en teori formulerad av Lent, Brown och Hackett (1994) 

och kan ses som en förlängning av Banduras (1986) sociokognitiva teori vilket är en teori som 

menar att människor gärna upprepar de beteenden som upplevs ge positiva förstärkningar i den 

sociala miljön inom vilken de agerar. SCCT menar att människor agerar efter ett eller flera 

uppsatta mål och målsättningen är baserad på individens självtillit till att nå det givna målet. 

Författarna menar att självtillit, förväntat utfall och mål är tre huvudsakliga faktorer som 

samverkar tillsammans med aspekterna personliga anlag, miljöpåverkan, intresseutveckling 

samt lärande erfarenheter (Lent, Brown & Hackett, 1994). Med anledning av studiens intresse 

kommer de inledande faktorerna av SCCT presenteras.  

Det personliga anlaget definieras som de personliga egenskaper som varje individ besitter. Det 

kan således definieras som personens kön, etnicitet, fysiska förutsättningar och hälsotillstånd 

(Lent, Brown & Hackett, 2002).    

Faktorn miljöpåverkan definieras enligt Lent, Brown och Hackett (1994) som individens 

dagliga kontext och dennes omgivning. Miljöpåverkan behandlar exempelvis en individs 

emotionella och finansiella stöd vilket i sin tur kan påverka dennes akademiska och 

yrkesmässiga val. Individen kan i stor utsträckning påverkas av dennes direkta miljö ur både en 

gynnande och missgynnande mening. Vilken riktning individen påverkas mot är beroende av 

om denne befinner sig i en positiv och uppmuntrande kontext eller en negativ och motarbetande 

kontext (Lent, Brown & Hackett 1994). Om individen saknar ett finansiellt eller emotionellt 

stöd från dess direkta omgivning kan detta innebära att denne upplever fler barriärer i sina 

framtida val. Detta kan inte bara ha en påverkan på individens framtida val utan även dennes 

intressen och kan därmed ha en inverkan på exempelvis valet om vidareutbildning (Lent, Brown 

& Hackett 1994).   Lent, Brown och Hackett(1994) redovisar vidare att intressen förväntas ha 
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störst inverkan på de akademiska och yrkesmässiga valen under stödjande miljöförhållanden 

(Lent, Brown & Hackett, 2002). 

Intressen växer inom områden som individen har talang inom. Individens omgivande miljöer 

behöver fylla en exponering av såväl direkta, delegerande och övertygande erfarenheter som 

kan ge upphov till positivt förväntade utfall (Lent, Brown, & Hackett, 1994).  Lärande 

erfarenheter är de misslyckanden och framgångar individen besitter och som således ger effekt 

i form av stärkande eller en försämring i självtilliten samt det förväntade utfallet och som 

slutligen hjälper människan att revidera eller bekräfta ett val (Lent, Brown, & Hackett, 2000). 

Karriärutveckling kan inte endast kopplas samman med externa faktorer utan desto mer till 

individens egen tillit till den egna förmågan. Självtilliten är en faktor som definierar den 

personliga övertygelsen till personens egen förmåga att utföra särskilda beteenden och 

handlingsplaner (Bandura,1986). Den grundar sig i tidigare upplevelser då individens förmåga 

resulterade i ett lyckat utfall. Mer utförlig beskrivning återfinns på sida 6, självtillit.  

En annan faktor är det förväntade utfallet. Detta spelar en nyckelroll för individens motivation 

vilket således kan hjälpa individens strävan mot dennes målsättningar. Det förväntade utfallet 

innefattar individens personliga övertygelser om resultaten eller följderna av särskilda 

handlingar. I motsats till självtilliten som behandlar individens tro på den egna förmågan (“kan 

jag göra detta?”) innebär istället det förväntade utfallet individens föreställda konsekvenser av 

givna handlingar (“om jag gör detta, vad kommer då att hända?”). Det förväntade utfallet 

innefattar en rad olika övertygelser om svarsresultat på den föreställda händelsens utfall, till 

exempel tron på yttre förstärkning (mottagandet och konkreta belöningar vid ett framgångsrikt 

resultat) och självstyrda konsekvenser (stoltheten i att behärska en utmanande uppgift) samt 

utfallet av handlingen i sig (Lent, Brown & Hackett, 2002). Vi skapar våra förväntade utfall 

baserat på de tidigare erfarenheter vi besitter i kombination med vår självtillit.  
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Figur 1. SCCT- modellen i sin helhet (Lent, Brown & Hackett, 2000) 

Avgränsning av modellen 

I denna studie har delar den modell som Lent, Brown, och Hackett (2000) utvecklat, valts ut 

för att revideras efter uppsatsens specifika syfte med översatta termer som anses likvärdiga med 

begreppen från originalmodellen. Gällande parametern personligt anlag avgränsades val av 

målgrupp till kön och därmed valde vi att inte undersöka faktorer som etnicitet och 

hälsotillstånd etc. (Lent, Brown, & Hackett, 2000). I modellens inledande faser definieras 

viktiga delmoment i individens inledande karriär. Dessa kopplades således samman med 

arbetets syfte att undersöka de föreställningar den valda målgruppen hade för sina framtida 

karriärer. Den senare delen av modellen inkluderades inte då arbetets syfte var att undersöka 

förväntningar på framtida utfall. Då den senare delen av modellen behandlar det faktiska utfallet 

av individens val inkluderades denna inte i studien då det inte följde studiens syfte samt 

behandlar moment som ännu inte inträffat för respondenterna (Lent, Brown & Hackett 2000).   

 

Figur  2. Reviderad version av SCCT-modellen 
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Individuella skillnader 

Nedan presenteras teorier kopplade till den enskilde individen med syfte att kunna förklara 

eventuella skillnader som kan tänkas finnas mellan olika människor gällande förmåga, tankar, 

drivkrafter samt den grad av kontroll över det egna livet individen upplever. 

 

Drivkrafter och motivation 

Motivation sett som ett kognitivt fenomen kan betraktas som en drivkraft och en förväntan. 

Drivkraften som får oss till att exempelvis arbeta hårt kan vara en hög lön eller goda 

utvecklingsmöjligheter. Det finns dock skillnader mellan individer i det att vi responderar olika 

starkt till samma typ av drivkrafter. Utifrån förväntansteorin (expectancy x value theory) 

förklaras detta fenomen genom att individer värderar drivkrafter olika och att de förväntningar 

vi har på att beteenden kommer leda till en uppfyllelse av våra mål (Holt et al. 2012). Detta kan 

konkretiseras i arbetet genom exemplifieringar av följande; Individ 1 anser att hårt arbete 

förväntas generera i karriärutveckling (drivkraft) vilket även värderas högt av denne. Individ 2 

anser också att ett hårt arbete leder till en karriärutveckling men finner inte detta viktigt i samma 

grad då denne anser sig vara mer intresserad av sin nuvarande arbetssituation (Holt et al. 2012.  

 

Självtillit 

Albert Bandura är en av de mest framstående inom den sociokognitiva forskningen och har 

bland annat bidragit med teorin om Self Efficacy. Begreppet har haft ett flertal olika 

översättningar som tilltro till den egna förmågan eller självtillräcklighet men kommer 

genomgående i denna uppsats kallas för självtillit. Det Bandura (1997) syftar på är att 

individens tilltro till dennes egna förmåga har en avgörande betydelse på livsval och 

värderingar. Självtilliten syftar alltså på individens syn på dennes förmåga att kunna påverka 

utfallet i situationer baserat på antaganden om det egna beteendet. Bandura (1977) definierande 

självtilliten som den personliga bedömningen av att kunna sätta upp mål och att uppnå dessa. 

Detta innebär att självtillit ofta mäts i relation till ett specifikt område men kan även översättas 

i mer generella termer då vi exempelvis kan ha en låg självtillit då det kommer till att söka nya 

arbeten men ha en hög självtillit i utförandet av uppgifter inom ett arbete (Bandura, 1997). 

Individens självtillit är det som avgör hur denne handlar, tänker och känner samt hur vi kan 

motivera oss själva och har därmed en direkt påverkan på vilka aktiviteter vi väljer att delta i 
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samt vilken inställning denne har till aktiviteten. Det blir individens förväntningar på ett visst 

utfall av en handling som kommer avgöra den energi denne kommer lägga för att kunna nå 

målet, ju starkare självtillit desto större ansträngning (Bandura, 1977). Om individen dessutom 

besitter en sanningsenlig bild av sig själv menar Bandura (1977) att denne lättare kan möta 

motgångar och inte finner sig själv sårbar i samma grad som den med en mindre sanningsenlig 

självbild. Bandura (1997) hävdar vidare att vår självtillit inte är någonting som kan anses vara 

oföränderlig utan någonting som vi kan påverka och utveckla.  

 

Bandura (1997) lyfter huvudsakligen fyra faktorer av markant betydelse för utvecklingen av 

individens självtillit. Den första faktorn, som även kan räknas som den av störst vikt, är våra 

erfarenheter av ett lyckat utfall. För varje tillfälle som vi lyckas nå det mål vi ställt upp stärks 

vår självtillit och ju oftare detta sker desto kraftfullare blir tilltron till individens egen förmåga 

att lyckas även vid det tillfälle som följer. Det är dock inte bara individens egna erfarenheter 

som kan ha en inverkan på självtilliten utan även resultaten i utfall hos de människor vi har runt 

omkring oss som vi identifierar oss med. Bandura (1997) menar att detta är den andra faktorn 

som påverkar individens självtillit. Genom att iaktta lyckade utfall av andra kan vi stärka vår 

egen kapacitet. Ytterligare en faktor som lyfts är även den beroende av vår omgivning, 

nämligen hur vi verbalt blir uppmuntrade av andra samt känner stöd från individer runt omkring 

oss. Detta kan även i motsatt riktning försämra vår självtillit om vi skulle känna oss nedtryckta 

eller avsaknad av stöd.  Den fjärde och sista faktorn är individens fysiologiska och emotionella 

tillstånd. Detta syftar till individens förmåga att kunna hantera den eventuella ångest eller stress 

som uppkommer vid en given situation. De människor som inte har problem med att kontrollera 

sina känslomässiga reaktioner vid en situation antas få en negativt påverkad självtillit och i 

relation till detta även sänka sin förmåga att kunna prestera (Holt et al., 2012).  

 

Känsla av kontroll  

Det som styr ett specifikt beteende inom en specifik situation menar Rotter (1954 i Holt et al. 

2012) är vad våra förväntningar av konsekvensen av ett visst beteende kommer leda till, i 

kombination med värdet såväl i positiv som negativ bemärkning. Känsla av kontroll (Locus of 

control) är någonting som Rotter specifikt lyfter fram. Detta syftar på var vår kontroll är 

belägen. Vår kontroll kan antingen vara lokaliserad inom oss som individer, även kallad inre 

känsla av kontroll, vilket syftar på att individen anser sig ha kontroll över sitt eget liv. I motsats 

till detta finns en yttre känsla av kontroll som syftar på då individen inte anser sig ha någon 
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huvudsaklig kontroll över utfallet av sitt eget liv, utan att kontrollen ligger lokaliserad bortom 

individen. Rotter menar att den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är att en dominant 

inre känsla av kontroll innebär att individen i större utsträckning kommer kämpa för att lyckas 

då denne anser att utfallet av aktiviteten är beroende av deras egna prestationer jämfört med 

individer med en dominant yttre känsla av kontroll (Holt et al. 2012). Inre känsla av kontroll är 

även positivt korrelerad med självförtroende samt känslan för den personliga effektiviteten 

(Holt et al. 2012).  

 

Rotters teori (Holt et al. 2012) om var individens kontroll är lokaliserad kan anses vara ett 

komplement till SCCT. Detta med anledning av att teorin behandlar individens beteende i 

specifika situationer och kan därmed bidra med ytterligare ett perspektiv än det som 

sociokognitiv karriärteori erbjuder.  

McClellands behovsteori 

I de klassiska behovsmodellerna anses våra behov vara uppbyggda i en hierarkisk ordning där 

de fungerar i en följd som motiverande (Aronsson et al., 2012). McClellands behovsteori 

innefattar en modell där behoven istället för att finna sig i en hierarkisk ordning existerar 

parallellt med varandra. Likt andra hierarkiska modeller menar McClellands behovsteori att 

beteenden styrs av olika otillfredsställda behov (Aronsson et al., 2012). Denna teori finner vi 

relevant i relation till vår studie då den behandlar de mänskliga behoven ur ett 

dominansperspektiv och därmed visar på de skillnader som kan uppstå då individer drivs av 

olika sorters behov, någonting som inte SCCT behandlar i samma grad.  

 

McClellands behovsteori menar att människor generellt utgår från tre huvudsakliga socialt 

inlärda behov. Ett av behoven är att prestera, bemästra eller uppnå en uppgift, situation eller 

liknande.  Ett annat är människans behov av att känna samhörighet med andra och det sista är 

behovet av makt och att vara bättre än andra individer (McClelland, 1987).  Enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2008) är vårt behov starkt präglat av vår vilja att åstadkomma någonting bättre 

och att nå nya höjder i motsats till det gamla och redan beprövade vilket sätter en större press 

på individens egna kreativa förmåga. Karaktäristiska drag i personligheten hos individer som 

drivs av prestationsbehovet är att de ofta drar sig till situationer där de utmanas och där deras 

problemlösningsförmåga och ansvarstagande ställs på prov. Dessa människor prioriterar 

resultat högt men domineras ofta av en stor rädsla för att misslyckas. De tenderar därför att ge 

sig hän åt uppgifter som de känner är ansträngande men samtidigt till fullo är möjliga att uppnå. 



 9 

Individen sätter upp sina mål och genomför ofta arbetet koncentrerat tills dess att målet är 

uppnått men riskerna som individen tar sig för är ofta väl kalkylerade, annars vill inte denne 

utföra uppgiften. Människor som agerar utifrån behovet makt har enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) en fallenhet för att vilja dominera och utöva påverkan på andra människor och visar ofta 

en vilja att sträva mot ledande roller inom samhället. Man gillar att undervisa, kommunicera, 

påverka och tala till andra. Dessa individer kan alltså känna en stor dragningskraft till 

sammanhang där de får tillgång till högre status. Detta står i kontrast till de individer som i 

huvudsak drivs av behovet av att känna en samhörighet med andra människor. Människor som 

styrs av samhörighet har stora behov att känna sig uppskattade och visar ett starkt intresse i 

solidaritet och i viljan att tillhöra ett sammanhang. De har en naturlig längtan efter att vara i 

sociala situationer tillsammans med andra människor och att få vara del av en stor gemenskap. 

Individer som styrs av samhörighetsbehovet handlar ofta på ett sätt som de tror stärker och 

gynnar relationen med andra människor och drar sig därför för att hamna i konflikter med andra 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008.). 

 

Holt et al. (2012) lyfter fram begreppen hög- och lågpresterande personer, i en spegling av 

McClellands teori, vilket utgör två personlighetstyper som ytterligare sätter McClellands 

behovsteori i en ny vinkel analyserat utifrån den enskilda individen. Den högpresterande 

individen har ett starkt fokus på dennes egna förmåga medan den lågpresterande individens 

fokus snarare ligger på de eventuella misslyckanden denna ser. Den högpresterande individen 

behöver nödvändigtvis inte överträffa den lågpresterande under lugna förhållanden med lätta 

uppgifter men vid mer utmanande uppgifter eller situationer där ett lyckat utfall är av hög vikt 

överglänser de högpresterande de lågpresterande. Rent generellt menar Holt et al. att en 

högpresterande individ som mest strävar efter framgång då de ser sig själva som personligt 

ansvariga över utfallen, då de uppfattar en risk för misslyckande eller då det finns möjlighet för 

dem att få feedback på deras prestationer (Holt et al. 2012). Enligt Holt et al.(2012) leder detta 

till att den högpresterande i större grad drivs av att hellre utsätta sig för utmaningar där risken 

för att misslyckas är i mellanliggande led vilket motiverar dem. Detta i kontrast till den 

lågpresterande individen som söker sig till antingen de uppgifter där ett lyckat utfall i princip 

är givet eller extremt svåra uppgifter där ett lyckat utfall inte anses vara aktuellt för att således 

undvika att någonting står på spel vid utförandet av uppgifterna (Holt et al. 2012). För att förstå 

denna typ av mönster behöver vi inse att det är individens föreställning av resultatets osäkerhet 

som räknas. Exempelvis så framstår sannolikheten som väldigt liten för de flesta av oss att vi 
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med framgång skulle bestiga Mount Everest. Men för en vältränad klättrare blir uppgiften 

varken omöjlig eller enkel (Holt et al. 2012). 

Hollands teori om personligheter 

Människors föreställningar om en framtida profession grundar sig i de kunskaper de har om 

yrket och hur de ska matcha den föreställningen med sina egenskaper och identitet. En 

människas identitet är enligt Holland (1997) starkt sammankopplad med dennes yrkesval och 

detta är därför ett viktigt val i individens liv. Holland menar med sin teori att det går att förutse 

de mönster som visar vilket yrkesval en individ ämnar göra genom att matcha dennes 

personlighet med yrkesmässiga intressen. Hollands teori ingår inte i SCCT- modellen men vi 

anser att den kan fungera som ett komplement till modellen i fråga då den undersöker hur en 

individs personlighetstyp är kopplat till dennes föreställningar och således val av karriär.  

 

Holland delar genom en hexagon in människor i sex olika personlighetstyper där han menar att 

hos alla individer framstår en eller några av personlighetstyperna som mer dominanta än de 

övriga. De olika typerna Holland lyfter är: Praktisk, Konstnärlig, Vetenskaplig, Social, 

Företagsam och Systematisk förkortat RIASEC efter engelsk översättning. Den praktiska 

personen spenderar gärna tid utomhus och är generellt väldigt praktiskt lagd med intresse för 

fysiska aktiviteter. Den vetenskapliga personen är logiskt lagd och är en problemlösare. En 

konstnärlig individ uttrycker gärna sina känslor och uppskattar det kreativa men drar sig från 

begränsningar och regler. En social person spenderar gärna sin tid med andra och beskrivs som 

omhändertagande, omtänksam och varm. Den företagsamma vill gärna leda och dominera. 

Denne agerar snabbt och tänker inte igenom beslut i samma grad som den systematiska, där 

struktur och organisation är ledorden. Utgångspunkten för Holland (1997) är att när individer 

trivs med den miljö de befinner sig i kommer de prestera bättre. Finns det inte en 

överensstämmelse med personlighet och miljö kommer individens beteende ändras tills dess att 

denne hamnar inom en miljö som har en god överensstämmelse med dennes personlighet 

(Holland, 1997).  

 

I denna studie används Hollands teori om yrkespersonligheter främst som ett hjälpmedel för att 

lättare kunna tolka och förstå respondenternas karriärval givet andra karriärteorier och inte i 

första hand som en som ska förklara individens karriärval för sig. Hollands teori kan även bidra 

med andra perspektiv i relation till SCCT då den behandlar individens identitet.  
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Figur 3. Holland’s hexagon som innefattar kategorier för personlighet och arbetsmiljö, baserad på 

Hollands teori (1997) 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som ansetts relevant i relation till studiens syfte 

och frågeställningar.  
Arbona och Novy (1991) fann signifikanta skillnader mellan män och kvinnor inom 

karriärförväntningar och aspirationer hos mexikanska, amerikanska och europeiska studenter. 

Dessa skillnader menar författarna följde traditionella könsroller. De delade upp individers 

arbetsmiljöer i sex huvudsakliga kategorier enligt Hollands (1997) koder; Praktisk, 

Konstnärlig, Vetenskaplig, Social, Företagsam och Systematisk. Praktiska arbeten kräver ofta 

låg, eller ingen, utbildning och erbjuds av arbetsmarknaden i stor grad. Den konstnärliga och 

vetenskapliga individen har ofta siktet inställt på karriärer som kräver en högskoleutbildning, i 

kontrast till den praktiska personligheten (Arbona & Novy, 1991).  De fann att kvinnor i högre 

grad än män förväntade sig ett arbete inom sociala och systematiska yrken samtidigt som fler 

män förväntade sig arbeten inom praktiska och vetenskapliga yrken (Arbona & Novy, 1991). 

 

Metz, Fouad och Ihle-Helledy (2009) tar i sin studie avstamp i det Arbona och Novy (1991) 

hävdar gällande amerikanska högskolestudenters aspirationer och förväntningar angående 

deras framtida karriär. Studiens resultat, i samklang med Arbona och Novy (1991), pekar på att 

det finns könsskillnader i studenternas förväntningar på den framtida karriären även om de inte 

uppvisa samma traditionella könsmönster som Arbona och Novy hittade. Exempelvis så 

rapporterade såväl män som kvinnor att de aspirerade till arbete inom sociala yrken i allra 

högsta grad och praktiska samt systematiska yrken i allra lägsta grad. Det ska dock tilläggas att 
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män i större utsträckning uttryckte ambitioner att sträva efter praktiska och vetenskapliga yrken 

(Metz, Fouad & Ihle-Helledy, 2009).  

 

Watts et al. (2015) undersöker relationen mellan studenters kön, yrkesmässiga ambitioner och 

upplevda karriärhinder. De delar upp karriärsmål i två kategorier: OA (occupational aspiration), 

vilket syftar på det arbete eller den karriär en individ helst vill ha och OE (occupational 

expectation), vilket syftar på det jobb eller karriär som individen tror sig faktiskt kunna uppnå. 

OA utvecklas ofta redan i tidig barndom där de största influenserna är familjens 

socioekonomiska status och kön (Watts et al. 2015). Deras forskning visar vidare att 

studenternas OA minskade för varje år vilket kan vara ett tecken på att utbildningen innebär en 

förtydligande process under vilken en kontinuerlig insamling av relevant yrkesinformation 

insamlas, som i sin tur bidrar till en mer realistisk föreställning av framtiden. Vid det sista 

utbildningsåret visar kvinnliga studenter signifikant lägre OA än de manliga studenterna. Detta 

menar Watts et al. (2015) kan bero på kvinnornas påverkan av sociala begränsningar. 

 

Watts et al. (2015) menar att kvinnor redan innan de påbörjar sina karriärer ställs inför en källa 

till hinder som män inte möter: deras egna förväntningar på de hinder som de tror sig komma 

att möta i sin framtida karriär. Förväntade karriärshinder är någonting som enligt social 

cognitive career theory (Lent, Brown & Hackett, 1994) i stor utsträckning påverkar våra 

karriärval. Kvinnor förväntar sig i större utsträckning än män att möta mer allmänna hinder i 

sina karriärer och så även specifika hinder som bristande självförtroende, obeslutsamhet eller 

otillräcklig förberedelse (Watts et al. 2015).  Watts et al. studie landar i att kvinnor och män till 

en början av deras studieår aspirerar till att nå lika högt i sina karriärer men att de över tid 

minskar i OA. Detta, menar de, beror inte på kvinnors saknad av aspiration utan att det saknas 

en stabilitet och motståndskraft i kvinnors aspiration till den framtida karriären över tid (Watts 

et al. 2015) En av anledningarna de ser till detta är identifieringen av att kvinnliga studenter 

upplevde betydligt fler hinder för sin framtida karriär än manliga studerande. Författarnas studie 

uppvisar att vi genom att studera relationen mellan kön, OA och förväntade hinder inom 

karriären kan förstå målbilden av en framtida karriär Watts et al. (2015).  

 

När en individ står inför att välja sitt framtida yrke, syftande på en mer långsiktig syn på 

arbetslivet som kräver en viss planering, ställs denna inför valet av utbildning. Detta val antas 

ske utifrån individens personliga intressen och egenskaper.  Catarina Lundqvists menar i sin 

avhandling Möjligheternas horisont (2010) att det finns andra faktorer än intresse som påverkar 
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våra val inför framtiden. Påverkan utgörs inte enbart av individuella faktorer utan även av yttre 

sådana i form av exempelvis socialt stöd. Hon menar att individer får ojämlika chanser i livet 

baserat bland annat på individens kön (Lundqvist, 2010). Lundqvist refererar till 

habitusbegreppet, omnämnt av Bourdieus (1993 i Lundqvist 2010) som syftar på individens 

möjligheter vilket genereras ur dennes livsvillkor, erfarenheter samt ställning i samhället. Detta 

ska inte anses vara någonting statiskt utan snarare dynamiskt som kan modifieras genom 

händelser. Detta begrepp kopplar Lundqvist till individens karriär genom att sammanlänka 

habitus till dennes val av utbildning samt yrke. Detta val påverkas av individens uppfattningar 

av vad denne anser vara tänkbart eller otänkbart att åstadkomma. Det är alltså , enligt 

författaren, inte det som faktiskt står till buds inom utbildning och arbetsmarknad som påverkar 

dennes val utan snarare individens subjektiva uppfattning om vad denne anser vara valbart och 

tillgängligt.  

 
Metod  
 
I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt vi tillämpat för insamling av nödvändig data 

för uppsatsen, samt val av analysmetod för insamlat material.  

Val av metod 

Utifrån frågeställningen om vilka eventuella skillnader det kan finnas mellan kvinnor och män 

gällande förväntningar på en framtida karriär valde vi att genom intervjuer använda oss av den 

kvalitativa metoden som grund. Detta val gjordes baserat på att syftet med studien avsåg att 

undersöka utvalda respondenters individuella föreställningar utifrån aktuella frågeställningar. 

Vi bedömde att kvalitativ metod skulle vara lämpligast som verktyg för att spegla dessa 

föreställningar då den bland annat innefattar tolkande analyser av intervjuer (Patel & Davidson, 

2011). Vi var intresserade av att veta människors resonemang och framtidssyn kring ett 

fenomen som vi bedömde skulle vara svårt att fånga i en enkät. Vi ville ta avstamp i individens 

kognitiva tankebanor och föreställningar kring våra frågeställningar. 

Därmed blev den kvalitativa metoden vår studies självklara val.  
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Urval 
Alla typer av studier kräver någon form av urval och dessa urvalsprinciper kan se olika ut 

beroende på vilken typ av metod man arbetar med. Denna studie har i första hand använt ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval är icke slumpmässigt och urvalet utgör ett strategiskt 

element utformat specifikt efter de undersökningsfrågor som ställts och utvalda personer man 

väljer ut ska man därmed ha skäl att anta att de besitter på de kunskaper och information som 

kan hjälpa besvara denna frågeställning (Alvehus, 2013). Då vårt syfte var att undersöka hur 

föreställningar om den framtida karriären hos män och kvinnor såg ut valde vi att enbart 

intervjua studenter som studerar sista terminen vid program där det inte fanns en självklar 

koppling till arbetsmarknaden. De program som valdes ut var Sociologiprogrammet och det 

Beteendevetenskapliga programmet vid Umeå Universitet. Anledningen till att vi endast valde 

att intervjua studenter inom Sociologprogrammet och Beteendevetenskapliga programmet var 

att dessa i likhet med många andra program inte hade en färdigt utmejslad titel på ett framtida 

yrke och därmed har möjlighet att visualisera en mer varierad bild av framtiden. Vi ansåg 

därmed att dessa personer skulle kunna bidra till mer nyanserade svar som på ett utförligare sätt 

skulle kunna hjälpa till att besvara syftet än om vi hade valt program där en framtida yrkestitel 

var tydlig. Fyra av de respondenter som tillfrågades att delta i studien kände vi till sedan innan. 

Detta har krävt en objektivitet från oss men kan även ha bidragit till en trygghet hos 

respondenterna. 

 

Ytterligare en fråga att ställa då det kom till urvalet var huruvida studiens urval skulle vara 

homogent eller heterogent baserat. Ett homogent urval tillåter forskaren att lättare göra direkta 

jämförelser mellan olika individer. Att ha ett mer heterogent urval bidrar å andra sidan till en 

bredare insikt i det fenomen man vill studera och kan därmed bidra till en större nyansering 

(Alvehus, 2013). Studien innefattar en relativt jämn åldersfördelning (23-29 år) och en jämn 

könsfördelning med tre kvinnor och tre män, där samtliga studerar vid program som behandlar 

humaniora. Detta innebär att vi har en förhållandevis homogen grupp.  
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Studiens empiri består av intervjuer med sex studenter vid Umeå Universitet, tre kvinnor och 

tre män. Fyra av de studenter som intervjuats studerar vid det beteendevetenskapliga 

programmet och två vid det sociologiska programmet. Samtliga av respondenterna studerar sin 

sjätte, och sista, termin. Studenterna kommer presenteras med pseudonym för att enkelt kunna 

se skillnad mellan de manliga och de kvinnliga respondenterna. Dessa pseudonymer är som 

följer:  

 

Pseudonym   Studerar Ålder  

Adam  Beteendevetenskap  29 år 

Alma Beteendevetenskap  23 år  

Bea Socialpsykologi  24 år  

Björn  Socialpsykologi  24 år 

Casper Beteendevetenskap  26 år 

Clara  Beteendevetenskap  23 år 

Figur 4. Respondenternas Pseudonym 

 

Val av datainsamlingsteknik 
- 
Efter valet om att genomföra en kvalitativ studie med intervju som metod stod vi framför ännu 

ett vägskäl, vilken typ av intervju vi ville genomföra. Alvehus (2013) menar att intervjuer är en 

av de främsta metoderna för att komma åt människors subjektiva upplevelser och åsikter. Som 

utgångspunkt för vår uppsats identifierade vi tidigt den målbild vi hade med genomförandet av 

våra intervjuer. Frågeställningar och agenda samt form för frågorna upprättades (se bilaga 1). 

Den intervjuteknik som valdes för denna studie är den semistrukturerade intervjun. Denna följer 

ett visst formulär som intervjuaren skapat där samtalet centreras runt ämnet som fångas med 

hjälp av ett fåtal öppna frågor eller bredare teman (Alvehus 2013). För att vara säkra på att de 

frågor som vi hade för avsikt att inkludera i vår intervjuguide skulle vara välformulerade och 

förståeliga valde vi att söka inspiration genom att se hur andra formulerat sina frågor i tidigare 

undersökningar och uppsatser. Ingen specifik uppsats eller undersökning har använts som 

underlag utan ett flertal källor har inspirerat oss i utformandet av vår intervjuguide. I vår studie 
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har vi därmed ställt frågor där respondenten fått ett stort svarsutrymme och vi har i 

intervjuguiden format frågorna efter tre huvudsakliga teman kopplade till vår studie; 

bakgrund/stöd, självtillit och förväntningar. Resultatet av dessa intervjuer presenteras genom 

citat och löpande text där slutsatser baserade på dessa presenteras.  

Tillvägagångssätt 

Samtliga av respondenterna kontaktades via e-post där information angående studien och dess 

syfte inkluderades. I detta inledande mail informerades även respondenterna om vilka 

rättigheter dessa hade om de valde att delta i studien. Då de individer vi kontaktat svarat ja på 

förfrågan lät vi respondenten bestämma tid och plats för intervjun under en specifik vecka för 

att tillhandahålla en så bekväm miljö som möjligt.  En av intervjuerna fick av tidsbrist 

genomföras via telefon. Under intervjutillfället var vi noga med att återigen informera 

respondenten om dennes rättigheter som deltagare i studien. Bland annat informerades 

respondenterna om till vilket syfte deras svar skulle användas samt att ett eventuellt avbrott inte 

skulle leda till några som helst konsekvenser, allt detta enligt Vetenskapsrådets (2002) codex. 

Under de intervjuer som genomfördes deltog vi båda två där en av oss antog rollen som aktiv 

intervjuare och den andre agerade stöd som kunde delta i intervjun genom att ställa följdfrågor. 

Samtliga av de intervjuer som genomfördes gjordes med intervjuguidens teman som grund med 

anpassade i följdfrågor beroende på intervjuns utveckling under de tillfällen vi ville fördjupa 

oss i någonting som respondenten uttryckte.  Detta innebar att samtliga av frågorna i guiden 

inte ställdes till alla respondenter och att intervjun i viss mån reviderades efter varje 

intervjutillfälle. Samtliga av intervjuerna tog mellan 28-45 minuter och spelades in via två 

telefoner. Tidsspannet skiljer sig med anledning av respondenternas olika fördjupning i svaren. 

Två av intervjuerna förlorades på grund av tekniska problem och fick av denna anledning göras 

om inom en dag från att de utfördes första gången. 

 

Dataanalys 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. De transkriberade intervjuerna 

analyserades därefter med hjälp av en allmän modell för kvalitativ dataarbetning och analys 

vilken Miles och Huberman (1994) förespråkar för vid kvalitativ forskning. Denna allmänna 

analysmetod erbjuder ett systematiskt sätt att bearbeta intervjusvar utifrån tre 

processer:  datareduktion, som reducerar bort det irrelevanta, datauppvisning, vilket är den 

komprimerade data ur vilken man kan se mönster och därmed kategorisera, samt genom att 
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söka mönster i denna komprimerade data (Miles & Huberman, 1994). Med avstamp i 

frågeställningarna till studien valde vi att analysera empirin med målet att besvara dessa. Citat 

från respondenterna jämfördes vid varje fråga för att således kunna få syn på likheter och 

skillnader mellan dessa. Respondenternas citat delades in efter koder som stöd, hinder och 

drömmar som sedan kategoriserades in i övergripande teman baserat på den reviderade del av 

sociokognitiv karriärteori ur vilken vi valt att presentera våra resultat.  

 

Etik 

Gällande forskningsetiska principer har vi utgått från fyra allmänna huvudkrav som 

konkretiserar det grundläggande individskyddskravet, betraktat som den del man bör visa störst 

hänsyn till gentemot respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Det första delkravet, 

informationskravet, innebär att undersökningsdeltagaren måste informeras om dess roll i 

projektet, samt de villkor som gäller för deras deltagande. Denna inledande information skall 

även innefatta upplysning om att deltagande är frivilligt samt att de genom undersökningens 

gång har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002 )  

 

I ett inledande skede av studien kontaktades åtta studenter varav sex utav dessa gav samtycke 

till sin medverkan. Samtliga av respondenterna informerades i det inledande mailet om att ett 

deltagande var helt frivilligt samt att studien var konfidentiell och även att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan i studien. Vetenskapsrådet (2002) belyser delkravet att 

respondenterna behöver sina rättigheter påpekade för att studien ska vara ha reliabilitet genom 

säkerställande av respondenternas villighet och godkännande för sitt deltagande. Genom att vid 

inledande kontakt samt vid intervjutillfället informera de deltagande respondenterna om deras 

rättigheter uppkom det aldrig några tvivel om att deltagandet i studien var grundat på 

frivillighet. Med denna information kunde vi även försäkra oss om att vi uppfyllt det andra 

delkravet av de forskningsetiska principer vi utgått från, samtyckeskravet, vilket syftar på 

deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan och kunna avbryta denna utan att det 

innebär några negativa följder för den individen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I en vetenskaplig studie är det av stor vikt att hantera den information som insamlas på ett säkert 

och konfidentiellt sätt. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, avhandlar att de uppgifter om 

alla deltagande personer i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Detta 

innebär att de personuppgifter som hanteras ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del 
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av dem och att hanteringen ska ske på ett sätt så att respondenternas identiteter inte kan avslöjas 

eller spåras (Vetenskapsrådet, 2002). En av de åtgärder som gjorts för att försäkra sig om att 

respondenternas identiteter ska komma att förbli anonyma har varit att efter transkribering 

radera det inspelade materialet från varje intervju. För att ytterligare stärka säkerheten i 

konfidentialiteten har samtliga respondenters namn ersatts med ett pseudonym. Utöver detta 

har vi behandlat insamlad data med största möjliga sekretess genom att inte delge materialet till 

utomstående. Detta leder oss till det sista delkravet, nyttjandekravet som behandlar att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningens ändamål. Detta 

innebär att de uppgifter som samlats in inte får användas eller utlånas för ett kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002 ). Detta har kommunicerats till 

respondenter som ingått i studien.  

 

Med anledning av det som beskrivits ovan anser vi anser vi att erforderliga riktlinjer och 

rekommendationer följts som underlag till vår studie. En bidragande faktor till att vi kunnat 

efterleva dessa krav har varit en god och tillåtande relation med våra respondenter, där 

kommunikationen med dessa utgjort såväl grundläggande som etisk faktor. 

 

Validitet och reliabilitet 

Att denna studie vilat på en trovärdig och solid grund har varit den mest avgörande faktorn för 

att säkerställa att insamlade resultat överensstämt med verkligheten. Tillförlitlighet är 

någonting som Patel och Davidson (2003) lyfter som en central faktor kopplat till begreppet 

reliabilitet. Reliabilitet motsvarar ett mått på studiens kvalité, om studien är utförd med 

noggrannhet och om resultaten kan säkerställas (Patel & Davidson, 2003). Inom den kvalitativa 

grenen är det mycket svårt att uppnå en fullskalig reliabilitet och mycket av dess styrka hänger 

på de som faktiskt utför intervjun (Patel & Davidson, 2003). Detta är i hög grad beroende av 

hur van man är att utföra en intervju, att läsa objektet på rätt vis, skapa en tillförlitlighet och 

känna en säkerhet i intervjusituationen. Patel och Davidson (2003) presenterar tillvägagångssätt 

för optimera sin process och i relation till dessa vill vi spegla den process som vi i vår studie 

tillämpat. Vi har i enlighet med de riktlinjer författarna presenterat (Patel & Davidson, 2003) 

fördelat ansvaret under våra intervjuer där en av oss haft en aktiv roll med utförandet av 

frågorna och den andra en passiv roll med ett fokus på observation och följdfrågor. På detta sätt 

har alla respondenter fått uppleva en liknande intervjusituation. Då vi har varit två personer 

genom hela processen har den osäkerhet vi kunna känna ibland vägts upp av att vi kompletterat 
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varandras brister och stöttat varandra genom processens gång. Som en ytterligare faktor till 

reliabiliteten av vår studie, har tillgången till tekniska hjälpmedel varit till stor hjälp. Varje 

intervju har spelats in via mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas och se så att intervjun 

lyckats fånga en så verklig bild av våra respondenter som möjligt.  

 

Kvalitativa studier kräver enligt Patel & Davidson (2003) validitet, hur starkt sambandet är 

mellan testresultat och måttet på dessa. Validiteten innebär alltså en överensstämmelse mellan 

verkligheten och tolkningen hur den som står bakom studien tillämpar sin förståelse genom 

hela processen och att realistiskt tolka den värld som respondenten upplever (Patel & Davidson, 

2003). För att koppla detta begrepp till vår egen studie så har vi strävat efter att ständigt handla 

och förhålla oss till studiens syfte och frågeställningar. Vi har förstås gått in med en viss 

förförståelse till det fenomen vi velat undersöka då vi själva studerar vid ett program utan en 

uppenbar koppling till  arbetsmarknaden. Beträffande avläsning och tolkning av våra 

respondenternas föreställningar anser vi att vi gjort detta på ett trovärdigt sätt och har kunnat 

skapa oss en rättvis bild över hur dessa individers föreställningar om framtiden gestaltar sig. 

Trots att vi känner till respondenterna sedan innan har vi genomgående haft ett objektivt 

förhållningssätt både till respondenter och till utformningen av intervjun. Vi har vidare 

tillsammans reflekterat och analyserat den empiri vi samlat in och detta ökar trovärdigheten i 

vår studie. Studien kan dock ej ses som generaliserbar då undersökningen genomförts med 

enbart sex respondenter vid två olika program på samma universitet.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att studiens trovärdighet, sett ur ett kvalitativt perspektiv, är 

avhängig att säkerställa vad som är nödvändigt för att åstadkomma en god kvalitet. Äktheten 

av en studie är en viktig faktor att uppnå för en kvalitetsmässigt bra undersökning (Patel & 

Davidson, 2003), någonting som vi i största möjliga mån strävat efter att uppnå och få läsaren 

att uppfatta. För att säkerställa reliabilitet och validitet som underlag för denna studie, har 

utförandet av undersökningarna varit grundläggande. Tidigare under studietiden har mindre 

omfattande intervjuer genomförts. Denna studie har föranlett att vi behövt skaffa oss större 

förförståelse för att utföra mer validitetsmässigt hållbara utfrågningar. 
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Resultat  
 
I denna del av uppsatsen kommer vi presentera det empiriska material vi samlat in genom 

intervjuer. Detta kommer presenteras genom citat och löpande text  med en utgångspunkt i  den 

del av sociokognitiv karriärteori som varit relevant för denna studie, där vi utgått från kön, 

bakgrund/stöd, självtillit, lärande erfarenheter och förväntat utfall.    

 

Bakgrund/ stöd 

En av de största gemensamma faktorerna för våra respondenter är att samtliga sett vidare studier 

på universitet som en självklarhet där synen på vidareutbildning skilde sig hos respondenterna 

beroende på olika bakomliggande faktorer.  

 

Clara och Casper hade själva inga akademiker som föräldrar och ansåg sig inte ha fått någon 

påverkan därifrån. Däremot studerade de vid ett högskoleförberedande program på gymnasiet 

vilket de ansett påverkat dem i sitt val att vidareutbilda sig på universitet.  

 
I och med att jag gick Samhällsprogrammet på gymnasiet var det nästan vedertaget att jag skulle 

studera vidare eftersom alla pratade om det och frågade “Vad ska du studera sen?”. Så det var 

liksom aldrig ett riktigt val för mig utan det kändes självklart. - Casper  

 

Dels att jag gick högskoleförberedande och att det var som en självklarhet att jag skulle börja 

plugga efter gymnasiet samt omgivningen och samhället att man bör plugga för att bli något i 

livet. Så samhällets normer skulle jag säga. - Clara  

 

Clara menar att valet att studera på universitet inte enbart styrts av att nå en 

högskoleförberedande gymnasieexamen, utan även normen av att "man borde vidareutbilda sig 

för att åstadkomma något". Den norm som Clara pekar på är något som även Casper lyfter som 

en av anledningarna till att han valt att studera vid universitet.  

 
Det finns ju en samhällelig norm då det antas att man ska studera vidare tycker jag. - Casper  
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Det finns även andra exempel på varför respondenterna valt att studera vidare. Alma har en 

förälder som arbetar på Arbetsförmedlingen, någonting hon, i kombination till hennes systers 

utbildning,  anser varit bidragande till hennes beslut att studera. 

 
...hon [mamman] har i stort sett hela min och min yngsta systers uppväxt berättat för oss att det 

är viktigt med utbildning med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden och det bara blir mer 

och mer viktigt att ha vidareutbildning. Så det är något som vi har ställt in oss på hela tiden. Sen 

att min syster pluggade vidare är också en bidragande faktor till att jag också ville göra det. - 

Alma  

 

Vissa av respondenterna uppger även andra anledningar till varför de valt att studera vidare. 

Adam, vars föräldrar inte har en akademisk bakgrund, anger att han aldrig känt någon press 

eller några förväntningar från sina föräldrar beträffande eventuella vidare studier utan att han 

självmant valt att studera vid universitetet.  

 
Jag har aldrig känt någon press från mina föräldrar utan har fått göra som jag vill och alltid 

utgått från mina egna intressen och ändå känt deras stöd. Hade jag sagt att jag ville bli astronaut 

hade de sagt “Kör på det!”  -Adam 

 

Det stöd som Adam pekar på är någonting som samtliga av respondenterna uppger sig uppleva. 

De har ansett att familj och vänner visat ett påtagligt intresse för deras studier och uppmuntrat 

dem i detta. Både Alma och Bea pekar på att det stöd de får från vänner och familj stärker deras 

tro på den egna förmågan och orken.  

 
De säger att jag är duktig och många säger att “ Du är så himla smart, jag skulle nog aldrig klara 

av det där”. Det får mig att tro mer på mig själv och att jag klarar av mer saker.  - Alma 

 
Min familj och vänner har varit jättestöttande. De har inte ifrågasatt någonting utan de har väl 

känt att det [utbildningen] är något jag vill och att det passar mig. Det har gjort att de tycker det 

är kul att se att jag pluggar något som jag brinner för och går ihop med det jag tycker. De skickar 

ofta positiva tankar och säger att de är stolta över mig och de säger att de är glada för att jag har 

gjort val som inte de har påverkat. Då känner jag att jag orkar och blir peppad och att jag vill 

göra dem stolta. - Bea  

 



 22 

Lärande erfarenheter 

En individs karriär inleds ofta med dennes val av utbildning. Samtliga respondenter hänvisar 

till sitt val av utbildning som en del av ett genuint intresse som följt dem under en längre tid. 

Till exempel så nämner Bea att hon varit noga med att de utbildningar som hon sökte skulle 

likna varandra i upplägget för att slutligen kunna bestämma sig för den utbildning som bäst 

överensstämde med hennes intressen.  

 
Jag har alltid intresserat mig av samspelet mellan individer och grupper och hur de påverkar 

varandra. Därför jämförde jag flera utbildningar men landade i sociologi då det inte fanns en 

liknande inriktning på de andra programmen. Jag tyckte det verkade intressant och att det 

matchade med mina intressen och kunskaper.  - Bea 

 

Björn benämner att intresset är relaterat till hans tidigare erfarenheter men även kopplat till de 

egenskaper han anser sig besitta.   

 
Jag tycker det är så intressant med gruppfenomen och jag har alltid varit en observatör. Om jag 

sitter i kompisumgängen så kan jag först sitta med en grupp och prata om fotboll sen kan jag gå 

till ett annat gäng och prata med dem om dataspel, eller mode eller nåt annat. Att man är kapabel 

att byta snabbt mellan grupper, det tyckte jag var intressant och att jag var bra på det. 

-Björn 

 

Alma kopplar också sin valda utbildning med ett intresse i kombination med tidigare 

upplevelser och erfarenheter.  

 
Jag har alltid hjälp mina kompisar då de har haft det jobbigt då det kommer till beteende och 

jag tycker också det är intressant med beteende och psykologi. - Alma 

 

Genomgående redovisar samtliga respondenter att intresset varit den ledande faktorn för val av 

utbildning och flera respondenter redovisar att tidigare erfarenheter är relaterade till 

utbildningsvalet. 

 

Då vi frågar Alma om vilka förebilder som inspirerat henne berättar hon att hennes mamma 

framstått som förebild inom yrkesvärlden och på så sätt någon hon kunnat identifiera sig med. 

Hon har också delat mammans intressen. 
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Jag tycker vi är lika då jag alltid känt att jag kan jämföra mig med henne och med det hon gör. 

Hon jobbar mer med sådana frågor som jag är intresserad av och vill arbete med. - Alma 

 

Clara berättar att hon funnit mycket inspiration hos sin pappas sambo och att hon definitivt 

blivit påverkad av såväl sambons yrke inom personalfrågor, men även att hennes åsikter och 

detta har vägt tungt i val av utbildning. 

 
Från början sa hon att det här programmet lät bra och det har jag lyssnat på och sen har hon 

berättat om sitt jobb och då har jag velat lyssna eftersom det låter intressant och något som jag 

också kan göra. - Clara   

 

Adam säger att han inte i samma utsträckning som Alma och Clara har en förebild som är lätt 

att definiera. Han berättar istället om att han inspireras av flera olika människor men att det 

finns en gemensam nämnare för dessa.  

 
Jag lyssnar mycket på podcasts och TED-Talks och där finns det ju personer som pratar som är 

väldigt rimliga och duktiga som inspirerar en. Så det finns många personer som inspirerar mig, 

inte en enskild stark förebild. Det som gör dem lika är nog att alla är entreprenörer av något 

slag, det tycker jag är spännande och intressant och får mig att bli mer taggad på gå i de spåren 

själv. - Adam 

 

Förväntat utfall 
Individens förväntningar på framtiden är en viktig beståndsdel för dennes motivation och 

drivkraft (Brown, 2002). Vi skapar våra förväntningar, eller förväntningar på olika utfall, 

baserat på våra tidigare erfarenheter i kombination med vår självtillit (Lent, Brown & Hackett, 

2000). Samtliga respondenter vi intervjuade, studerade vid program som inte var starkt 

anknutna till något specifikt yrke, utan istället tillät individen att forma sin egen uppfattning om 

vad denne ville arbeta med. Då vi frågade respondenterna om vad de trodde om möjligheterna 

för arbete efter avslutad utbildning fick vi olika respons.  
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Adam ser sina chanser till jobb som goda och hänvisade till att han haft uppsikt över 

arbetsmarknaden sen innan han sökte utbildningen samt att marknadens öppenhet varit 

någonting som drivit honom. 

 
Jag ser dem som väldigt goda, det känns som att branschen växer och att många nya företag är 

på ingång att starta och att de behöver folk som mig. - Adam 

 

Även Casper menar att han såg sina chanser på arbete efter avslutad utbildning som goda trots 

att han hade hört från företag representerade på arbetsmarknadsmässor som universitet 

anordnat, att det kunde komma att krävas tillägg av vissa kurser för att kvalificeras för jobb hos 

dessa företag.  

 
Det kan behövas att jag lägger till något annat för att folk kräver det. Men oavsett får jag nog 

ändå jobb direkt. Det känns så, för jag känner att jag är en bra person att jobba med. - Casper 

 

Björn kände sig också säker på att ett arbete väntade på honom efter avslutad utbildning och 

menade att hans kunskap och personlighet skulle komma att vara en fördel vid framtida yrken 

och intervjutillfällen.  

 
Jag ser bra på chanserna. Om vi säger att jag skulle söka jobb nu istället för att studera vidare 

så tror jag absolut att det skulle gått. Jag är nästan lite överkvalificerad, just för att jag läst 

mycket och kan mycket. Jag är bra på att prata så jag tror jag under intervjuer skulle kunna bli 

ihågkommen och charma in mig. - Björn  

 

Bea och Clara såg till skillnad från de tidigare nämnda respondenterna sina chanser till arbete 

direkt efter avslutad utbildning som oklara och berättade att de vill utbilda sig ytterligare för att 

vara mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

 
Jag ser chanserna på att få jobb som sådär faktiskt, dels för att jag inte har så mycket erfarenhet 

av såna yrken. Så jag tror att jobb direkt efter utbildningen kanske blir lite svårt. Så jag kommer 

nog läsa till några kurser, så att folk vill ha mig. - Clara 

 
Jag känner mig osäker, om jag hade flyttat söderut hade chanserna varit större med bara en 

grundutbildning. Därför kommer jag plugga master för att chanserna ska bli större att jag ska 

bli vald och få jobb. - Bea 
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Alma tillade att hon antog sig behöva motivera varför hon skulle få chans till ett arbete efter 

utbildningen då företag kan ha svårt att veta varför de behöver människor med utbildning som 

hennes.  

 
Jag tror det kommer att vara en utmaning att förklara för företag varför de behöver mig. För 

även om det inser att de behöver mig så måste man ändå vara tydlig med vad man kan tillföra 

och varför de behöver mig och är inte det självklart för ett företag så tror jag absolut det kommer 

att vara en utmaning. -Alma 

 

Vi har uppmärksammat att studier vid ett program som tillåter individen att yrkesmässigt tänka 

relativt fritt inneburit att möjligheten till vitt bredda svar från respondenter om deras framtida 

yrken varit fullt möjliga. Då vi frågade våra respondenter om vilka arbetsuppgifter de önskar 

ha inom ett framtida yrke kunde vi dock uppfatta snarlika mönster mellan vissa av 

respondenterna. 

Alma och Casper menar att de önskade arbeta med projekt och problemlösning i sina framtida 

yrken.  

Som jag känner nu vill jag jobba med frågor om verksamhetsutveckling och vad de kan göra 

för att effektivisera verksamheten, det är det jag vill jobba med. Det är som det känns just nu, 

sen kan det ju ändra sig när man kommer in på arbetsmarknaden.- Alma  

 
Jag skulle vilja leda team, problemlösa och hålla på med koppling mellan människor kanske 

mellan kund och projekt. - Casper 

 

Något som skiljer Casper och Alma åt är att Casper uttryckte en önskan om att få leda 

människor. Detta var även någonting som Adam ville göra i sitt framtida yrke.  

 
Jag tror att jag de närmsta fem eller tre åren vill fortsätta jobba med projekt. Jag vill ju jobba 

med folk och främst med att leda människor. -Adam 

 

Björn uttryckte likt Alma och Casper en önskan om lösningsorienterade arbetsuppgifter i sitt 

framtida yrke.  
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Jag skulle vilja forska kring kriminalitet eller andra intressanta fenomen. Jag vill sitta och lösa 

grejer. -Björn 

 

Bea och Clara nämnde också om att roller inom projekt var av intresse men lyfte i synnerhet 

arbeten där de fick möta och hantera människor, är något som de såg som en framtida målbild.  

 
Jag skulle vilja ha hand om människor för jag tycker att jag är ganska omtänksam och vill nog 

jobba med sånt. Kanske med personalfrågor och ta hand om personalen men också 

kanske  rekrytering. - Clara 

 
Rekrytering på något sätt, svårt att säga. Vägledning hade varit kul och hade jag hittat ett jobb 

som jag verkligen ville associeras med hade jag velat åka runt i Sverige och möta och ta hand 

om människor och vara ett ansikte utåt för det företaget. - Bea 

 

Då vi frågade våra respondenter om vilken roll de såg sig själva besitta efter tio år som 

yrkesverksamma fanns det en klar gemensam nämnare, en ledande roll. Samtliga respondenter 

berättade att de såg sig själva som chefer eller på annan högre uppsatt position i sitt framtida 

arbetsliv. Alma, Adam, Clara och Casper menade alla att de gärna vill anta en chefsroll baserat 

på att de själva ansåg sig vara bra ledare. Vetskapen om deras goda ledaregenskaper menar de 

ha sin grund i tidigare upplevelser där de ansett sig fått utöva ett ledarskap.  

 
Baserat på hur jag umgås med mina vänner. Jag styr oftast upp mina umgängen och tar gärna 

den rollen. Om vi ska umgås tillsammans så är det jag som styr upp, om vi ska spela spel 

tillsammans så är det jag som tar besluten och såna grejer. - Casper 

 
Då kompisgänget ordnat resor och middagar har jag alltid haft en ledande roll och försökt liksom 

pussla ihop saker och försökt folk att bli taggade. Det har jag tyckt varit väldigt roligt. Jag gillar 

då man kan göra något för andra och det blir uppskattat. Och även om jag gjort det för att det är 

kul för mina kompisar tänker jag att det är något man kan göra för sina medarbetare också, mer 

professionellt.- Adam 

 
I högstadiet hade vi ledarskapsämnen och då anordnade vi en dag för barn som skulle lära sig 

att åka skidor, och då var det jag och två killar till som blev ledare för hela grejen. Därifrån 

kände jag att jag fick mycket erfarenhet och då fick jag reda på vilken typ av ledare jag är.  

-Clara 
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Alma tillade att hennes strävan efter ledarskap även grundar sig på att hennes omgivning 

uppmärksammat henne om dessa egenskaper.   

 
Det är ju framför allt att jag har fått höra att jag är lite ledaraktig egentligen från alla,  min 

mamma framför allt och mina närmsta kompisar. De säger att jag är väldigt driven och en bra 

ledare. Så det är väl egentligen de flesta som säger det. Så det är väl mer eller mindre uttalat. 

Men främst handlar det kanske om att jag tagit mycket ansvar i grupparbeten osv. på 

universitetet, därifrån kommer mycket för där har jag verkligen tagit en ledarroll. - Alma  

 

Men respondenterna redovisade även för andra anledningar till varför de ansåg ledarrollen som 

attraktiv. Bea och Adam menade att ledarrollen attraherade då den ger möjlighet för individen 

att påverka.  

 
Det företag jag jobbat på innan är väldigt stort och det är svårt att påverka vilket är lite jobbigt. 

Så jag skulle vilja jobba inom en högre roll på ett mindre företag där man har större chans att 

påverka saker och utmanas. - Adam  

 
Jag vill bli chef för att det har med påverkan att göra. När jag tänker påverkan tänker jag någon 

position där man kan ta något typ av beslut. Jag antar att ju längre upp du kommer desto mer 

överblick har du över företaget och desto mer chanser har du att möjliggöra förändring. Jag vill 

kunna arbeta för mångfald så att fler människor får chans till jobb och hjälpa företag att tänka 

bredare. - Bea    

 

Även Casper menade att ledarrollen lockar då den rollen ofta innefattar ett större ansvar och 

makt.  

 
Jag gillar att leda, bestämma, utmanas och ha ansvar, det är egentligen en stor anledning till 

varför jag vill bli chef. - Casper 

 

Med anledning att vi bad respondenterna föreställa sig en målbild av sin framtid bad vi dem 

även beskriva de eventuella hinder eller barriärer de ansåg skulle kunna försvåra vägen mot de 

förväntningar som de ställt upp. Som källa till hinder för de målbilder respondenterna 

föreställde sig kunde vi identifiera vissa skillnader. Till exempel så menade Casper och Björn 

att de hinder de kunde se var kopplade till yttre omständigheter.   
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Jag ser inga personliga hinder. Det skulle vara om nåt händer med min familj och jag måste 

avbryta det jag håller på med. - Casper 

 

Ibland har man svackor men inget speciellt som jag känner skulle vara ett hinder. Det är nog 

snarare om företag inte anställer mig - Björn 

 

Clara såg sin avsaknad av erfarenhet som det största hindret och menade att hon lätt klandrar 

sig själv. 

  
Erfarenhet ser jag som ett hinder. Rent personligt är jag rädd för att göra fel, som att jag börjar 

jobba på ett jobb och råka göra något fel och så kan jag älta det jättelänge. Jag vill göra bra ifrån 

mig. - Clara 

 

Bea uppvisade samma skäl som Clara och lyfte avsaknaden av erfarenhet som ett hinder. Hon 

berättade att hon ville kunna bidra till hennes framtida arbetsplats.   

 
Jag har ingen praktik nu och får inte någon om jag ska plugga vidare, så jag får ingen chans att 

lära känna mig själv i arbetslivet om jag inte får komma ut och praktisera och jag vill visa att 

jag kan och att jag är värd en plats på det ställe jag ska jobba på. Det är det som känns lite 

stressigt och som ett hinder. - Bea 

 

Slutligen frågade vi respondenterna om vilken lön de förväntade sig ha före skatt efter tio år av 

yrkeserfarenhet. Respondenternas svar varierade men kunde likväl indelas i två kategorier. 

Adam, Björn och Casper gav samtliga ett konkret och direkt svar och berättade att de förväntade 

sig en framtida lön på 45 000 - 50 000 kr i månaden. Både Alma och Clara trodde att de skulle 

komma att erhålla en lön på 30 000 kr i månaden. Bea resonerade kring omständigheterna 

utförligt innan hon uppskattade förväntad inkomst:   

 
Jag är 34 då, efter att ha pluggat i 5 år och med 8 års erfarenhet. Ja, jag har ingen aning, det är 

så otroligt svårt att avgöra för jag vet inte vad jag kommer att jobba med. Jag vet inte om det 

kommer vara privat eller offentligt. Men jag vet att studievägledare har sagt är när jag är klar 

med min kandidat kan jag begära 32.000 eller 33.000  som nyexad och om jag då har pluggat i 
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två år till. Beroende på vad jag har för arbete, och sen efter 10 år kanske det har stigit några 

tusenlappar. Men typ vid 40.000 då kanske. - Bea  
   

Analys 
 
Nedan presenteras analysen av studiens empiri med återkoppling till teoriavsnittet samt tidigare 

forskning. Detta kommer även redovisas med en utgångspunkt i  den del av sociokognitiv 

karriärteori som varit relevant för denna studie, där vi utgått från kön, bakgrund/stöd, självtillit, 

lärande erfarenheter och förväntat utfall.    

 

 

Figur 5. Reviderad version av SCCT-modellen 

Bakgrund  

Den koppling vi kan se mellan valet att börja studera och omgivningen för våra respondenter 

finner vi väldigt intressant. Det framgår att respondentens habitus verkar haft en stor inverkan 

på individens val att utbilda sig vid universitet (Bourdieus 1997 i Lundqvist, 2010). Lundqvist 

(2010) menar att individens val är beroende av dennes subjektiva uppfattning om vad som för 

denne finns tillgängligt. Det som påverkar individens uppfattning kan kopplas till dennes 

sammanhang, alltså individens familj och tidigare erfarenheter.  

 

Familjen och den direkta omgivningen är någonting som obestridligen verkar haft en stor 

inverkan på respondenternas studier på högre nivå. Dels kan vi se att familj och vänner fungerat 

som en inspirationskälla till varför individen valt att studera men att de även haft ytterligare en 

variabel av stor betydelse; funktionen av stöd.  Samtliga av våra respondenter berättar om hur 

familjen och vännernas stöd har visat sig i ett intresse och i en uppmuntran till dem som tar sig 

uttryck i allt från frågor om hur de klarat av en uppgift till stöttande samtal.  
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Stöd är någonting som blir av stor vikt då det kommer till en individs självtillit. Då vi känner 

ett stöd från vår omgivning och blir verbalt uppmuntrade stärker detta självtilliten (Bandura, 

1997). En hög självtillit blir viktig i individens val av karriär då det påverkar vår motivation 

men även vår förmåga att prestera (Holt et al. 2012 s 83).  Utan uppmuntran och stöd kommer 

en människas möjliga yrkes- och karriärmöjligheter inte uppnå sin fulla potential då individen 

kommer undvika de vägar där denne inte uppfattar sig få någon positiv förstärkning (Lent, 

Brown & Hackett, 2000).  

 

Ytterligare en faktor som kan stärka tron på vår egen förmåga, och därmed även ha inverkan på 

våra karriärer, är då vi ser andra människor som vi identifierar oss med uppnå ett positivt utfall 

av ett uppsatt mål (Bandura, 1997). I enlighet med Bandura (1997) delar vi tankarna om att 

människor runt omkring oss har en påverkan på vår självtillit. Flera av respondenterna redovisar 

att deras förebilder representerar någon som de kan identifiera sig med samt delar intressen 

med. Förebilden verkar i våra respondenternas fall ha en positiv verkan på deras självtillit i det 

att de blir stärkta av vad förebilderna åstadkommit vilket verkar ha en motiverande inverkan på 

respondenterna.  

 

 

Enligt sociokognitiva karriärteorin har parametern bakgrund en inverkan på människans 

lärande erfarenheter (Lent, Brown & Hackett, 1994). Bandura (1986) menar dock att 

omgivningen även har en påverkan på individens självtillit som enligt SCCT-modellen inte har 

en direkt koppling till bakgrunden. Individens bakgrund innefattar även dennes miljöpåverkan 

i form av exempelvis dennes emotionella stöd (Lent, Brown & Hackett, 1994). Därmed anser 

vi att en individs självtillit bör ha en direkt förankring i dennes bakgrund vilket inte framgår i 

den reviderade modell av SCCT som använts i denna studie. Detta är dock ett samband vi 

uppfattat vid tolkning av våra respondenter. 

 

Lärande erfarenheter  

Att få ett positivt utfall av en upplevelse är enligt Lent, Brown och Hackett (1994) någonting 

som stärker en människas intressen och även dennes självtillit. Självtilliten stärks då ett positivt 

utfall gör oss benägna att tro på vår förmåga och får oss att vilja fortsätta utöva liknande 

prövningar, någonting som Bandura (1997) lyfter som en av de starkaste faktorerna för en ökad 
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självtillit. Karriärrelaterade intressen är även de en produkt av självtillit (Lent, Brown & 

Hackett, 2000). Våra erfarenheter bidrar vidare till en förändring i förväntat utfall både 

yrkesmässigt och personligt. 

 

Våra respondenters intressen för sin utbildning, och därmed inledande val av deras karriär, 

verkar vara sprungna ur ett grundintresse som under tid utvecklats till ett karriärsintresse. Detta 

ligger i linje med Lent, Brown och Hacketts SCCT (1994) som menar att i en kontext med 

positiv förstärkning får en individs intressen växa vilket ger denne möjligheten att utveckla, 

utforska och bygga vidare på liknande erfarenheter och detta kan lägga grunden för ett intresse 

för en framtida profession. Vi finner det intressant att samtliga respondenter hänvisar till sitt 

intresse som den huvudsakliga anledningen till varför de inledningsvis påbörjat sina 

universitetsstudier och inte med anledning av föreställningen om ett specifikt framtida arbete. 

Föreställningen om det framtida arbetet har istället fått ta form under utbildningens gång för 

individerna. Detta kan vi länka till Watts et al. (2015) som menar att utbildning innebär en 

förtydligande process där yrkesinformation kan insamlas, vilket i sin tur  tillåter individen att 

på ett mer realistiskt sätt skapa en föreställning om dennes framtid.  

 

Kopplingen mellan individens lärande erfarenheter och dennes självtillit samt förväntade utfall 

framgår tydligt i SCCT. Vi finner att detta stämmer väl överens med tolkningen av våra 

respondenter. Erfarenheter av positiva utfall bedömer vi i enlighet med teorin har stärkt både 

individens självtillit samt förväntan på kommande utfall.  I tolkningen av respondenternas svar 

visar deras tidigare positiva utfall av erfarenheter har varit bidragande i intresseutvecklingen 

och därmed val av utbildning (Lent, Brown, & Hackett, 2000). Denna tolkning kan vi 

exemplifiera med det uttalande Alma gör. Genom att finnas som stöd för vänner, samt fått 

uppmuntran av sin direkta omgivning, har Alma skapat ett intresse för de 

beteendevetenskapliga ämnena. Alma menar att dessa erfarenheter av positiva utfall varit 

bidragande faktorer till varför hon valt den utbildning hon gjort.  

 

Förväntat utfall 
Vi uppfattar det som att respondenterna lägger utfallet av deras ingång på arbetsmarknaden, 

antingen på sig själva eller på andra omständigheter. Detta kopplar vi till Rotters teori om känsla 

av kontroll (1954, i Holt et al. 2012). Vår kontroll kan vara lokaliserad antingen inom 
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människan där individen anser sig själv vara ansvarig över utfallet av en viss handling. I motsats 

till detta finns yttre känsla av kontroll där individen anser att kontrollen ligger lokaliserad 

bortom denna (Holt et al., 2012). I både Alma, Bea och Claras fall finner vi den yttre känslan 

av kontroll tydlig då de hänvisar sina möjligheter till arbete på deras framtida arbetsgivare. 

Adam, Björn och Casper tolkar vi istället har en inre känsla av kontroll då de lägger sig själva 

och deras egen förmåga som ansvariga för deras möjlighet till arbete. Känslan av yttre eller inre 

kontroll går även att koppla till McClellands teori om hög- och lågpresterande individer där de 

högpresterande ser sig själva som ansvariga för utfallen av sina handlingar vilket motiverar 

dem till att uppnå deras mål (Aronsson et al., 2012).  

 

På frågan om vilka förväntningar respondenterna har på sina framtida arbetsuppgifter tyder vi 

att Alma, Adam, Casper och Björn har en koppling till den vetenskapliga och den företagsamma 

personligheten som Holland (1997) redogör för. Detta baseras på att samtliga av de uttrycker 

en vilja till att leda och problemlösa. Holland (1997) menar att en människas intressen och även 

yrkesmässiga intressen kan kopplas samman med dennes personlighet. Genom kategorisering 

av sex personligheter kan människor länkas med deras egenskaper och identitet (Holland, 

1997). Vidare anser vi att Clara och Bea faller inom den sociala kategorin med anledning av att 

båda uttrycker en vilja att arbeta i sociala situationer som bland annat innefattar vägledning 

eller att stödja människor. Holland menar att inom den den sociala kategorin är huvudsakliga 

karaktärsdrag omtanke samt ett behov om omhändertagande vilket vi kan koppla samman med 

de sistnämnda respondenterna då de uttrycker en önskan om att ta hand om människor (1997). 

Hollands teori kopplar vi till SCCT då båda teorierna antar att människor tenderar att följa sina 

intressen och därefter välja karriärval som passar med deras personlighet. Därmed anser vi att 

Hollands personligheter har en förankring i SCCT då teorin kan hjälpa till att förklara 

individens intresse och att denne väljer som den gör. Vi tyder det som att våra respondenternas 

förväntan på ett framtida yrke grundar sig i deras intressen och egenskaper som individer. 

Holland (1997) lyfter att individens framtida yrke bör matcha dennes egenskaper och intressen 

och detta överensstämmer med vår tolkning av respondenterna.   

Vidare menar Alma, Casper och Björn att de gärna vill arbeta med just problemlösning i ett 

framtida yrke. I dessa respondenter uppfattar vi tecken på de personer som McClelland menar 

drivs av prestationsbehovet. Individer som styrs utav detta behov söker sig ofta till situationer 

där de utmanas och får möjlighet till att problemlösa vilket faller i linje med det respondenterna 

uttryckt (Aronsson et al., 2012).  
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Alla respondenter uttrycker att de efter tio år som yrkesverksamma föreställer sig som chefer 

eller högt uppsatta. Adam, Alma, Clara och Casper menar att denna aspiration grundar sig i 

deras uppfattning om sig själva som goda ledare. Detta baserar de på tidigare erfarenheter samt 

på uppmuntran från sin omgivning, vilket kan ha stärkt deras självtillit. Våra förväntade utfall 

är enligt SCCT (Lent, Brown & Hackett, 2000) en kombination av de tidigare erfarenheter vi 

har och vår självtillit. Vi finner det tydligt att Alma, Adam, Clara och Caspers strävan efter 

ledarskap faller väl i linje med den sociokognitiva karriärteorin då de alla berättar hur de 

tidigare erfarenheterna och känslan av kunnande drivit dem till att aspirera till en ledande roll. 

Dessa drag kan vi även koppla till McClellands maktbehov(Aronsson et al., 2012). Individer 

som drivs av det behovet har en fallenhet för att vilja dominera och strävar ofta mot ledande 

roller. Detta framträder tydligt hos Casper som hänvisar till att just leda, bestämma och ha 

ansvar  är de främsta anledningarna till varför han aspirerar till att bli chef. Bea berättar att 

hennes vilja att bli chef grundar sig i en önskan om att påverka för att främja för solidaritet 

vilket faller i linje med de McClelland menar drivs av det sociala behovet där individen visar 

ett starkt intresse i solidaritet (Aronsson et al., 2012). Genom McClellands teori om mänskliga 

behov anser vi att vi kan tyda vad det är som motiverar individens vilja att aspirera mot en 

framtida chefsroll.  

 

Vid frågan om eventuella hinder eller barriärer respondenterna kunde föreställa sig mellan 

nutiden och deras aspiration fann vi en intressant förflyttning i känslan av kontroll. Det speglas 

tydligt att Bea och Clara ser sig själva som ansvariga för eventuella hinder för deras uppställda 

förväntade utfall. Björn och Casper hänvisar i motsats till detta istället till att möjliga hinder 

inte är beroende av de själva utan av yttre omständigheter. Här finner vi en intressant 

förflyttning av kontrollkänslan. Då Björn och Casper vid positiva utfall ser sig själva som främst 

ansvariga men vid negativa utfall pekar på yttre omständigheter och omvänt för Bea och Clara.  

 

Den slutgiltiga frågan om lön kopplar vi samman med  motivation och drivkraft. I individens 

förväntningar på framtiden kan lön vara en viktig faktor för att människor ska finna motivation 

och drivkraft (Brown, 2002). Vi kopplar även lön till självtillit då duglighet och kompetens 

skulle kunna anses vara motivatorer för individens lön. Besitter individen en känsla av tilltro 

till den egna förmågan kanske denne värderar sitt arbete högt och föreställer sig en högre lön 

då lön anses vara ett resultat av arbetets värde.  
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Kön 

Könsaspekten är någonting som genomsyrat hela vår analys då studien syftar till att få syn på 

de eventuella skillnader som finns mellan män och kvinnors förväntningar på den framtida 

karriären. 

 

I relation till bakgrund och lärande erfarenheter finner vi inga större skillnader mellan de 

manliga och kvinnliga respondenterna. Samtliga av dem berättar att de känt ett starkt stöd från 

sin direkta omgivning, att val av utbildning grundat sig på ett intresse samt hänvisar till tidigare 

erfarenheter som grund för vissa föreställningar om framtiden.  

 

Då det kommer till det förväntade utfallet uppfattar vi en tydlig skiljelinje mellan de kvinnliga 

och manliga respondenterna. Arbona och Novy (1991) forskning pekar på att individer tenderar 

att falla in i stereotypiska könsmönster beträffande dennes intressen i föreställningen om den 

framtida karriären. Detta är någonting som även vi fått syn på under denna studie där det fanns 

ett tydligt könsrelaterat mönster att flertalet kvinnor förväntade sig arbete inom sociala yrken 

och män i högre grad inom vetenskapliga yrken. Vi såg även att fler kvinnor än män kunde 

kategoriseras inom det sociala behovet som McClelland (Aronsson et al., 2012) beskriver. Även 

om de manliga respondenterna uttryckte intresse för att arbeta med människor som ligger i linje 

med Metz, Fouad och Ihle-Helledy (2009) anser vi alltså att ett starkare samband finns mellan 

vår studie och Arbona och Novy (1991). 

 

Den största skillnaden mellan män och kvinnor finner vi är kopplat till självtillit. Vi tyder att 

de manliga respondenterna genomgående under intervjuerna hänvisar till sin egen kompetens 

och upplevda goda förmåga i relation till det förväntade utfall de föreställer sig. De hänvisar 

ofta till en inre känsla av att de kommer lyckas samt att de anser sig som kompetenta, 

överkvalificerade eller har goda chanser till att lyckas och ser sig själva som ansvariga för 

positiva utfall. Detta gör de ofta kortfattat och konkret utan ett efterföljande resonemang som 

stödjer deras känsla. De manliga respondenterna anser sig heller inte i stor utsträckning behöva 

mötas av eventuella hinder längst deras förväntade karriärbana som de själva ansvarar för. De 

hänvisar i högre grad istället till yttre omständigheter likt ett fotbollslag som vid vinst höjer 

lagets insats men vid förlust skyller på vädret.  
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De kvinnliga respondenterna tolkar vi i högre grad hänvisa till ett mått av otillräcklighet. De 

pratar ofta om en oro över deras kompetens och kunskap i relation till arbetsmarknaden och att 

de tror sig behöva komplettera eller motivera sina kunskaper. De kvinnliga respondenterna såg 

även fler hinder längs deras förväntade karriärbana. Detta överensstämmer väl med Watts et al. 

(2015) som menar att kvinnor i större utsträckning möter mer hinder i sina karriärer redan innan 

de påbörjat dessa i form av exempelvis bristande självförtroende eller en känsla av otillräcklig 

förberedelse. De menar även att kvinnor och män till en början aspirerar lika högt inom sina 

karriärer men under tid så minskar kvinnors aspirationer till följd av att de upplever fler hinder 

för den framtida karriären än vad de deras manliga respondenterna uppvisat (Watts et al. 2015). 

Detta kan möjligtvis vara en anledning till varför de kvinnliga respondenterna ser sig själva 

som ansvariga för eventuella hinder men andra som ansvariga för deras eventuella framgångar 

vilket vi finner väldigt intressant. Vår analys av detta är att om en individ inte anser sig ha en 

stark självtillit är det svårt att koppla självtilliten till positiva utfall. Om positiva utfall inte dras 

till individens tilltro till den egna förmåga kan de positiva utfall i större utsträckning vara länkad 

till  yttre omständigheter. 

 

Detta kopplar vi även till skillnaden beträffande frågeställningen gällande förväntad lön mellan 

de manliga och kvinnliga respondenterna. De manliga respondenterna uppfattade vi ha en hög 

självtillit och värderade därmed sig själva och sitt arbete högt vilket kan vara en faktor till varför 

de förväntade sig få en hög lön. De kvinnliga respondenterna tydde vi inte har en lika hög 

självtillit och värderade inte sin kompetens i lika hög grad som de manliga respondenterna och 

förväntade sig således inte tjäna lika mycket pengar.  

 

Baserat på dessa analyser i relation till den utvalda SCCT-modellen anser vi att det finns en 

direkt relation mellan kön och självtillit oberoende av stöd och lärande erfarenheter. Denna 

koppling gör vi då våra respondenter beskrev samma typer av stöd och erfarenheter samt 

studerade vid liknande program, men likväl uppvisade en skillnad i självtillit.  
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Slutsats  
I detta avsnitt kommer vi presentera de slutsatser vi kan dra ur studien med koppling till studiens 

syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med förslag för framtida forskning.  

 

Studiens syfte har varit att finna de eventuella skillnader som finns mellan män och kvinnor i 

föreställningar om den framtida karriären då de studerar vid liknande program på högskolenivå. 

Detta har undersökts genom att använda sociokognitiv karriärteori som ramverk för att jämföra 

faktorer som bakgrund, lärande erfarenheter, självtillit och förväntat utfall i relation till kön. 

Detta gjordes med syfte av att se vilken eventuell effekt kön har på den förväntade karriären.  

Studien ville ta reda på hur skillnaden såg ut mellan studerande individer vid likvärdiga 

program på högskolenivå utan en direkt koppling till arbetsmarknaden. Att de utbildningar 

respondenterna studerade inte hade en tydlig koppling till arbetsmarknaden bidrog till att de 

antogs ha olika uppfattningar om förväntningarna på den framtida yrkesroll de kommer besitta. 

Vi kan dock generellt se att respondenternas svar tydde på en relativt liknande förväntan på 

deras framtida yrke. Samtliga respondenter strävade efter en ledande roll samt såg sig själva 

arbeta med människor i stor utsträckning.  De redovisade för liknande erfarenheter samt 

bakgrund och stöd vilket kan vara bidragande till den snarlika förväntan på framtiden. 

Respondenterna hänvisade samtliga till intresset som den huvudsakliga anledningen till att 

börja studera och hade alltså inte initialt haft ett förväntat utfall. En skillnad vi kunnat tyda är 

dock att de kvinnliga respondenterna i större mån än männen förväntade sig yrken i enlighet 

med Hollands (1997) sociala kategori med fokus på omhändertagande. Männen visade i större 

mån en tendens att förvänta sig arbeten inom den vetenskapliga kategorin (Holland 1997).    

En tydlig skiljelinje visades mellan de kvinnliga och manliga respondenterna i relation till tron 

på den egna förmågan, självtilliten. De kvinnliga respondenterna redovisades genomgående en 

lägre grad av självtillit än de manliga respondenterna. Detta tog sig uttryck i en känsla av 

otillräcklighet och osäkerhet vilket framgick exempelvis då de kvinnliga respondenterna i högre 

utsträckning än männen förväntade sig att möta hinder i den framtida karriären. Det visar sig 

ytterligare genom att de kvinnliga respondenterna i högre grad än männen såg andra som 

ansvariga för positiva utfall och inte till den egna förmågan som anledning till 

detta.  Självtilliten såg vi alltså sammanfattningsvis som den huvudsakliga anledningen till 

skillnaden i det förväntade utfallet mellan män och kvinnor, oberoende av bakgrund och lärande 

erfarenheter.  
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Vi anser att sociokognitiv karriärteori i hög grad förklarar vad det är som styr individens 

föreställningar om framtiden. Detta gör vi då samtliga respondenter hänvisar till såväl 

bakgrund, lärande erfarenheter som självtillit till anledningar för det förväntade utfallet. Under 

denna studie har det emellertid framkommit en direkt koppling mellan självtillit och kön vilket 

inte framgår i den sociokognitiva karriärteorin. 

 

Förslag till framtida forskning är fördjupade analyser som kan bekräfta vår studies slutsats samt 

vilka anledningar som kan ligga till grund för att män och kvinnors självtillit skiljer sig åt.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

Inledande frågor 

Ålder?  

Kön?  

Vad studerar du?  

Hemort?  

 
 

Fråga  Huvudtema  

1. h Berätta kort om din familj... Bakgrund & 

Stöd 

2.  Vad arbetar dina föräldrar med?  Bakgrund & 

Stöd 

3.  Har de en akademisk utbildning? 
-Vilken? Om inte-har de någon annan form av utbildning? 

 

Bakgrund & 

Stöd 

4.  Hur ser det ut i din umgängeskrets, studerar dina vänner?  
• vad för typ av utbildning?  

 

Påverkan 

5.  Vad tror du fick dig att börja studera? 
-Tror du att dina föräldrars/vänners utbildning (eller icke 

utbildning) påverkat/påverkar dig på något vis?  
Ex. Dina ambitioner… ? Hur? 

 

Påverkan 

6.  Tror du att det påverkat dig på något sätt i ditt utbildningsval? 
Positivt/ negativt/ ingenting alls? 

Påverkan 
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7.  Hur har din närmsta omgivning (vänner/familj) förhållit sig till 

dina studier? På vilket sätt? / Hur?  
Påverkan  

8.  Anser du dig fått mer uppmuntran till vissa arbetsområden? tex. 

ett specifikt jobb. vilka? Av vem? På vilket sätt? 
Stöd  

9.  Tror du det finns några (andra) yttre omständigheter som fick dig 

att börja studera som du inte redan nämnt? 
Vilka? Varför tror du det? 

Påverkan 

10.  Fanns det någon begränsning i ditt val av utbildning eller kunde 

du välja fritt? Ex. betyg/press/flytt/ Berätta…  

 

Hinder 

11.  Hur kom det sig att du började studera just XX?  
-Visste du länge att du ville göra det? När bestämde du dig för 

att det var det du ville göra? - Hur fick du information om XX?  -

Hade du några tydliga förväntningar på utb. inför start? 

Påverkan  

12.  Övervägde du andra program? Vilka? Varför övervägde du dem? 

Varför blev det inte dom? Hade du kunnat göra något för att 

ändra det? 

 

Påverkan & 

hinder  

13. Har du eller har du haft en/några förebilder inom det du vill göra 

i framtiden? 
Förväntat 

utfall 

14.  Vad är dina nuvarande förväntningar på din utbildning? TYP har 

du en klarare bild av vad du kan göra med din utb.   
Förväntat 

utfall 

15.  Har förväntningarna på din utbildning förändrats under din 

studietid?  
Hur?  

Förväntat 

utfall 

16.  Hur ser du på dina chanser att få arbete efter din utbildning?  Förväntat 

utfall 

17.  Vad tror du kommer vara ditt första arbete efter dina studier? 

Vilka arbetsuppgifter? 
Förväntat 

utfall 
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18.  Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja jobba med i framtiden?  Förväntat 

utfall 

19.  Har du någon visst roll som du skulle vilja hamna inom?  Förväntat 

utfall 

20.  Har du de egenskaper som behövs för dessa uppgifter?  

Var har du fått de ifrån tror du? Skolan? Annat?  
Self efficacy 

21.  Hur tänker du vägen ser ut till de förväntningar du satt upp? Förväntat 

utfall 

22.  Finns det någonting som kan hjälpa dig att nå dessa 

förväntningar? Vad? Ser du vissa hinder? Vilka?  
Self efficacy 

23.  Vad från din utbildning tror du kommer vara viktigt i ditt 

framtida arbetsliv? Vad tar du med dig? Varför? 
Förväntat 

utfall 

24.  Vad är viktigt för dig i ditt framtida yrke?  
-Vad värderar du högst av dem? 

Förväntat 

utfall 

25.  Vad tänker du dig att du har för lön om 10 år? Är det viktigt med 

hög lön? Varför? 
Förväntat 

utfall 

26. Vet du om det finns många jobb inom det område du studerar? Förväntat 

utfall 

27.  Har du börjat ditt jobbsökande? Vad söker du efter? Ser du något 

mönster i ditt jobbsökande? 
Förväntat 

utfall 

28.  Vilken yrkesroll tror du dig ha om 10 år? Förväntat 

utfall 

29.  Vad är ett drömyrke för dig? Hur ser det ut? Är det nåbart? Finns 

det något konkret utmålat drömyrke för dig? 
Förväntat 

utfall 

 

Avslutande frågor 

Är det någonting du skulle vilja lägga till som du känner saknas? 
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Får vi citera dig?  

Får vi höra av oss?   

Någon fråga till oss? 
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