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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att öka förståelsen kring läkarstudenters karriärval. Merparten av 

läkarstudenter på Sveriges högskolor har universitetsutbildade föräldrar. Vi finner det 

därmed intressant att undersöka läkarstudenter som inte kommer från hem med en 

akademisk studietradition. Genom att studera på akademisk nivå lämnar studenterna sin 

nuvarande yrkes-och utbildningsmässiga samhällsklass. För att förstå varför dessa 

studenter väljer att genomföra denna klassresa har en kvalitativ metod tillämpats. Detta 

metodval gjordes för att vi strävade efter en djupare förståelse kring deras karriärval. 

Empirin tolkades i huvudsak utifrån två teoretiska verktyg: Banduras (1997) begrepp self-

efficacy samt Social cognitive career theory (Lent et al. 1994) som användes för att förstå 

individers karriärutveckling. Resultatet visar att mönster gällande faktorer som individens 

självtillit, studieframgångar, intressen och personliga egenskaper har varit centrala när 

studiens informanter gjort sina karriärval. Det framkom även att omgivningens 

uppmuntran är betydande vid detta val. 
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Introduktion 

 

Under våra tre år på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi mött människor som 

befunnit sig i beslutsprocessen för sina karriärval. Det har funnits en stor variation av 

olika faktorer som har legat till grund för hur dessa individer slutligen gjort ett karriärval. 

De faktorer som varit mest framträdande i beslutsprocessen har varit individens 

livssituation, omgivningens värderingar av studier och yrken samt samhällets strukturella 

villkor.  

  

Under 1990-talet granskade regeringen den sociala snedrekryteringen vid antagningen till 

universiteten. Den sociala snedrekryteringen innebär att individer väljer eller väljer bort 

akademiska studier på grund av påverkansfaktorer som social bakgrund, kön och etnicitet. 

En statlig utredning pekade på att ungdomar med universitetsutbildade föräldrar var 

överrepresenterade på universiteten (SOU 2000:47). Universitetskanslersämbetets (2018) 

rapporterar att samma problematik återfinns än idag. Rapporten visar att övergången från 

gymnasiet till högskola för studenter med föräldrar med förgymnasial utbildning ligger på 

33% medan gruppen vars föräldrar är högutbildade ligger på 87%. Familjens 

utbildningsbakgrund visar sig vara en avgörande faktor när individer väljer att läsa vidare 

eller inte (Universitetskanslersämbetet, 2018).  

  

Förutom den sociala bakgrundens inflytande på individens studieval, påverkas även valet 

till universitet av individuella faktorer som intressen, uppmuntran, kompetens och tilltron 

på den egna förmågan att genomföra studier. Individer tenderar att uppvisa ett större 

engagemang för sådant de är bra på, och väljer bort sådant de är mindre bra på (Bandura, 

1997). Denna faktor blir väldigt betydelsefull vid valet till gymnasieutbildning och vid 

valet att studera på universitet (Pajares, 2006). 

  

Mot bakgrund av detta har vi valt att undersöka faktorer som påverkar individens val att 

studera på universitetsnivå, trots att föräldrarna saknar motsvarande akademiska meriter. 

Anledningen till att vi har valt att studera denna målgrupp är att forskning generellt pekar 

på att förutom av samhälleliga kontextuella faktorer och barriärer, så kan karriärvalet även 

påverkas av andra, individuella faktorer. Fokus i studien har därför lagts på frågan om hur 
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stort inflytande de senare faktorerna utövar på individerna i studiens målgrupp när de gör 

detta val. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter med föräldrar utan akademisk 

bakgrund resonerar om sitt val att studera till läkare, och specifikt de faktorer som denna 

grupp upplever har påverkat detta val.  

Frågeställningar: 

-      Hur upplever studenterna att deras tidigare studieerfarenheter påverkat deras 

val av läkarprogrammet? 

-      Vilken betydelse upplever studenterna att deras intressen och personliga 

egenskaper haft vid valet av läkarprogrammet?  

-      Vilken betydelse upplever studenterna att deras omgivning haft vid valet av 

läkarprogrammet? 

 

Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som belyser individers karriärutveckling. 

Studiebegåvning, individens självtillit, tidigare erfarenheter och omgivningen är 

betydande faktorer i dessa studier. Den största delen i detta avsnitt presenterar forskning 

där begreppet self-efficacy (självtillit) är centralt. Motiveringen bakom detta är att 

begreppet kommer att användas i en analysram för att förstå individens drivkraft bakom 

olika karriärval. Self- efficacy är dessutom ett centralt begrepp i Social cognitive theory 

som är utgångspunkt för denna ram.  

 

I antologin “Att bana vägen mot framtiden” (2010) presenteras olika studier kapitelvis om 

ungdomars val till gymnasiet, fortsatta studier eller arbeten. Gruffmans (2010) studie 

“Klassresenärer och kvarstannare” kopplar samman snedrekrytering som sker i samhället 

med föräldrarnas klasstillhörighet, utbildningsnivå och ekonomiska resurser. Gruffman 

(2010) granskar hur elever från arbetarklassen samt medelklassen antingen blir potentiella 

klassresenärer eller kvarstannare. Dessa två grupper jämförs vid valet till 

naturvetenskapliga programmet och yrkesförberedande program.  
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Majoriteten av de elever som studerar på det naturvetenskapliga programmet kommer från 

hem där föräldrarna har eftergymnasial utbildningsbakgrund. För att förstå vad som driver 

elever från arbetarklassen att också läsa på det naturvetenskapliga programmet undersöker 

Gruffman (2010) hur dessa elever resonerar kring sitt val. Resultatet visar att elever med 

arbetarklassbakgrund till stor del påverkas av personliga intressen och omgivningen. En 

betydande andel av dessa elever berättar att deras intresse för ämnena var avgörande. De 

anser att de har “lätt” för ämnena och det går “bra” för dem i ämnena som berör 

naturvetenskapliga programmet. Gruffman (2010) tolkar detta som att de har en mentalitet 

som behövs för att uppnå det som förväntas på programmet. Ytterligare en stor andel av 

elever nämner betydelsen av hjälp och stöd från omgivningen vilket kan påverkat dem. 

Detta har skett successivt för att sedan stärka dem vid valet till att bli klassresenär 

(Gruffman, 2010).  

  

Gruffmans (2010) studie belyser hur elever genom valet till ett gymnasieprogram byter 

samhällsklass vilket baserat på deras studiebegåvning, intressen och stöd från 

omgivningen. Nedan presenteras ytterligare studier som syftar till att skapa en förståelse 

för hur karriärintressen och karriärval skapas. En central utgångspunkt som använts som 

analysram i dessa studier är begreppet self-efficacy.  

  

Bandura (1986) är grundaren till Social cognitive theory som syftar till att förklara 

individens inlärning och agerande. Self-efficacy (självtillit) är ett centralt begrepp i teorin 

och definieras som individens tilltro till sig själv inom ett specifikt område. Självtilliten 

har ett inflytande i människors tankar, känslor, motivation och beteenden. En individs 

självtillit skapas redan i förskolan genom olika aktiviteter och ger individen en indikation 

på huruvida den har en förmåga att utföra vissa saker. Bandura (1997) hävdar att 

människors handlingar influeras av den grad självtillit de besitter. Exempelvis tenderar en 

person med hög självtillit inom idrott att ägna sig åt liknande aktiviteter, eftersom de har 

en föreställning om att de är duktiga på detta (Bandura, 1997).   

  

Bandura (1997) menar att en hög grad av självtillit ökar individens prestationer och det 

personliga välbefinnandet på många sätt. Individer med hög självtillit vågar ta sig an svåra 

uppgifter och ser dem som utmaningar snarare än hinder. De vågar ställa utmanande mål 
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och räds sällan för ett misslyckande. Vidare menar Bandura (1997) att individer med hög 

självtillit snabbt återhämtar sig från eventuella motstånd och misslyckanden. Dessa 

individer vågar också möta svåra situationer i livet med en uppfattning om att de kan 

behärska dem (Bandura, 1997).  

  

Individer som däremot har en låg grad av självtillit ser utmaningar som ett hot. De har 

låga förväntningar och litet engagemang till de mål som de sätter upp. Vid motgångar 

fokuserar de mer på problemen, än att hitta framgångsrika lösningar. Individer med 

föreställningen om att de inte kan utföra en viss handling, undviker denna handling eller 

situationen helt. De med låg självtillit tenderar då alltså inte göra någonting vilket medför 

att det inte finns något “bevis” på att de är duktiga på något. Om vi inte testar på olika 

saker så kan vi heller inte höja vår självtillit. Individer med låg självtillit tenderar att oftare 

ge upp, och har svårare att återhämta sig ifrån påfrestande situationer. Misslyckanden och 

motgångar tar hårt på dessa individer och det påverkar därmed deras självtillit negativt 

(Bandura, 1997).   

  

Bandura (1997) menar vidare att självtillit endast handlar om individens föreställning om 

sin förmåga i en särskild situation, och inte om individens faktiska kompetens att utföra 

handlingen. En individs självtillit inom ett område behöver inte vara densamma i ett annat 

(Bandura, 1997). 

  

Människors grad av självtillit är inte alltid konstant, utan påverkas av fyra komponenter 

som antingen höjer eller sänker självtilliten (Bandura 1997). Dessa fyra källor är; (1) 

tidigare erfarenheter, (2) observationsinlärning av andra människor, (3) social 

övertygelse och (4) individens emotionella tillstånd (Bandura, 1997).  

  

För att en individ skall våga testa nya aktiviteter så behöver individen ha upplevt tidigare 

erfarenheter som har stärkt individen att skapa en självtillit inom ett visst område. På 

samma sätt kan misslyckanden också försvaga en individs självtillit. Bandura (1997) 

menar att tidigare resultat är en god indikator på framtida resultat (Bandura, 1997).  

  

Det andra sättet att skapa och stärka individens självtillit är genom observationsinlärning 

vilket innebär att man jämför sig med individer som liknar sig själv. Ålder, etnicitet och 
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kön är tre variabler som vi oftast väljer att utgå ifrån när vi väljer människor (modeller) att 

observera (Bandura, 1997). Modeller som når framgångsrika resultat ökar observatörens 

övertygelse om att denne också kan lyckas. Likaledes kan misslyckanden hos modellen 

också undergräva graden av individens självtillit. Bandura (1997) menar att om det inte 

finns likheter mellan modellen och observatören så påverkas inte individens självtillit 

särskilt mycket, eller inget alls. Observationsinlärning fungerar enbart då människor 

jämför sig med människor som liknar sig själv (Bandura, 1997).  

  

Förutom funktionen som social måttstock för vår kapacitet väljer människor tillika 

modeller som fungerar som förebilder. Dessa förebilder besitter kompetenser och 

beteenden som vi själva har en önskan om att besitta. Det resulterar i att vi kommer att 

försöka sträva efter att vara lik vår förebild (Bandura, 1997). 

  

Social övertygelse är ett tredje sätt att stärka individens självtillit till att denne har vad som 

krävs för att lyckas. Individer som blir övertygade om att de har vad som krävs inför en 

viss situation kommer sannolikt att anstränga sig mer för att uppnå sitt mål. Orealistiska 

övertygelser från omgivningen kan leda till besvikelser, och de som helt saknar 

övertygelser tenderar att helt undvika utmaningar (Bandura, 1997).   

  

Det emotionella tillståndet är den fjärde faktorn som påverkar en individs självtillit. 

Individer är beroende och påverkas av deras fysiska och psykiska känslotillstånd. Det 

emotionella tillståndet hos en individ påverkar till stor del individens bedömning av 

dennes kapacitet och förmågor. De som har svårare att behärska emotioner som 

exempelvis stress och ångest inför en särskild situation gör mersannolikt sämre ifrån sig. 

På så vis påverkas individens självtillit negativt (Bandura, 1997). 

  

Nyligen presenterades en omfattande studie i syfte att åskådliggöra betydelsen av de fyra 

källorna i relation till individens självtillit. Forskarna ville med resultatet undersöka 

huruvida applicerbar Banduras teori är i praktiken (Sheu et al, 2018). Den insamlade 

empirin grundas på 104 studier som genomfördes under en period mellan år 1977–2013. 
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Resultatet visar att framgångsrika erfarenheter tillsammans med observationsinlärning 

resulterar i en förhöjd självtillit. Det innebär att individer speglar sig själva genom andra 

människors resultat. Om utfallet är positivt tenderar vi att våga testa samma sak. Om vi 

dessutom har tidigare positiva erfarenheter som bevis för att vi kan, och ser en snarlik 

person i vår omgivning lyckas, är det mest troligt att vår självtillit höjs (Sheu et al, 2018). 

Vidare visar resultatet att framgångsrika erfarenheter som källa till självtillit, i stor grad 

varierar. En del hade framgångsrika erfarenheter vilka gav en betydande effekt, medan för 

andra gav det ingen effekt alls. Författarna menar att det är svårt att dra slutsatser kring 

resultatet då varje erfarenhet bedöms som subjektiv (Sheu et al, 2018).  

  

Begreppet self-efficacy (självtillit) tillämpades i slutet på 80-talet inom fältet för 

karriärvalsteorier, vilka belyser beslutsfattande i karriären. Många karriärpsykologer 

menar att individens självtillit påverkar deras syn på karriär och har också en betydande 

påverkan över hur människor fattar beslut relaterade till karriären (Brooks & Brown, 

1990; Lent & Hackett, 1987).  

  

Pajares (2006) genomförde en studie, som bland annat belyser hur graden av självtillit 

påverkar prestationer inom studierna. Pajares (2006) menar att individer måste tolka sina 

studieresultat i relation till sin subjektiva bild av de kunskaper och färdigheter som denne 

besitter. För att tydliggöra detta beskriver Pajares (2006) ett exempel där två elever får 

betygen B på ett viktigt prov, men den subjektiva bilden av deras prestation skiljer sig åt. 

Detta beror på att ena eleven vanligtvis får det högsta betyget vid provtillfällen och har 

höga personliga mål gällande studierna. Den andra eleven studerar vanligtvis också 

mycket för att uppnå goda resultat men brukar mestadels få ett medelmåttigt betyg på sina 

prov. Elevernas känslor kring deras betyg skiljer sig åt trots att de har fått samma resultat. 

Elev 1 blir besviken och dennes självtillit inom det akademiska området har förminskats 

eftersom resultatet inte levde upp till dennes förväntningar. För elev 2 stärks individens 

självtillit inom det akademiska området då denne har presterat bättre än sina förväntningar 

(Pajares, 2006).  

  

Graden av självtillit har också visat sig vara betydelsefull vid valet till gymnasiet och 

högskolan (Pajares, 2006). Individer med hög självtillit till sin studieförmåga tenderar att 

också ha högre ambitioner gällande deras studier (Lent, et al, 1994). Usher och Pajares 
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(2006) genomförde en studie på matematikstuderande mellanstadieelever i syfte att 

utvärdera och utveckla begreppet self-efficacy (självtillit). Författarnas resultat går i linje 

med Banduras (1997) hypotes om att individers tidigare framgångsrika erfarenheter är den 

mest kraftfulla källan till förhöjt självtillit (Usher & Pajares, 2006). Resultatet visar 

genomgående att de elever som känner att de har lyckats med tidigare utmanande 

matematiska uppgifter också har en starkare övertygelse om att de faktiskt kan och är 

kompetenta. Författarna menar vidare att matematiklärare bör sträva efter att ge 

instruktioner på ett sätt som maximerar elevers förmåga att ta sig an uppgiften och lyckas 

med den (Usher & Pajares, 2006)   

  

Lent et al (1994) menar att förutom individens självtillit och dennes förväntningar av 

karriären, påverkas individen också av personer i omgivningen. Författarna menar att 

personer i omgivningen kan ha ett direkt inflytande över ett karriärval. Omgivningen 

fungerar som ett emotionellt stöd vid olika valsituationer, och utfallet beror på stödets 

omfattning och riktning. Forskningen visar att specifika stödpersoner ökar ungdomars 

optimism inom deras karriär. För att uppnå en positiv bild av ens karriär så är individer 

beroende av stödjande miljöer. Det finns empiriska bevis som tyder på att kontextuellt 

stöd leder till en ökad självtillit inom karriären (Lent et al 1994). Förutom att enbart finnas 

där som emotionellt stöd, kan omgivningen hjälpa individen att navigera i karriären. Det 

kan exempelvis ske genom att hjälpa individen att sätta upp realistiska målsättningar (Lent 

et al, 1994).  
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Studien riktar sig främst mot betydelsen av individuella faktorer som kan varit betydande i 

informanternas karriärval. För att förstå hur resultatet av studien kommer att analyseras, 

presenteras nedan en analysram i vilken social cognitive career theory samt begreppet 

self-efficacy (självtillit) ingår.  

 

Social cognitive career theory (SCCT) 

Social cognitive career theory (Lent et al. 1994) är en förlängning av Banduras (1997) 

Social cognitive theory, som berör aspekter som kan ha betydelse för individers karriärval.  

Enlig SCCT modellen fattar individer sina karriärval utifrån deras subjektiva bild av deras 

förmåga att prestera i olika situationer. Individer lär sig ständigt nya saker och alstrar på så 

sätt erfarenheter från dessa situationer. Utfallet av varje erfarenhet påverkar individens 

självtillit vilket också i sin tur senare kommer att påverka individens förväntningar av 

framtida handlingars resultat och konsekvenser.  

En individs karriärutveckling består enligt Social cognitive career theory av tre 

komponenter och tas i beaktande i form av (1) individen utvärderar sin självtillit inom ett 

visst område, (2) därefter sker en bedömning av det förväntade resultatet av vad som 

kommer ske om individen agerar. (3) Därefter sätter individen upp personliga mål och 

strävar efter dessa 

 

Self-efficacy 

Karriärvalen börjar redan i barndomen och fortlöper fram till den dagen individen fattar 

beslut om sitt yrkesval. Individers intresse för vad de vill ägna sig åt i karriären skapas 

genom goda upplevelser kring ett område vilket leder till hög självtillit. Både självtilliten 

och det förväntade resultatet styr individens karriärintressen, vilket i sin tur påverkar vilka 

personliga mål individen kommer att sträva efter. Dessa tre komponenter ligger till grund 

för ett karriärval. Människors karriärutveckling påverkas förutom detta också av 

kontextuella bakgrundsfaktorer som klass, kön, etnicitet och samhälleliga barriärer (Lent 

et al. 1994), av vilka klassaspekter som drivkraft bakom ett karriärval ges särskilt fokus i 

studiens resultatanalys (Lent et al. 1994; Usher & Pajares, 2006).  
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Metod 

 

I detta kapitel redovisas och motiveras vald metod, urval, tillvägagångssätt och 

bearbetning av empirin. Därefter beskrivs och diskuteras de etiska riktlinjerna som studien 

utgår ifrån samt studiens metodval. 

 

Syftet med studien var att ta del av informanternas livsberättelse gällande upplevelse av 

karriärval, därför har en kvalitativ ansats använts. Intervjuer som metod tillämpades för att 

få en djup inblick i informanternas berättelse. Målet var att intervjuerna skulle främja till 

innehållsrika svar och låta informanterna med egna ord beskriva sin karriärutveckling. 

Denscombe (2009) menar att sådana berättelser bör utforskas på djupet och detaljerat för 

att finna en förståelse, och att de sällan kan redovisas med några enstaka ord (Denscome, 

2009).   

 

En kvantitativ metod valdes bort eftersom det hade begränsat informanternas möjlighet att 

beskriva sin syn på sina karriärval då de därmed tvingats att välja mellan redan 

förutbestämda svarsalternativ. Risk för bortfall av värdefull information och en lägre 

precision i informanternas konkreta berättelse hade då uppstått. 

 

Urval  

Vid urvalet av informanter var två kriterier viktiga: 

-      Informanterna skulle studera på läkarprogrammet. 

-      Informanternas föräldrar skulle inte ha någon akademisk bakgrund. 

 Urvalet skedde alltså utifrån ovanstående två aspekter, dels skulle informanterna studera 

vid en universitetsutbildning vilken kräver höga antagningspoäng för att ta sig in. Den 

andra aspekten som togs i beaktande var att föräldrarna till informanterna inte skulle ha en 

universitetsutbildning. Tanken bakom detta var att undersöka individer som yrkes-och 

utbildningsmässigt byter samhällsklass. Dessa två avgränsningar ansågs vara nödvändiga 

för att kunna besvara vårt syfte.  
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Urvalet begränsades till sex informanter, ett antal vi ansåg vara nödvändigt för att ge 

tillräckligt med information för att besvara vårt syfte.  

Innan det blev dags för intervjuerna skedde en kritisk bedömning av vilka frågor som var 

essentiella att få svar på för att kunna besvara studiens syfte. När vi var överens om vad vi 

önskade att få besvarat bad vi en läkarstudent vi tidigare haft kontakt om hjälp att hitta 

informanter. Plattformen som användes var Facebook där vi presenterade vårt syfte, vilka 

informanter som söktes och vad intervjun skulle innehålla. Nästa steg blev att bestämma 

tid och plats med de utvalda informanterna för att genomföra intervjuerna. De teman som 

låg till grund för intervjustrukturen var; individens och omgivningens värderingar kring 

studier, intressen och egenskaper och information av informantens tidigare 

studieerfarenheter.  

  

Nedan görs en kort presentation av informanterna för att skapa en inblick i vad de befinner 

sig nu och vad de har gjort innan. Alla informanter studerar på läkarprogrammet och har 

föräldrar utan universitetsutbildning. Informanternas namn är fingerade i syfte att värna 

om deras anonymitet.  

  

Hanna 

Har en avlagd examen som Biomedicinsk analytiker och har disputerat. Efterföljande år 

ägnade hon sig åt forskning.  

  

Sara 

Har tidigare studerat musik på eftergymnasial nivå. Hon har utöver det arbetat inom 

turistbranschen.  

  

Joel 

Har haft ett antal kortare anställningar i olika branscher och rest runt i världen. Han har 

också läst olika kurser på universitetet. 
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Adam 

Har en avlagd magisterexamen som Biomedicinsk analytiker. Han har även läst 

Biomedicinprogrammet.  

  

Johan 

Valde att direkt efter avslutad gymnasieutbildning påbörja universitetsstudier på 

läkarprogrammet.  

 

Tillvägagångssätt  

Intervjuerna utformades med hjälp av Peavys (1998) livslinjemetod (se bilaga 1). Den 

metoden togs ursprungligen fram för att tillämpas vid vägledningssamtal som exempelvis 

kan gälla studie-och yrkesval. Den utgår ifrån ett holistiskt synsätt där individens 

livsberättelse står i centrum. Livslinjen kartlägger olika livshändelser av betydande 

karaktär och medför en förståelse för de beslut som fattas, och vart man hamnat i livet till 

följd av detta (Peavy, 1998). Vi ansåg att denna metod kunde ge oss information om 

beslut och viktiga händelser i informanternas liv som går att härleda till deras karriärval 

och som kan tolkas med hjälp av studiens analysram. I intervjuerna eftersträvades ett 

objektivt förhållningssätt, genom att exempelvis ställa öppna frågor, lyssna och inte 

värdera svaren i någon mening.  

 

Bearbetning av materialet  

Intervjuerna spelades in för att kvalitetssäkra informationsinsamlingen och säkerhetsställa 

att återberättandet blir korrekt i studien. För att underlätta bearbetningen av empirin 

transkriberades samtliga intervjuer. När allt material var sammanställt påbörjades arbetet 

med kodningen och tematiseringen av empirin. Kodning och tematisering av empirin från 

intervjuer är ett nyckelverktyg för att uppnå en förståelse och finna mönster mellan 

intervjuer (Kvale, 2007).  

 

Vi började koda och tematisera intervjumaterialet utifrån de teman vi fann vid 

avlyssningen och genom att läsa transkriberingen ett flertal gånger. För att göra kodningen 

och tematiseringen ännu tydligare användes färgmarkering. All empiri som handlade om 

tidigare studieframgångar fick färgen blå, familjens betydelser fick färgen röd, 
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informanternas intressen och personliga egenskaper fick färgen grön och omgivningens 

betydelse fick färgen gul. Genom kodningen och tematiseringen synliggjordes olika teman 

som vi sedan kunde strukturerade presentationen av resultatet utifrån 

 

Litteraturundersökning  

Litteratursökningen genomfördes efter att empirin, d.v.s. kartläggningen av olika 

livshändelser var bearbetad (Peavy, 1998). De teman som synliggjordes under 

bearbetningen av materialet låg till grund för de sökord och teorier som användes. För att 

underlätta sållningen av den tidigare forskningen användes de nyckelorden som framkom 

under bearbetningen av materialet. De sökord som tillämpades var följande; self-efficacy, 

self-efficacy related to education, career self-efficacy, social cognitive theory, social 

cognitive career theory. Vid litteratursökningen användes universitetsbibliotekets 

sökdatabas. Där fann vi artiklar, avhandlingar och böcker som var relevanta för att kunna 

tolka och förstå studiens syfte och resultat.  

 

Etiska övervägande  

Under studien utgick vi ifrån de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar. Vetenskapsrådet redogör fyra stycken olika krav som ingår i 

individskyddskravet vilket är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet.  

Under den empiriska inhämtningen och under den skriftliga processen utgick vi från de 

ovannämnda kraven.  

  

Vid urvalet informerades informanterna om studiens syfte för att göra dem medvetna om 

deras roll i studien. Vid början av varje intervju gick vi återigen igenom syftet med studien 

och poängterade att alla personuppgifter kommer vara anonyma och förvaras på sådant 

sätt så ingen obehörig ska kunna ta del av dem. Vi diskuterade även betydelsen av 

informanternas rättigheter och att det är upp till dem om de skulle vilja avbryta för att inte 

vara med i studien. Om detta skulle ske skulle vi ta bort all insamlad empiri och acceptera 

deras beslut. Vi nämnde även att den insamlade empirin endast kommer användas till vår 

studie.  
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I slutet av varje intervju utgick vi från ett av råden som Vetenskapsrådet ger. Vi erbjöd att 

varje informant skulle få en kopia på studien när den är klar. Detta uppskattades från 

samtliga informanter och alla ville ta del av studien när den är färdig. Då hela vår studie 

grundas på informanterna berättelser anser vi att det är viktigt att ge något tillbaka. 

Därmed anser vi likt Vetenskapsrådet att detta är ett bra sätt att få informanterna att känna 

sig delaktiga (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Metoddiskussion  

Efter genomförandet av denna studie har tankar kring förbättringar dykt upp. De handlar 

till stor del om vårt urval och vår struktur för våra intervjuer. Vid avgränsningen av vår 

studie valde vi att välja bort aspekter såsom kön, etnicitet och ålder. Dessa aspekter har vi 

inte valt att granska eftersom vårt mål var att finna ett djup och en förklaring kring en 

kategori. Vi tror att vårt resultat hade blivit annorlunda om vi hade haft med fler 

aspekterna. Ett urval utan avgränsningar hade medfört en större analys och teoriram vilket 

inte hade varit greppbart.  

  

Vårt urval skedde slumpmässigt vilket resulterade i åtta informanter som alla intervjuades. 

Vi valde däremot att utesluta två av dessa intervjuer då innehållet inte bedömdes relevant 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Ålder och etnicitet var nämligen väldigt 

centrala aspekter under dessa två intervjuer. Informanterna förhöll sig enbart till dessa två 

aspekter och som framgår ovan var detta inte vårt syfte med studien.  

  

Könsaspekten vid vårt urval ägnade vi ingen tid åt utan lät urvalet ske slumpmässigt. 

Denna aspekt i analysen avgränsade vi oss från för att inte få ett för brett resultat med för 

många variabler. Vi ville ha en studie där inre drivkrafter stod i fokus vilket medförde att 

främst klassaspekter blev grunden för valet av informanter. Med detta menar vi att vi ville 

möta informanter som gör en klassresa för att kunna studera deras inre drivkrafter till just 

detta val.   

  

Då mötet med informanterna byggde på ett relationsskapande så kan denna studie vara 

svår att se som fullständigt objektiv. Våra personliga egenskaper kan ha färgat 

informanternas val att berätta hela historien eller endast delar av den. Ämnena upplever vi 
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vara av lite känsligare karaktär, eftersom vi lyfte fram och frågade om deras sociala 

bakgrund och tidigare livserfarenheter.  

  

Vid våra intervjuer medverkade vi båda två där en var samtalsledare och den andra 

antecknade. Vår tanke kring detta var att vi båda två ville förstå och kunna diskutera 

empirin. Vi ville undvika att missa värdefull information därmed ansåg vi att två aktiva 

lyssnare ger ett bättre resultat. Denna intervjuteknik kan kritiseras då det kan ha upplevts 

som att vi förhörde information när ena ledde samtalet och den andra antecknade. Vi bad 

dock om tillåtelse att anteckna och delgav våra anteckningar både under och efter 

intervjun för att informanterna skulle känna sig inkluderade. Ytterligare en aspekt som kan 

ses som kritiskt var att vi var två som deltog under intervjun. Detta kan ha medfört att en 

ojämlik maktrelation uppstod i vilken informanten kände sig osäker eftersom vi var fler.  

  

Innehållet i tidigare forskning begränsades av förhållandet att tillgången till adekvat 

litteratur i förhållande till vår studies syfte är begränsad. Det finns många studier kring 

social rörlighet, där individer byter social klass, men dessa studier berör inte de begrepp 

och teorier vi valt för att kunna analysera vårt resultat. Av denna anledning valde vi att 

avgränsa tidigare forskning till ett mindre antal med studier som enbart innefattar de 

begrepp och teorier som ingår i vår analysram.  

  

De teorier och begrepp vi utgått ifrån vid våra analyser är endast ett av flera perspektiv att 

se problemområdet utifrån. Vårt mål var att skapa en djupare förståelse kring det valda 

begreppet och teorin istället för att beröra flera teorier och begrepp på ett mer ytligt plan. 

Detta har också samtidigt begränsat studien då vi inte har inkluderat alla övriga aspekter 

och händelse i informanternas liv som har lett dem fram till deras karriärval. 
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Resultat och analys  

 

Nedan presenteras de faktorer som främst legat till grund för informanternas resonemang 

till att läsa på universitetet, mer specifikt läkarprogrammet. Under vår bearbetning av 

materialet har tre teman kunnat urskiljas i resultatet. Resultatredovisningen är därför 

utformad så att vi redogör för en forskningsfråga i taget, som efterföljs av en analys. De 

teman som varit mest framträdande och speglar var sin forskningsfråga är följande; 

tidigare studieerfarenheter, intressen och personliga egenskaper samt omgivningens 

uppmuntran.

 

Hur upplever studenterna att deras tidigare studierfarenheter påverkat deras 

val av läkarprogrammet?  

Samtliga informanter beskriver deras skolgång som relativt enkel. Grundskolan och 

gymnasiet har fungerat bra för alla vad gäller ämneskunskaperna då de menar att de sällan 

varit svåra.  

  

Johan, Sara och Hanna beskriver sin skolgång som enkel, då de inte har haft svårt för sig. 

Hanna berättar mer ingående att hon redan som treåring började lära sig att läsa och 

förstod tidigt att hon hade “läshuvud”. Hanna säger att grundskolan var en kul period i 

hennes liv och att det mestadels berodde på att hon tyckte att de flesta ämnena var 

intressanta och kul. Hanna beskriver också att det sällan varit svårt för henne att förstå, 

vilket har lett till att hon alltid har uppnått goda resultat.  

  

Joel och Adam har liknande känslor kring deras studier på grundskolan. Deras uppfattning 

om ämnena i skolan överensstämmer med de övriga informanternas uppfattning. De tyckte 

att de flesta ämnena var intressanta och hade inga svårigheter att klara av dessa. Det som 

skiljer Joel och Adams berättelse med de övriga informanterna är deras känsla av 

understimulans för att ämnena inte utmanade deras kapacitet. Joel beskriver att han 

mestadels längtade hem under dagarna eftersom skolan var enformig. 

  

Gymnasietiden för de flesta informanterna har varit tillfredsställande, i den bemärkelsen 

att ämneskunskaperna har varit lätta att bemästra. Många beskriver ett högre tempo, men 

ändå att det var hanterbart. De menar att det passade dem bättre i relation till deras 
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studieförmåga. Hannas berättar att gymnasietiden också var rolig och enkel. På gymnasiet 

uppnådde hon goda studieresultat vilket ledde till ett stipendium som en belöning för 

hennes goda prestationer inom de naturvetenskapliga ämnena. Stipendiet innebar att hon 

under en period skulle få vara delaktig i ett forskningsprojekt. Hanna berättar vidare att 

denna erfarenhet var startskottet för hennes forskarintresse.  

  

Många av intervjupersonerna har efter gymnasiet valt att studera antingen enstaka kurser 

eller program på universitetet. De nämner även då, att studierna har varit relativt enkla att 

klara av. Exempelvis läste Hanna och Adam till Biomedicinsk analytiker på universitet, 

med målet att senare kunna ägna sig åt forskning. Hanna beskriver det som att hon var och 

alltid har varit “bäst i klassen” vilket resulterade i att hennes syn på studier var tilltalade. 

“Jag har under alla mina studier glidit på den vågen där jag alltid är bäst och duktigast i 

klassen. Jag har liksom alltid presterat bra i skolan”. Sara har liknande upplevelser som 

Hanna gällande studier. Hon beskriver att hennes tidigare positiva erfarenheter från skolan 

delvis har lett till att hon senare i livet har vågat söka till läkarprogrammet.   

  

Samtliga informanter berättar att de anser att studietakten ökade mycket på 

läkarprogrammet då deras studieförmåga blev utmanad. Sara berättar att hon var osäker 

om hennes studieförmåga skulle räcka till när hon började på läkarprogrammet. Hon 

uttrycker att hon såg det som en rolig utmaning men att hon gjorde kurs för kurs då hon 

var osäker på om hon skulle klara av dem. Idag 6 terminer senare berättar hon att varje 

kurs gick bra och hon fick goda resultat. Hon känner sig mer säker på sin studieförmåga 

idag på läkarprogrammet då hon har genomfört 6 godkända terminer. 

 

Analys 

Resultatet går i linje med Gruffmans (2010) studie som beskriver hur elevernas 

prestationer kring olika ämnen blir avgörande för dem i deras studie- och yrkesval. 

Samtliga informanter i studien beskriver att de inte har haft svårigheter att uppnå 

studieresultaten i skolan, vilket har lett till en uppfattning att det akademiska området är 

okomplicerat. Eftersom att ämnena i skolan inte har uppfattats som svåra har 

informanterna bestämt sig för att ägna sig åt fortsatta studier. Deras upplevelser av att ha 

haft enkelt för ämnena i skolan kan därmed ha varit en bidragande faktor till valet av 

läkarprogrammet. 
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Informanterna beskriver att deras utbildningserfarenheter på grund-, gymnasie- och 

högskolenivå har varit givande och att de är duktiga i just det området. Lent et al (1994) 

menar att individer tendera att ägna sig åt aktiviteter de är duktiga inom och väljer bort 

sådant de anser sig vara mindre kompetenta inom (Lent et al, 1994). Informanterna 

återkommer ofta till deras framgångsrika erfarenheter under deras skolgång. Detta kan 

tolkas som att det har lett till en förhöjd självtillit inom den domänen. Valet till 

läkarprogrammet verkar matcha deras föreställningar av deras kompetens, vilket kan ha 

sin grund utifrån deras tidigare studieframgångar. Exempelvis fick Hanna ett stipendium 

vilket bekräftade hennes kompetens inom det akademiska området och var en grund till att 

vilja studera vidare.  

  

Samtliga informant berättar hur läkarprogrammet var ett utmanande mål för dem då 

studiekraven ökade. Trots denna utmaning räds de inte, utan testar sig fram. Saras 

upplevelse att testa sig fram anser vi belönade henne då hon skapade bevis för sig själv att 

hon har vad som krävs för att klara läkarprogrammet. Det har lett till att hon idag är mer 

säker på sin studieförmåga. Bandura (1997) menar att individer med hög självtillit vågar 

testa nya aktiviteter. Saras mentalitet att anta utmaningar kopplar vi till Banduras (1997) 

hypotes. Hon har troligtvis hög självtillit kring sina studier med en grund i tidigare 

studieframgångar. Det har lett till att hon vågade testa sin förmåga trots att hon var osäker 

på den när hon började på läkarprogrammet (Bandura, 1997). 

 

Vilken betydelse upplever studenterna att deras intressen och personliga 

egenskaper haft vid valet av läkarprogrammet?  

Samtliga informanter berättar i intervjuerna att deras val inom studier och arbete inte 

endast har grundats i studieframgång utan har också en grund i intressen och deras 

personliga egenskaper. Dessa intressen och personliga egenskaper har format deras väg 

framåt och varit deras vägvisare inom karriären.   

  

Flera intervjupersoner uttryckte att deras intressen delvis varit styrande i deras val till 

läkarprogrammet. Valet har inte alltid varit glasklart för informanterna, utan de beskriver 

istället en väg som kantats av tidigare studier som legat inom liknande ämnesfält som 

läkarutbildningen.   
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Joel såg inte läkarutbildningen som ett självklart val efter studenten. Han beskriver att han 

testade studera en stor variation av kurser inom olika ämnesområden på universitetet. 

Anledningen till att han valde att läsa olika kurser inom olika ämnesfält var för att han inte 

kände sig helt säker på vad han ville fördjupa sig inom. Kurser gällande människokroppen 

var de kurser som han fann mest intressanta och valde att fördjupa sig i detta. Därav föll 

valet till läkarprogrammet som ganska naturligt för honom.  

  

Jag funderade på mycket olika utbildningar och läste och intervjuade många som 

gick på högskola, men jag valde till slut att jag skulle prova att läsa några olika 

kurser på universitet och se vilket slags ämne som verkligen intresserade mig. Till 

slut tyckte jag att kursen som handlade om fysiologi och anatomi verkade mest 

intressant (Joel). 

  

Även Sara testade sig fram inom olika områden innan ett intresse för läkarutbildningen 

väcktes. Efter gymnasiet stod musik i fokus och då ägnade hon 3 år på folkhögskola för att 

utveckla sitt musikintresse. Efter tre år ansåg hon att det övergick till en hobby då hon inte 

såg en framtid inom det området. Det ledde till en ny riktning i hennes karriär, vilket föll 

på turistbranschen. Sara ansåg efter ett par år i yrket att det inte var tillräckligt 

meningsfullt. Hon beskriver en önskan om att i framtiden ha ett meningsfullt arbete där 

hon kan göra skillnad. Det var efter denna insikt som hennes intresse för sjukvården 

skapades.  

  

Adam och Hanna har båda läst till Biomedicinsk analytiker, där de efter examen 

utvecklade en karriär inom forskning. De beskriver att yrket i sig matchade med deras 

intresse vid just den tidsperioden. Efter några år i branschen falnade intresset för 

forskningen, vilket ledde till att de utforskade andra karriärmöjligheter inom det 

medicinska området. Slutligen valde båda att inrikta sig mot läkarprogrammet eftersom 

det delvis innefattar deras intresseområde och erbjöd en större kontakt med människor.   

  

Biomedicinsk analytiker var ju för, ja, det var mitt intresse för celler, gener och så 

vidare...därför blev det detta valet. Jag trivdes så bra och det var lätt för att jag 
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hade ett stort intresse för ämnena…och anledningen till att jag senare valde 

läkarprogrammet var för att, ja, det såg jag som intressant, men människokroppen 

oså, för jag ville liksom inte vara en labbråtta hela livet. Det är viktigt för mig att 

kunna ha kontakt med människor, och som läkare får man ju det fast på ett annat 

sätt (Hanna). 

  

Johan är den enda av informanterna som i ung ålder etablerat drömmen om att bli läkare. 

Han valde det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet för att det var det enda 

programmet som erbjöd de kurser som krävdes för att få behörighet till läkarprogrammet. 

Förutom behörigheten beskriver han ett genuint intresse av de naturvetenskapliga ämnena, 

“mina favoritämnen var naturämnena och det var även i de som jag presterade bäst i”.   

  

Hanna spenderade sju år av sin karriär inom forskning och beskriver perioden som 

givande och intressant till en början. I slutändan av forskarkarriären upplevde hon att 

utvecklingen av hennes yrkesroll avstannade vilket ledde till en understimulans. Hanna 

upplevde ett behov av förändring och började utforska nya yrken med 

utvecklingspotential. Efter utforskning av andra yrkeskategorier bestämde hon sig för att 

stanna kvar inom det medicinska området men sökte en annan yrkestitel. Då fann hon 

läkarprogrammet som matchade hennes kriterier kring utvecklingspotential och intresse 

kring medicin.  

  

Även Adam nämner hur viktig utveckling är som yrkesverksam och beskriver sin tid som 

biomedicinsk analytiker på ett sjukhus som givande till en början, men att det senare blev 

tråkigt då utvecklingen stannade av. Detta resulterade i planer om att studera till läkare 

och argumentet till det låg mycket i utvecklingspotentialen.  

  

Jag gillar att träffa personer och hjälpa människor. Jag vill ha en stimulering i min 

arbetsmiljö i form av fortbildning och liksom inte veta vad dagen ska innebära, 

variation… läkarna utvecklas ju alltid och landstinget vill utveckla sin personal 

inte bara ha dom som arbetsmyror utan faktiskt utveckla dom med kurser (Adam). 
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Saras anledning till att börja studera på läkarprogrammet går även i linje med de 

ovannämnda. Som tidigare nämnt arbetade Sara inom turistbranschen och har även testat 

på olika banor inom det området. Efter att ha provat olika områden inom branschen 

upptäckte hon att det inte var tillräckligt stimulerande. Hon poängterar vikten av att kunna 

utvecklas inom yrkeskarriären, vilket bidrog till att hon lämnade turistbranschen och valde 

att studera till läkare.  

  

Ja jag har upptäckt med mig själv att jag verka blir snabbt uttråkad. Jag måste se 

någon slags produktion och att det leder någon vart….jag såg inte vart jag skulle 

gå i den klättringen liksom. Det fanns utvecklingspotential men inte någonting som 

jag kände mig inspirerad av (Sara). 

  

Sammantaget beskriver alla informanter att en viktig faktor i deras karriärutveckling är 

deras strävan efter att ständigt utvecklas. Alla har en förväntning om att läkaryrket ger 

dem denna möjlighet. Det som varit styrande i valet av läkarprogrammet har utmärkande 

visat sig vara informanternas intressen.   

 

Analys   

Detta avsnitt redogör för en analys om hur informanterna har utvecklat ett karriärintresse 

med hjälp av intressen och personliga egenskaper. De beskriver att deras intressen till viss 

del legat till grund för deras val till läkarprogrammet, men menar även att de har sökt efter 

ett yrke som matchar deras behov av en ständig utveckling.  

  

Lent et al., (1994) menar att individer måste ha en viss grad av självtillit i ett område för 

att utveckla ett intresse inom det specifika området. Individens självtillit inom en domän 

leder till en utveckling av ett yrkesintresse. Det innebär att individer som har en självtillit 

till sin förmåga inom ett område också utvecklar ett yrkesmässigt karriärintresse inom det 

området. Många av informanterna befinner sig redan inom det medicinska området, vilket 

kan tolkas som att de redan har en hög självtillit inom området. Denna höga självtillit kan 

ha varit en bidragande faktor till att de valt att studera på läkarprogrammet. 
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En individs karriärutveckling består enligt Social cognitive career theory av tre 

komponenter och tas i beaktande i form av (1) individen utvärderar sin självtillit inom ett 

visst område, (2) därefter sker en bedömning av det förväntade resultatet av vad som 

kommer ske om individen agerar. (3) Därefter sätter individen upp personliga mål och 

strävar efter dessa. I detta fall har informanterna först gjort en bedömning av sin 

studieförmåga i relation till läkarprogrammet. Informanterna visar på att de har hög 

självtillit till sin akademiska förmåga. Därefter gör de en bedömning av de konsekvenser 

som skulle uppstå vid ett beslut att studera på läkarprogrammet. De beskriver att de vill 

ägna sig åt ett yrke som innefattar deras intressen och deras behov av 

utvecklingsmöjligheter. Informanternas bedömning har lett till ett karriärval med 

läkarexamen som mål.   

 

Vilken betydelse upplever studenterna att deras omgivning haft vid valet av 

läkarprogrammet?  

Det finns tydliga likheter mellan informanterna när de talar om familjens syn på 

utbildning. Informanterna berättar att föräldrarna tycker att utbildning är viktigt, dock 

lägger de ingen större värdering i vilken typ av utbildning det är.  

  

Majoriteten av informanterna återberättar att deras förälder anser att genomföra studier på 

gymnasiet och sedan eftergymnasial utbildning är något positivt. Eftergymnasial 

utbildning anses inte vara något krav, därmed ägnas ingen energi på vad informanterna 

bör studera utan det är valfritt. Det som nämns av informanterna är att studier, främst 

gymnasiet, är viktigt då det leder vidare till ett arbete och en försörjning.  

  

Joel beskriver att han har fått stöd i hans val att studera på universitetet, men det har aldrig 

varit påtryckningar från familjen vilken specifik utbildning han ska välja. Det har han fått 

välja själv.  

  

Min familj värderar det ändå högt att jag utbildar mig men de ser det inte som en 

nödvändighet eller som ett "krav" på mig att jag var tvungen att läsa vidare. Ett 

krav som jag uppfattat att vissa andra i klassen har på sig, främst de i klassen som 

kommer från en familj där alla andra har långa utbildningar (Joel). 
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Adam berättar att hans föräldrar inte har haft någon roll i hans studieval. Dock har hans 

syster påverkat honom. Hans syster valde att studera vidare på universitet efter gymnasiet, 

vilket har inspirerat Adam att studera på universitet. Adam anser att inspirationen från 

hans syster har haft en stor betydelse då hon fick honom att se det som möjligt, “min 

syster visade mig en väg framåt. Det finns mer än att bara bo kvar på orten och jobba på 

Statoil eller något”.  

  

Valet till att studera till läkarprogrammet har skett individuellt då deras föräldrar inte har 

haft starka värderingar i vad dem bör studera. När väl valet har gjorts nämner majoriteten 

av informanterna att föräldrarna har känt en glädje och stolthet över sitt barns studieval. 

  

Det går även att urskilja att föräldrarna har haft ett inflytande på informanternas studieval i 

den bemärkelsen att informanterna vill bli mer än sina föräldrar. De menar att de ville ha 

en högre levnadsstandard än vad deras föräldrar har haft. De anser att lönen har varit en 

avgörande betydelse. Därmed har de strävat efter en utbildning som skulle resulterar i en 

högre inkomst.  

  

Informanterna berättar inte djupgående om deras föräldrars stöd, utan skiftar snabbt fokus 

till andra människor som varit betydelsefulla i deras resa till läkarprogrammet. De menar 

att denna uppmuntran delvis har lett till en övertygelse om att de kan nå dit dem vill.  

  

Först gången Sara började fundera kring universitetsstudier arbetade hon inom 

turistbranschen. Som tidigare nämnt ville hon söka sig till ett yrke som är betydelsefullt. 

Det första yrket Sara kom och tänka på var att arbeta inom sjukvården som exempelvis 

sjuksköterska. Sara delade med sig av denna idén till hennes vänner och då frågade dem 

henne varför hon ville bli sjuksköterska och inte läkare. De ansåg att hon hade större 

potential eftersom hon har ett “läshuvud”. Sara hade aldrig tänkt den tanken men berättar 

att deras övertygelse av hennes potential ledde till att hon också ansåg sig ha förmåga att 

studera till läkare, “jag behövde den sparken i baken för att ta steget till att studera till 

läkare”.  

  

Även Joel, Hanna och Adam beskriver deras vänner som betydelsefulla vid valet till 

läkarprogrammet. Joel beskriver att han alltid fått stöd och uppmuntran från sina vänner. 



 

23 

 

Han berättar vidare att han ingått i en kompiskrets där de alltid stöttar varandra oavsett vad 

saken gäller. Hanna och Adam beskriver ingen direkt riktad uppmuntran till 

läkarprogrammet från sina vänner, utan beskriver att deras kurskamrater från tidigare 

universitetsstudier har inspirerat dem att söka till läkarprogrammet. Detta eftersom deras 

kurskamrater också har valt att läsa på läkarprogrammet.  

  

Hanna berättar även om en annan form av uppmuntran som hon fick från sina lärare under 

gymnasiet. Hon har alltid haft titel “duktiga flickan” som ett direkt resultat av hennes goda 

prestationer i skolan. Denna titeln tror Hanna har påverkat hennes studiegång och 

studieval. Redan i tidig ålder upptäckte skolan och familjen att hon hade lätt för skolan 

vilket bidrog till mycket uppmuntran från lärare. Hanna återberättar ett minne från en 

händelse i skolan där en lärare säger till henne “Du kan bli precis vad du vill, så bli det!”. 

Hon upplevde denna kommentar som prestationsfylld men har i efterhand förstått att 

läraren egentligen bara ville ge henne uppmuntran. Under denna tid var uppmuntran från 

omgivning en överdrift då hon kände en stor förväntan från sin omgivning att hon skulle 

prestera bra i skolan och ta vara på den studiebegåvning hon besitter. På grund av detta har 

Hanna svårt att urskilja om hennes stora intresse kring NO och matematik är något hon 

har skapat själv eller om det är omgivningens uppmuntran och förväntningar som har 

skapat det.  

  

Övergripande kan i resultatet urskiljas att informanterna har fått uppmuntran och en form 

av övertygelse gällande sin förmåga att bemästra de studiekrav som läkarprogrammet 

innebär.  

 

Analys 

Adam beskriver hur hans syster påverkat hans val till universitetsstudier. Han berättar att 

ifall hans syster klarade av universitetsstudier, så skulle väl han också klara av det.  

Bandura (1997) menar att elever mäter sina förmågor i förhållande till andras prestationer. 

Det kan vara klasskamrater, vänner eller familjemedlemmar. De kommer mest sannolikt 

att påverka deras självtillit beroende på ifall personen som observeras, lyckas eller 

misslyckas. Genom att se andra lyckas ta sig an utmaningar kan individen bli övertygad 

om att de också kan. Bandura kallar detta för observationsinlärning och menar att en 

sådan är en av de fyra källorna som påverkar individens självtillit (Bandura, 1997).  
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Adams observation av hans systers universitetsstudier kan tolkas som något positivt för 

hans självtillit, och det verkar även som att hon fungerade som en förebild för honom. 

Bandura (1997) menar att de modeller individer väljer att observera oftast blir en förebild. 

Om en förebild besitter egenskaper som vi själva har en önskan om att besitta kan det 

resultera i att vi kommer sträva efter liknande resultat (Bandura, 1997).  

  

Informanterna berättar om hur vänner och lärare har fungerat som en stödfunktion i deras 

karriärval. Många informanter menar att uppmuntran från betydelsefulla personer har lett 

till en övertygelse om att de kan bemästra utmaningen som läkarprogrammet kan innebära. 

Detta kan liknas vid i Banduras (1997) teori om självtillit, där en komponent till förhöjt 

självtillit är social övertygelse (Bandura, 1997). Sara är en av informanterna som blev 

övertygad från sin omgivning att välja läkarprogrammet. Hennes vänner ifrågasatt valet att 

studera till sjuksköterska och övertygade henne att hennes studieförmåga mäts med 

läkarprogrammet. Denna övertygelse gjorde att Sara tänkte om och vågade tro på sin 

studieförmåga vilket kan varit ett resultat av att hennes vänner att hennes självtillit ökade.  

  

Lent, et al (1994) skriver även hur stöd från omgivningen kan påverka individers 

karriärval. Emotionellt stöd från omgivningen leder till att individer uppnår en mer 

optimistisk bild kring karriären då en förhöjd självtillit kan skapas. Denna forskning ligger 

i linje med vår studie (Lent et al, 1994). Samtliga informanter har fått stöd från sin 

omgivning. Hanna är en informanterna som fick en riktad stöttning från sin lärare. Hennes 

lärare la en stor betoning på att Hanna kan klara av precis vad hon vill. Denna störning har 

gjort att hon alltid har utmanat sig själv inom karriären. Dock sågs den riktade 

uppmuntran som en aning pressande också. Men en optimism kring karriären skapades 

och hon har tagit an de utmaningar som har ställts inför henne.  

  

Förutom påverkan från de tre komponenterna, självtillit, förväntat resultat och personliga 

mål, i SCCT’s modell så influeras även individers karriärval av kontextuella faktorer. 

Faktorerna kan bland annat vara en fråga om ekonomisk resurs, stöd och uppmuntran med 

mera. Informanternas omgivning kan tänkas haft en stor inverkan gällande deras karriärval 

då de har motiverat dem. Resultatet har likheter med tidigare forskningar som visar att 

vissa kontextspecifika stöd (t.ex. föräldrar, lärare och vänner) är särskilt framträdande när 
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det gäller ungdomars karriärval och deras förväntningar på karriärframgång. Detta beror 

på att dessa stödpersoner har direkt inflytande på individens lärandeupplevelser (Lent, 

2001 & Lent et al, 2002).   
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Diskussion och sammanfattning 

 

Nedan diskuteras de resultat som framkommit i studien. Kortfattat presenteras de 

slutsatser vi har kunnat dra av studien.

 

 

Syftet med studien är att undersöka de faktorer som har påverkat studiens informanter vad 

gäller deras val till läkarprogrammet. Statistik visar att individens sociala bakgrund har en 

stor inverkan i studie- och yrkesval. Idén bakom vårt urval grundas i vår tanke att 

undersöka de individer vars familjers inflytande inte varit lika starkt i den bemärkelsen att 

de får krav hemifrån att stanna kvar i deras sociala klass. Vi ser att vårt resultat ligger i 

linje med den tidigare forskningen och utgångspunkterna i vår teoriram, där individers 

karriärutveckling påverkas av fler faktorer än endast familjens sociala bakgrund och 

värderingar. Den starkaste faktorn hos våra informanter är deras inre drivkraft att trivas i 

ett sammanhang i livet, men också i ett yrke som tillfredsställer och lever upp till deras 

förväntningar.  

  

Det vi också har kunnat urskilja som viktig faktor i vår studie vad gäller informanternas 

sätt att resonera och se på sitt studieval är betydelsen av deras höga självtillit. Banduras 

begrepp self-efficacy (självtillit), har varit grundpelaren i många av informanternas 

karriärval. Resultatet visar att individens självtillit påverkar karriärvalet och 

karriärutvecklingen. Våra informanter visar en hög grad av självtillit, och vi tolkar det som 

att detta varit en viktig utgångspunkt i deras karriärutveckling. En individ med låg 

självtillit hade antagligen inte haft liknande ambitioner eftersom självtilliten också 

påverkar individens målsättningar i karriären (Lent et al, 2004).  

  

Andra faktorer som också visar sig vara betydande är dels informanternas bedömning av 

deras förmåga i jämförelse med andra samt omgivningens uppmuntran och övertygelse av 

deras förmåga. Det framkommer även att majoriteten av informanterna är studiebegåvade 

och att framgångarna i detta har givit dem en övertygelse om att de är duktiga på att ta sig 

an akademiska utmaningar. Det som också visade sig vara styrande i valet har varit deras 

intressen för ämnen inom medicin och biologi.  
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Läkarprogrammet är en utbildning som kräver höga antagningspoäng och enbart detta 

faktum kan ses som en utmaning. Vi ser att samtliga informanter vågar testa aktiviteter 

som utmanar deras kapacitet och vi tolk just detta som en följd av deras höga självtillit. 

Det avgörande steget har dock visat sig vara omgivningens uppmuntran vid deras beslut 

att ta steget att börja studera läkarprogrammet. Omgivningens uppmuntran uppfattar vi har 

varit inflytelserik då det kommer till informanternas syn på karriären.  

Förutom faktorer såsom informanternas studieframgång, omgivningens uppmuntran, 

intresse och personliga egenskaper, har vi också kunnat urskilja andra faktorer som har 

haft en mindre inverkan men ändå varit av betydelse vid deras val till läkarprogrammet. 

Hos många av informanterna upplevde vi ett strävande efter bättre levnadsförhållanden 

gentemot vad deras föräldrar har haft. Informanterna vill ha en ekonomisk trygghet för att 

säkra sin framtid ekonomiskt. Vi tolkade det som att lönen var viktig vid valet av 

utbildning och arbete. Resultatet av studierna skulle i någon mån generera de pengar de 

valt att investera i sin utbildning.   

  

Lent et al (1994) menar att människors förväntade resultat är den mest dominanta 

komponenten vid kostsamma livsbeslut. När människor betraktar frågor av kritisk 

betydelse i livet gör de en noggrann inventering av konsekvenserna (Lent et al, 1994). 

Denna studies informanter påtalar att de har fört inre överläggning om huruvida de 

påverkas av sitt beslut att studera till läkare. De har övervägt positiva och negativa följder 

av valet och menar att lönen har varit betydande vid deras karriärval då de har velat säkra 

en ekonomisk trygghet i framtiden. Informanterna beskriver en bild av att läkaryrket kan 

ge dem denna trygghet.      

  

Likt Pajares (2006) anser vi att det är viktigt att betona att måttet på graden av självtillit är 

högst individuellt och grundas i människans subjektiva bild av sig själv. Det finns ingen 

given måttstock för graderna av självtillit. Begreppet kan i sig fungera som en 

delförklaring till att förstå individers handlande, men det är svårt att generalisera eller dra 

slutsatser om betydelsen av självtillit eftersom det inte existerar någon fastställd skala att 

mäta en sådan på. I denna studie har vi kunnat urskilja mönster mellan informanternas 

karriärval men det går inte att dra några generella slutsatser utifrån detta. Istället skapar 

denna studie förhoppningsvis en ökad förståelse kring individers karriärval. Samt också 

hur skolan som organisation kan arbeta med elevers självtillit genom att bland annat 
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fokusera på elevernas studieerfarenheter, intressen och personliga egenskaper och 

omgivningens betydelse. 

  

 

Förslag till vidare forskning  

Studie- och yrkesvägledare i skolan har rollen att hjälpa elever att ta välgrundade beslut i 

relation till deras studier och yrken. Med det menas att eleverna inte ska behöva begränsas 

av faktorer som kön, klass och etnisk bakgrund. Vi tror att den första komponenten för att 

elever ska lyckas med detta är handlar om att försöka skapa en god insikt om sina 

värderingar, sig själv och omvärlden. För att kunna fatta ett välgrundat beslut anser vi 

också att det är viktigt att ha en god självtillit vid de val man gör. Mot bakgrund av vår 

studies resultat och vår framtida yrkesroll som studie- och yrkesvägledare anser vi att det 

kan vara viktigt att undersöka hur studie- och yrkesvägledare kan främja elevers självtillit 

inom det akademiska området. Förslagsvis kan en forskningsfråga lyda:   

-      Hur kan studie- och yrkesvägledare på skolor främja elevers självtillit inom 

det akademiska området? 
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