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Abstract  

This study examines college students, studying their final year of their bachelors’ in social 

work at Gävle Collage, Sweden, and their aspirations for their future after graduating. The 

students are immigrants to Sweden and they come from less fortunate family backgrounds. 

As the results demonstrate, the family background of the students and their collage 

experiences, shape their aspirations. To demonstrate this, the study draws to the 

anthropological research of Arjun Appadurai (2004). He argues that the individuals’ capacity 

to aspire is a navigational capacity, which is determined by the individuals access to various 

resources. My results show that despite the students’ difficult backgrounds, they have 

developed the resources to confidently orient their future. A further analysis suggests that the 

students’ aspirations, despite their less fortunate backgrounds, are reasonable in today’s 

Swedish society.  

Key words: anthropology, aspiration, storytelling, student, future, higher education 

 

Studien uppmärksammar högskolestudenter, som läser sista året på ett socialvetenskapligt 

kandidatprogram på Gävle högskola, och deras förhoppningar för framtiden. Studenterna har 

utländsk bakgrund och kommer från resurssvagare uppväxtförhållanden. Studieresultaten 

visar att studenternas förhoppningar för framtiden både formas efter studenternas 

uppväxtförhållanden och deras erfarenheter från utbildningen. För att illustrera detta, jämförs 

studenternas förhoppningar för framtiden med antropologisk forskning av Arjun Appadurais 

(2004). Appadurai menar att individers förhoppningar om framtiden formas efter hennes 

tillgänglighet till olika resurser. Mina resultat visar att studenterna, trots sina resurssvagare 

bakgrunder, har under utbildningen tillgodogjort sig nya resurser om hur de ska möta sin 

framtid.  Avslutningsvis föreslår studien att studenternas förhoppningar för framtiden, trots 

deras svagare förutsättningar, är sannolika i dagens Sverige.  

Nyckelord:  antropologi, förhoppning, levnadsberättelse, student, framtid, högre utbildning 
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1. Inledning 

Bakgrund 
Det finns en debatt som påstår att det är problematiskt att utbildningar på högskolor och 

universitet i Sverige skiljer sig från vad studenterna, morgondagens arbetstagare, kommer 

arbeta med. Ena sidan påstår att utbildningarna måste vara mer yrkesinriktade och erbjuda 

fler kontaktytor till samverkan mellan utbildning och omgivande samhälle. Den andra sidan 

menar att den högre utbildningens syfte främst är att värna om bildningsideal och inte om 

arbetsmarknadens intressen (Rider 2015). Diskussionen övergår ofta i samtal om yrkes- eller 

generell examen, där den förstnämnda har tydligare koppling till arbetsmarknaden.  

Från början av 2000-talet har det blivit otydligare att koppla individuella utbildnings- och 

yrkesval till önskad livssituation och karriär (Lundqvist 2010:17). Globalisering och teknisk 

utveckling påverkar högre utbildning och studenter på svenska universitet och högskolor. 

Parallellt finns det kunskapsluckor i den svenska samhällsdebatten i att enkelt beskriva vad 

t.ex. socialvetare (beteendevetare och samhällsvetare) och även humanister kan arbeta med 

efter erlagd generell (inte yrkes) examen (Rider 2015, Boguslaw m.fl. 2011).  Den breda 

gruppen av socialvetarstudenter (och humanister) drabbas av denna okunskap.  

Fortsättningsvis vet vi att det är svårare för studenter som har svagare resurser/förutsättningar 

att göra en framgångsresa, eller m.a.o., en positiv karriärsresa (jfr. Bok 2010; Gale & Parker 

2015; Lundqvist 2010; Lundqvist & Olsson 2010). Med begreppen ”resurser” och 

”förutsättningar” avser jag ting som individen saknar kontroll över (t.ex. kön, klass, etnicitet, 

uppväxt), men som hon till viss del med egen agens (genom livsval och samspel med 

omgivande samhälle) kan påverka.  

Vidare menar antropologen Arjun Appadurai (2004) att individer med ”svagare” 

förutsättningar har svårare att skapa sig ”avancerade” förhoppningar om framtiden. Detta 

beror på att de har begränsade resurser som referensramar för att göra denna abstrakta analys. 

Individer med starkare förutsättningar har lättare att göra analysen eftersom de har andra 

resurser som referensramar i sitt visionsskapande. ”Svagare” resurser/ förutsättningar likställs 

här med begränsad kulturell-, social- och ekonomisk bakgrund inom kontexten individen 

verkar.  

Tidigare forskning visar att exempelvis kön, socioekonomisk- och etnisk bakgrund har en 

avgörande betydelse för individers levnadsvillkor och framtidsmöjligheter (Lundqvist 

2010:18). Jag undersöker b.la. om svagare förutsättningar påverkar en grupp 
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socialvetarstudenters förhoppningar om framtiden. Studenterna har t.ex. erfarenhet av 

socialtjänsten, uppvuxna i studieovana hem och har utländsk bakgrund, vilka är exempel på 

svagare resurser inom den kontext de verkar inom på högskolan. Studenterna läser sista året 

på kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete vid Gävle 

högskola om 180 högskolepoäng, HP.  

Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är undersöka studenters berättelser om val av utbildning i högskolan 

samt deras förhoppningar om framtiden efter examen i socialt arbete från Gävle högskola.  

Uppsatsen utgår från frågeställningen: 

 Vilka erfarenheter och resurser speglar studenternas förhoppningar om framtiden efter 

examen? 

Material och metod  
Studien bygger på fem intervjuer, varav fyra med kvinnliga studenter och en med biträdande 

programansvarig. Studenterna är i 20–30 årsåldern. Intervjuerna gjordes mellan oktober – 

november 2018. Studenterna läser tredje, och sista, året på kandidatprogrammet. 

Vederbörande beskrivs med pseudonymerna Binta, Elin, Fatima och Eva. Biträdande 

programansvarig har intervjuats för att bredda min förståelse av utbildningen. Biträdande 

programansvariges namn utesluts i studien.  Materialet har en skev könsfördelningen, 

eftersom det inte fanns tid att intervjua manliga studenter. De kvinnliga studenterna har inte 

lyft kön eller genus i sina berättelser, trots att det kan tänkas vara en svagare resurs i 

sammanhanget. Således har jag inte fokuserat på kön eller genus i studien.  Om 

könsfördelningen varit annorlunda, hade ämnena behandlats med fördel.  

Majoriteten av studenterna har flyttat till Sverige relativt nyligen. Fatima växte upp utan 

pappa och kom till Sverige i sena tonåren från USA. Binta utsattes för barnaga och växte upp 

i olika kontaktfamiljer från yngre tonåren. Elins lillasyster placerades på ungdomshem till 

följd av psykiska besvär som kom att påverka hela familjen. Elin flyttade till Sverige från 

annat nordiskt land för att börja studera i Gävle. Eva utsattes för psykisk och fysisk 

misshandel av sin biologiska far i Östeuropa. Utöver att studenterna kommer från socialt 

utsatta uppväxtförhållanden har Elin, Fatima och Eva flyttat till Sverige i vuxen ålder eller 

övre tonåren. Binta var fem år när hon flyttade till Sverige från Afrika.  
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Utbildningens bakgrund  

Kandidatprogrammet startade höstterminen 2016 och 2019 tar de första studenterna filosofie 

kandidatexamen i socialt arbete från programmet. Utbildningen är tre år och undervisningen 

sker på engelska. När utbildningen startade höstterminen 2016 avvecklades det 

internationella socionomprogrammet om 210 HP som startade 2008. Betydande skillnader 

mellan det internationella socionomprogrammet och kandidatprogrammet i socialt arbete med 

inriktning internationellt socialt arbete, är att det föregående programmet var längre, samt att 

det erbjöd studenten en yrkesexamen. Gävle högskola har valt att lägga ner det internationella 

socionomprogrammet och ersätta det med kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete. Det gör mitt material (intervjuerna) extra intressanta eftersom de 

tillhör den första årskullen som utexamineras från det nya programmet. I studiegruppen om 

24 studenter återfinns 19 olika nationaliteter från hela världen.  

Utöver att den första årskullen snart utexamineras från programmet, är det intressant att 

uppmärksamma programmet eftersom det finns en bred mångfald inom det. Utbildningen 

lockar främst utländska studenter och studenter som migrerat till Sverige innan påbörjad 

utbildning. Detta kan tolkas som att programmet har påverkats av en transnationell 

samhällsutveckling. Transnationell avser i sammanhanget relationer bortom nationalstaters 

gränser på mikronivå, medan termen globalisering antyder global enighet på makronivå 

(Bauböck & Faist 2010:15). Eftersom jag inte undersökt studenter i likande situation i andra 

länder använder jag den mer avgränsade termen transnationell.  

Metoden som använts på materialet är konventionell innehållsanalys, där jag låtit kategorier 

och namn på kategorier skapas utifrån inhämtade data. Konventionell innehållsanalys 

används främst inom kvalitativ forskning för att beskriva fenomen (Hsieh & Shannon 

2005:1279). I mitt fall beskrivs studenters levnadsberättelser och deras förhoppningar om 

framtiden. Samhällsvetenskaplig forskning kräver oftast att det empiriska materialet förstås 

samt att det kopplas till en bredare kulturell- och samhällskontext (Berg 2015:71). 

Konventionell innehållsanalys använts här för att belysa studenternas perspektiv på olika 

samhällsförändringar i relation till sin utbildning, vilket kan relateras till en diskussion om 

högre utbildning och samhället i stort.  

Fältstudier – intervjuer  

Intervjufrågorna var öppna för att ge studiesubjekten möjlighet att berätta ”sin” historia för 

att begränsa mitt maktinflytande som utomstående forskare. Samtidigt är studenternas 

berättelser en gemensam produkt mellan respondent och intervjuaren (Mishler 1997). 
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Livshistorier är situationsbundna versioner av verkligheten och påverkas av 

maktfördelningen (ibid). Intervjuerna skedde bl.a. på caféer i Gävle. Studenterna var positivt 

inställda att dela sina erfarenheter och förhoppningar av sina liv med mig. Jag tror att detta 

underlättades av att jag själv studerar ett samhällsvetenskapligt ämne mot generell examen, är 

kvinna och jämngammal.  Detta var troligen igenkänningsfaktorer för studenterna.  

Möjlighet till att göra deltagande observationer har inte funnits på grund av tidsbrist. 

Analysen är därför begränsad då min förförståelse för årskurs tre på kandidatprogrammet i 

socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete baseras på intervjupersoners 

berättelser. I vilken utsträckning analysen påverkats är svår att uppskatta.  

Dock skulle studien gynnats av att möta intervjupersonerna i fler sociala sammanhang, än 

intervjuer, där fortsatta interaktioner och positioneringar kunnat studerats. Intervjuer kan 

erbjuda förståelse för individens perspektiv på upplevelser, liv och uppfattningar. 

Observationer kan ge en djupare inblick av individers samspel med sin omgivning och 

underliggande narrativ (Hammersley 2000). Studiens fokus är studenters levandsberättelser, 

därtill kanske effekten av avsaknaden av deltagande observationer inte är alltför omfattande.  

Studien är begränsad till fem intervjuer och med fyra djupintervjuer. Studien kan inte 

användas för att förklara sammanhang på makronivå liksom samhällsförändringar som 

teknisk reformering och transnationell utveckling. Jag uppmärksammar hur 

socialvetarstudenter, som snart tar examen, ser på sin framtid och sina framtidsmöjligheter. 

Studien erbjuder ett perspektiv på hur studenter uppfattar sin omgivning i förhållande till 

samhällsförändringar. Jag studerar berättelser för att b.la. se hur samhällsförändringar 

(transnationalism, digitalisering osv) gör avtryck på studenternas framtidsförhoppningar. 

Samtidigt är antalet berättelser för få för att dra vidare slutsatser om andra studenter som 

liknar Binta, Elin, Fatima och Eva. Således ska studien läsas som en förstudie som kan gynna 

framtida forskning om hur människor upplever sin framtid.   

Etik  

Under författandet har jag noga reflekterat över studenternas rätt till anonymitet och hur jag 

ska ge dem det utan att förvränga deras berättelser (ASA Ethics Guidelines 2011:5). Det 

begränsade studiefältet med endast 24 studenter, varav fyra intervjuades, har gjort det svårt 

att anonymisera individerna så att deras röster blir hörda, fast än anonyma. Jag har försökt 

möta bägge kraven genom att exempelvis tala om landområden studenterna har bakgrund i 
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istället för specifika orter. Specifika släktskapsbandsband mellan studenterna och anhöriga 

har också förenklats (”släktning” istället för t.ex. ”farbror”).  

Utöver att studenternas berättelser sammanfattas i uppsatsen har en modifierad version av 

uppsatsen publicerades i rapporten ”Investera i morgondagens utförare – för bättre matchning 

på vägen in och ut ur högskolan” (2018). Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

studentråd publicerade rapporten. Publikationen har gjort det extra viktigt för mig att ge 

studenterna utrymme för att påverka materialet om dem som jag presenterar. Rapporten kan 

tänkas nå en bredare målgrupp än uppsatsen, vilket markerar värdet av att etiska aspekter 

behandlas. Intervjupersonerna har fått läsa rapportutkastet och ge synpunkter innan lansering. 

Huvudsakligen har detta gällt anonymitet. Jag har respekterat önskemålen och reviderat 

texten i samråd med studiesubjekten.   

Teoretiska utgångspunkter  
I artikeln ”The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recogniton” (2004) lyfter 

Appadurai värdet av kultur i samtal om utveckling och reducerandet av global fattigdom. 

Eftersom fattiga är upptagna med att fokusera på sin dagliga överlevnad har de inte lyxen att 

koppla dagens handlingar till möjliga framtidsutfall. Fattiga kan självfallet föreställa sig en 

framtid, men dessa förhoppningar kommer sannolikt vara av mindre avancerad form. Han 

argumenterar för att fattigas levnadsstandard ska ändras, behöver förändringar ske på såväl 

individ-, grupp- och samhällsnivå. För att dessa ändringar ska ske, måste kultur behandlas i 

samtalen om reducerandet av global fattigdom. Hur görs dessa förändringar?  

 

Appadurai exemplifierar detta genom att lyfta en trepartsallians som verkar i delstaten 

Maharashtra i västra Indien. Tillsammans har alliansen lyckats förändra fattigas utgångsläge. 

Bombay ligger i delstaten och staden har stora problem med bostäder. I staden bor mer än 1 

miljard människor varav 40% av dessa bor i slumområden. Alliansen består av den 

ickestatliga organisationen Society For the Promotion of Area Resource Centers (SPARC) 

som grundades 1984 av socialarbetare med syftet att motarbeta urban fattigdom. Den andra 

alliansparten är den nationellt utbredda gräsrotsorganisationen Slum Dweller Foundation som 

grundades 1974. Dessa verkar kommunalt (”gruppnivå”). Den tredje parten är 

kvinnoorganisationen Mahila Milan som grundades 1986 vilka verkar för fattiga kvinnor runt 

om i Indien. Organisationen fokuserar främst på att skapa kollektiva sparscheman på lokal- 

och individnivå för de allra fattigaste. Dessa tre parter kallar sig gemensamt för ”alliansen”. 

De delar målet att höja levnadsstandarden liksom att bygga drägliga bostäder och öka 
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tillgängligheten till infrastruktur i städer (t.ex. genom att dra ut elnätet). Alliansen hjälper för 

att motarbeta fattigdomen genom att den skapar möjligheter för fattiga att mobiliseras sig på 

individ- (Mahila Milans sparscheman), grupp (Slum Dweller) och samhällsnivå (SPARC). I 

sin tur skapar mobiliseringen – en ”kulturförändring” – förhoppningar för framtiden bland de 

fattiga, vilka tidigare inte fanns. Genom gemensamma sparscheman för de fattigaste byggs 

hopp om framtiden upp. Genom att olika kommunala projekt uppmärksammas av olika 

människogrupper (fattiga som rika) flyttas gränsen mellan slum/fattigdom. Projekt 

uppmärksammas t.ex. genom att uppsatta tjänstemän klipper band vid invigningar. Event och 

incitament liksom dessa berikar visionerna, både bland rikare och fattigare människor, om att 

det finns en framtid för de allra fattigaste. Här ges exempel på hur sociala-, kulturella- och 

ekonomiska förutsättningar speglar (och formar) individers förhoppningar för framtiden. 

 

Appadurai sammanfattar hur uppfattningar/ föreställningar/ förhoppningar/ visioner formas:  

 

The capacity to aspire is thus a navigational capacity. The more privileged in any 

society simply have used the map of its norms to explore the future more frequently 

and more realistically, and to share this knowledge with one another more routinely 

than their poorer and weaker neighbors. The poorer members, precisely because of 

their lack of opportunities to practice the use of this navigational capacity (in turn 

because their situations permit fewer experiments and less easy archiving of alternative 

futures), have a more brittle horizon of aspirations (Appadurai 2004:69).  

 

Citatet visar att individers kunskaper om att skapa sig förhoppningar för framtiden påverkas 

av deras sociala-, kulturella och ekonomiska bakgrund. Förhoppningar för framtiden är inte 

individuella tolkningar, utan de formas i grupp och i ”the thick of social life” (ibid:67). 

Samtidigt är förhoppningar invecklade tolkningar av framtidsmöjligheter som finns i 

individers upplevda räckvidd (Bok 2010:164). 

 

Jag använder mig av Appadurai (2004) som teoretiskt ramverk för att belysa hur 

gävlestudenternas förhoppningar om framtiden skapas. I kontrast till Appadurais 

studiesubjekt kämpar inte gävlestudenterna för sin dagliga överlevnad. Jag föreslår att mina 

studiesubjekt, liksom Appadurais, har en utsatt position inom den situationen de lever inom. 

Sluminvånarna i Bombay är ett tydligt exempel. Jag föreslår att studenterna, som delvis 

kommer från utsatta uppväxtförhållanden (t.ex. studieovana hem, utländsk bakgrund, samt 
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erfarenhet av socialtjänsten), kan uppleva det som en utmaning att studera på högskola. Efter 

den kulturförändring Appadurai beskriver, kan Binta, Fatima, Elin och Eva ses som de 

”fattiga sluminvånarna” inom kontexten av den svenska högskolan. De kan tänkas ha svagare 

resurser för att skapa sig tydliga förhoppningar för framtiden, eftersom de har resurssvagare 

tillgångar från uppväxten. I uppsatsen undersöks det om dessa förutsättningar/ resurser i 

relation till omgivande samhälle speglar studenternas förhoppningar om framtiden. 

Tidigare forskning  
Forskare har föreslagit att utbildningsinstitutioner varit viktiga för att reproducera ”kultur”, i 

antikens Grekland (Lloyd 1990), romerska riket (Guillory 1993), medeltidens Europa (Bloch 

1961), och det moderna Frankrike (Durkeim 1977; Bourdieu 1984 [1979]).  Under 1960-talet 

föreslog amerikanska- (Bowles & Gintis 1976), brittiska- (Wills 1977) och franska (Bourdieu 

& Passeron 1977) att utbildningsinstitutioner reproducerar social ojämlikhet. Under 1990-

talet ifrågasattes dessa strukturalistiska argument om social reproduktion av postmodernister. 

De reflexiva postmodernisterna menade att social reproduktion inom utbildningsinstitutioner 

påverkas av fler faktorer – liksom klass, etnicitet och kön – än ekonomi, politik och sociolekt 

(Collins 2009:34, 42). Dessa menar därför att strukturalistiska argument är förenklade 

verklighetsbeskrivningar. Efter millenniumskiftet har samhällsvetenskaplig forskning om 

utbildning tenderat att flytta fokus från social reproduktion till att betona individers- och 

gruppers egna perspektiv. Begrepp liksom ”agens”, ”identitet”, ”individ” och ”emiska röster” 

återkommer ofta (ibid).   

Appadurais (2004) teori om hur individers resurser formar hennes förhoppningar om 

framtiden har tidigare använts inom australiensisk pedagogikforskning (j.fr. Bok 2010; Gale 

& Parker 2015).  Där har högstadiestudenter från socioekonomiskt utsatta bakgrunder och 

deras föreställningar om högre utbildning undersökts. Det föreslås att studenters sociala-, 

kulturella- och ekonomiska bakgrund påverkar elevernas förmåga att skapa sig förhoppningar 

om framtiden. Exempelvis påpekar Gale & Parker (2015) i sin studie att en elev från ett 

socioekonomiskt utsatt område (och hem) vill plugga till veterinär på specifikt lärosäte, utan 

att inse att lärosätet inte erbjuder utbildningen (ibid:90). De föreslår att studentens okunskap 

berodde på hennes begränsade kunskap (”resurs”) om högre utbildning. Strukturalisten och 

postmodernisten Pierre Bourdieus argument om att socialt-, kulturellt- och ekonomiskt 

kapital formar individens förutsättningar inkluderas även i Bok och Gale & Parkers’s studier. 

Jag använder mig inte av Bourdieu eftersom jag inte fördjupat mig i den franska elitistiska 

utbildningstraditionen, samt att denna utbildningstradition inte förekommit i Sverige.  
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Andra forskare som lyfter studenters bakgrund i förhållande till utbildning och 

framtidsförhoppningar är samhällsvetaren Catarina Lundqvist. Lundqvist (2010) skrev sin 

avhandling om hur unga i Sverige med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de 

föreställer sig sina karriärval. Under 2004 gjorde hon ett års fältarbete där hon studerade två 

avgående klasser på en gymnasieskola i Stockholm. En gymnasieklass är från ett 

yrkesförberedandeprogram (handels- och administrationsprogrammet) och det andra är ett 

studieförberedandeprogram (samhällsekonomiska programmet). Lundqvist intresserar sig för 

hur individuellt handlingsutrymme i relation till förutsättningar och begränsningar i 

karriärskapet uttrycks och tolkas av unga med utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund avser 

personer som själva migrerat till Sverige eller dennes föräldrar. Hon, liksom Bok (2010) och 

Gale & Parker (2015), konstaterar att studenternas bakgrund (delvis) påverkar deras 

förhoppningar om framtiden. 

 

Lundqvist (2010) visar att unga träder in i utbildningssystemet med olika förutsättningar 

vilket b.la. grundar sig i föräldrarnas utbildningsnivå och position på arbetsmarknaden. 

Förutsättningarna speglas i de ungas studieprestationer och karriärsförhoppningar. 

Utgångsläget inom högre utbildning och på arbetsmarknaden för unga med utländsk 

bakgrund är sämre än för unga med svensk bakgrund. De ungas (familjers) socioekonomiska 

bakgrund ligger till grund för detta. Samtidigt ökar gruppens redan dåliga utgångsläge på 

arbetsmarknaden till följd av etnisk diskriminering. Gruppen har således svårare att få 

avkastning för sina investeringar i att vidareutbilda sig (Lundqvist 2010:18). 

 

Parallellt beskrivs ungas val idag vara mer individualiserade och med utrymme för större 

valfrihet än vad tidigare generationer haft. I det råder möjligheter såväl som begränsningar. 

Dagens samhälle beskrivs vara mer riskfyllt, vilket gör att val blir mer osäkra och 

komplicerade (ibid).  Lundqvists studie visar att ungdomarnas bakgrund såväl innan 

gymnasiet som under gymnasietiden, påverkar deras karriärsförhoppningar. Ungdomarnas 

sociala klass- och etniska bakgrund färgar deras visioner mot det negativa om vad de ser som 

sannolika karriärplaner (Lundqvist 2010: 300). Tillskillnad från Lundqvist visar min studie 

att studenternas resurssvagare uppväxtförhållanden, inte hämmar, utan snarare främjar 

studenternas förhoppningar om en karriär inom socialt arbete. Samtidigt påverkas 

studenternas förhoppningar om framtiden både av deras erfarenheter innan utbildningen samt 

av erfarenheterna under studietiden. 



 

12 
 

Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning där bakgrundsfakta till arbetet om att studera studenters 

förhoppningar om framtiden presenteras. Därefter börjar de empiriska huvudkapitlen. Dessa 

är tematiskt indelade efter studenternas reflektioner kring sin utbildning, tidigare erfarenheter 

innan utbildningen samt vad de föreställer sig efter utbildningen. Först undersökts det hur 

studenterna reflekterade kring sitt val av utbildningen, sedan deras upplevelser av 

utbildningen.  Därefter redogörs Gävle högskolas syn på utbildningen. Därnäst undersöks 

studenternas berättelser om sina erfarenheter innan de började läsa utbildningen. I kapitel fyra 

undersöks studenternas perspektiv från hur de ser på livet efter examen i förhållande till sina 

tidigare erfarenheter innan utbildningen, och sina erfarenheter från utbildningen. Här 

presenteras studenternas erfarenheter från sin verksamhetsförlagda praktikperiod. Därnäst 

presenteras studenternas förhoppningar för framtiden. I diskussionen jämförs dessa 

förhoppningar om framtiden med Appadurais (2004) forskning. I kapitel sju följer en 

sammanfattning.  Uppsatsen avslutas med en litteraturförteckning. 

2. In i högskolan – studenternas val  
 

Fatima: Jag var ju lite förvånad när jag började eftersom jag trodde att det var mer som 
socionomprogrammet. Det enda som var lite annorlunda var kanske språket, så hade 

jag tänkt. Men när jag började så var det lite annorlunda. Alltså klassen hade inte så 

många svenskar, och jag trodde ju att det skulle vara tvärtom. Men vi har ju 19 olika 

länder och det var ju ’different’ än vad jag hade förväntat mig. Lite senare märkte jag 
att det här var mer än bara det vanliga socionomprogrammet. Alltså mycket mer! För vi 

lär oss om nästan alla länder och sedan jämför vi med Sverige. Det är mycket mer 

kunskaper om vi säger så. Det är inte bara Sverige vi fokuserar på utan hela världen.” 
(Intervju 3 2018-10-29)  

 

I inledande citat sätter Fatima ord på varför hon valt att läsa kandidatprogrammet i socialt 

arbete med inriktning internationellt socialt arbete. Hon trodde först att programmet skulle 

likna socionomprogrammet om 210 HP, men det visade sig vara annorlunda. 

Kandidatprogrammet startade höstterminen 2016 och ersatte det internationella 

socionomprogrammet om 210 HP som startade 2008. Den största skillnaden mellan det 

internationella socionomprogrammet och kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete är att det föregående programmet var längre, samt att den 

tidigare erbjöd studenten en yrkesexamen. Det internationella socionomprogrammet innehöll 

en extra studietermin som erbjöd fördjupade juridiska kunskaper och en längre praktikperiod 

innefattade 15 HP (ungefär 8–10 veckor). Det efterträdande programmet har en hälften så 

lång praktikperiod. Socionomprogrammet och det nedlagda internationella 
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socionomprogrammet omfattade samma antal HP, men den senare hade ett internationellt 

fokus. Liksom Fatima trodde även Binta och Elin när de först började att programmet skulle 

vara mer likt socionomprogrammet, men det visade sig vara annorlunda. Samtliga studenter 

valde programmet eftersom de värdesatte att få ett internationellt- och transnationellt 

perspektiv inom socialt arbete.   

Samtliga studenter hade utbildningen som sitt förstahandsval och kom in på sina 

gymnasiebetyg, men det var bara Binta som hade kontakt med en student som tidigare hade 

läst det föregående internationella socionomprogrammet. Ingen hade kontakt med studenter 

som läst socionomprogrammet. Bintas kontakt menade att det var enkelt att gå från akademin 

till arbetsmarknaden eftersom programmet lärde ut transnationella perspektiv. Kontakten 

arbetade efter examen som handläggare på Migrationsverket, vilket Binta tyckte lät lovande. 

Binta började programmet eftersom hon ansåg att de samhällsförändringar Sverige mötte, 

liksom det höga flyktingantal som kom hösten 2015, skulle generera behov av kompetens 

med ett internationellt perspektiv. Studievalet var inte informerat från tidigare studie- och 

yrkesvägledare för någon av studenterna.  

 

Upplevelsen av utbildningen – yrkesexamen eller generell examen? 
Studenterna värdesätter de internationella- och transnationella perspektiven programmet lär 

ut. Dock har studenterna upplevt vissa svårigheter under studietiden. Ett exempel på detta är 

hur nytt och experimentellt de upplever programmet vara. Eftersom programmet är nytt 

finner studenterna en stress i att vara försökskaniner för att se om upplägget fungerar eller 

inte. Ändringar i schemat skedde abrupt de två första åren och studenterna menar att det var 

svårt att kombinera ett privatliv, liksom jobb, utanför studierna. Fortsättningsvis menar 

studenterna att det fanns problem i att de studerade för att avlägga en generell filosofie 

kandidatexamen och inte en yrkesexamen som de tidigare programstudenterna på det 

internationella socionomprogrammet gjort. De fann det därför svårt att se en smidig övergång 

till arbetsmarknaden, b.la. eftersom deras utbildning ligger i gränslandet mellan en generell 

examen och en yrkesexamen. Studenterna tycker övergången från utbildning till arbete är 

svårtolkad. Studenterna menar att de ”nästan” blir socionomer, men samtidigt inte eftersom 

de saknar vissa formella kunskaper, liksom juridik och längre yrkespraktik. Samtidigt är 

programmet enligt studenterna och som Fatima beskrev inledningsvis:” (…) mer än bara det 

vanliga socionomprogrammet.”.   
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Gävle högskolas perspektiv på studenternas examensoro 

För att få till en förändring i kursupplägget och göra det möjligt att efter utbildningens slut få 

en socionomexamen samlade studenterna in underskrifter som de sedan presenterade till 

lärarna. Efter att namninsamlingen kom till utbildningsledarnas kännedom svarade 

akademichefen (enligt biträdande programansvarig) studenterna med följande:  

 

Er önskan om att läsa vidare till socionom har kommit till vår kännedom. Vi har gjort 

ett val att ha ett kandidatprogram som är inriktat på internationellt socialt arbete med 

världen som arbetsfält. Ett upplägg som ligger i linje med vad som erbjuds inom övriga 

Europa. Vi ser därför denna utbildning som en viktig utbildning med en annan 

inriktning än den reguljära socionomutbildningen. 

 

Efter att ha gått - Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt 

arbete 180 HP - finns möjlighet att ha arbetsgivare som till exempel internationella 

hjälporganisationer utomlands eller i Sverige. Ni får en kandidatexamen som ger 

behörighet till studier på avancerad nivå. (Intervju 5 2018-11-05). 

 

I svaret framgår det att ansvariga vid Gävle högskola anser kandidatprogrammet med sin 

inriktning och form vara en gedigen utbildning som förbereder studenter väl för 

arbetsmarknaden och vidare studier. Sammanfattningsvis är en kandidatexamen i socialt 

arbete med inriktning internationellt socialt arbete en annan examen, som ger studenten andra 

kompetenser, än en reguljär socionomexamen.  

 

Akademichefens svar tyder på att studenternas förhoppning med namninsamlingen för att 

läsa vidare till socionom är oförenlig med kandidatprogrammets essens. Studien tar inte 

ställning till denna diskussion, då fokus är annat. Syftet med uppsatsen är undersöka 

studenters val av utbildning i högskolan samt deras förhoppningar om framtiden efter examen 

i socialt arbete från Gävle högskola. Fortsättningsvis frågas det varför studenterna, trots att de 

delvis är missnöjda med programmet, valt att fortsätta utbildningen mot en generell filosofie 

kandidatexamen i socialt arbete.  
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3. Innan högskolan– studenternas tidigare erfarenheter 
 

I föregående kapitel framgår det att studenterna valt programmet eftersom de efterfrågat ett 

internationellt perspektiv inom socialt arbete. Fatima var positivt inställd till klassens breda 

mångfald med 19 olika nationaliteter. Binta värdesatte att få kompetens som relaterade till 

rådande migrationsförändringar i Sverige. De har värderat att skaffa sig ett internationellt 

perspektiv för att förbereda sig för sin framtida arbetsmarknad. Samtidigt har studenterna 

varit missnöjda med hur programmet skötts av Gävle högskola. Exempelvis menar 

studenterna att högskolans planering emellanåt har brustit, eftersom schemat ändrats plötsligt. 

Gällande examensform menar Gävle högskola att en kandidatexamen i socialt arbete med 

inriktning internationellt socialt arbete är en annan examen, som ger studenten andra 

kompetenser, än en socionomexamen. Dock har Gävle Högskolas perspektiv på utbildningen 

inte nått programstudenterna. Detta eftersom studenterna är bekymrade över att de erhåller en 

generell examen och inte en yrkesexamen som socionomer. I detta kapitel presenteras 

studenternas tidigare erfarenheter innan de började utbildningen. Här beskrivs studenternas 

förutsättningar genom att belysa deras sociala-, kulturella- och ekonomiska bakgrunder.  

 

Binta är 29 år och uppvuxen i Sverige och har från de tidiga tonåren bott i fosterfamilj och 

haft direktkontakt med socialtjänsten. Elin är 22 år och är uppvuxen i en mindre och etniskt 

homogen by i Norden innan hon började studera i Gävle. Hon har en personlig koppling till 

socialtjänsten. Fatima är 22 år och uppvuxen i USA och flyttade till Sverige vid 16 års ålder. 

Östeuropeiska Eva, 25 år, flyttade till Sverige som 17-åring. I ett senare skede fick Eva 

kontakt med den svenska socialtjänsten i samband med utredningen som gjordes innan hon 

fick diagnosen bipolär sjukdom. Eva tyckte att socialtjänsten verkade överansträngd eftersom 

handläggaren inte hade tid till att lyssna till hennes berättelse. Evas reflektion över en 

överansträngd verksamhet kan stämma eftersom det råder stor efterfrågan av socionomer på 

dagens arbetsmarknad (Saco 2018, Socionom). Studenternas bakgrund skiljer sig åt men det 

som förenar dem är att de inte haft en lätt uppväxt. Studenterna kommer från resurssvagare 

uppväxtförhållanden och samtliga har ett inifrån (emiskt) perspektiv på hur social utsatthet 

kan te sig.  

 

Fatima växte upp utan sin pappa och en av anledningarna till att hon ville bli socialarbetare 

var för att motbevisa att individer från likande social situation skulle ha svårt att lyckas inom 
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högre utbildning. Hon föddes i Centraleuropa, med rötter i balkanområdet, och växte upp i 

USA. Fatimas biologiska föräldrar var krigsflyktingar och de separerade när hon var fem år. 

Mamman utbildade sig till sjuksköterska i USA. När Fatima var 16 år flyttade hon och 

mamman till Sverige. De flyttade till Sverige för att mamman träffat en ny man som hon gifte 

om sig med. Fatima säger att ” Om man vill komma långt, då måste man plugga vidare. Det 

har mina föräldrar alltid sagt” (intervju 3 2018-10-29). Trots att Fatima kom från ett 

studievant hem, då modern var sjuksköterska, så avfärdar Fatima frågan om hennes mamma 

utgjorde en form av mentorsfigur för henne när det kom till val av högskoleutbildning. 

Istället växlade Fatima idéer om framtida studier med sin jämngamla kompis som också var 

intresserad av liknande ämnen, liksom psykologi, mänskliga rättigheter och socialt arbete. 

Fatima anser sig haft en bra uppväxt, men tillägger att ”det påverkar mig i mitt arbete och i 

studier. Det får mig att vilja arbeta med just den här gruppen. Empower them!” (intervju 3 

2018-10-29).  

 

Elin är äldsta barnet i familjen. Hennes lillasyster sattes på ungdomshem till följd av psykiska 

besvär som kom att påverka både systern, Elin, hennes två yngre systrar och deras föräldrar. 

Elin säger i intervjun att ”Det var svårt för att min syster hade mycket problem, det var svårt 

att se det där (…) sättet som min systers socialarbetare hanterade hela situationen på var fel.”  

(Intervju 2 2018-10-29). Systern var 13 år när hon bodde på ungdomshem, och Elin 17 år 

(idag 22 år). Under denna tid blev Elins pappa deprimerad och sjukskriven från jobbet som 

ingenjör. Mamman fortsatte jobba som lokalvårdare på ett sjukhus när pappan sjukskrevs. 

Elin tog mycket ansvar under denna period och hjälpte b.la. till med att ringa till myndigheter 

tillsammans med mamman för att reda ut systerns situation. Elins motivation till att bli 

socialarbetare var för att visa sina yngre systrar att man kan klara av allt man tar sig an, samt 

att hon ville göra ett bättre jobb än den socialsekreteraren som systern erfarit. Liksom Fatima 

associerar Elin sitt val av utbildning till hennes personliga erfarenheter, snarare än en 

mentorsfigur. 

 

Eva utsattes för psykisk och fysisk misshandel av sin biologiska far i hemlandet innan Eva, 

hennes bror och mor flyttade till Sverige. Evas biologiska far är arkitekt och modern jobbar 

med IT och det geografiska informationssystemet (GIS). Inom loppet av en vecka flyttade 

Eva, hennes storebror och mamma till Sverige när Eva var 16 år. Hon upplevde det vara tufft 

att komma till Sverige och ryckas från sin kontext i hemlandet. Mamman hade träffat en 

svensk man i Östeuropa och Eva, brodern och mamman flyttade för att skapa sig ett nytt liv i 
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Sverige. Trots ett studievant hem upplever sig inte Eva heller haft en direkt mentorsfigur som 

guidat henne till att läsa socialt arbete, utan snare (likande Elin) en indirekt sådan. Evas 

studiemotivation är att hon vill bli en bättre socialarbetare än den som hon erfar under sin 

utredning innan hon fick sin diagnos. Inom socialt arbete är hon extra intresserad av 

kvinnofrågor. Eva känner ett starkt driv för att arbeta med människor som fallit offer för våld 

i nära relationer, vilket relaterar till hennes uppväxt. 

 

Binta ser sig inte heller haft direkta mentorsfigurer under uppväxten som guidat henne till sitt 

val av utbildning. På senare tid har det blivit hennes vänner som fyllt den rollen. Liksom Elin 

och Eva har även Binta haft dåliga erfarenheter av socialarbetare. Binta utsattes för barnaga 

under uppväxten och har idag ett starkt driv för barns rättigheter. Fortsättningsvis har 

utbildningen hjälpt Binta att få en bättre förståelse för sin bakgrund. När Binta var fem år 

rycktes hon från sin kontext i Afrika där hon bott med en släkting, för att leva ett nytt liv i 

Sverige med sin mamma och hennes nya make och familj. När Binta reflekterar över sin 

erfarenhet av att bo i fosterfamilj säger hon: ”Förut var jag arg på mamma för det där, det där 

och det där. Nu efter att jag har läst socialt arbete kan jag tycka att det krockar lite.” (intervju 

1 2018-10-25). Med uttalandet syftar Binta till sin tidiga uppväxt och att den inte 

nödvändigtvis var för att mamma ville Binta illa, utan för att mamman agerade efter de 

referensramar hon ansåg var lämpliga för barnuppfostran. Hennes personliga upplevelse som 

sa att hennes mamma gjort fel i uppfostran krockade med de transnationella perspektiv Binta 

lärt sig från programmet. 

 

Binta: Om jag haft en handläggare som hade gjort en utredning bakåt i tiden. Barnaga 

är något som är OK [i det landet] och det kanske inte mamma förstod att det inte var 

okej att göra i Sverige. Man måste kunna mötas på den biten och kunna få en 

förståelse. Jag tyckte att många av de socialsekreterare jag hade missade [det]. De 

jobbade mycket för att skydda barnet och tog bort barnet ur hemmet och gjorde en 

utredning, och sen var det slut liksom! Istället för att gräva bakåt och fråga sig ’varför’ 

är det som det är. (Intervju 1 2018-10-25).  

 

Ovanstående citat återkopplar till de socialsekreterare Binta mött innan hon träffade Fredrik, 

som vad hon menar var en kompetent socialarbetare. Fredrik var hennes ungdomssekreterare 

och utgjorde en form av mentorsfigur för Binta. Han motiverade Binta till att bl.a. vilja ändra 

sin livssituation. Fredrik ”grävde” bakåt i tiden för att förstå Bintas situation, t.ex. genom att 
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Binta fick besöka sin födelseort i Afrika för att bättre förstå sin livssituation. Binta 

understryker i citatet att han hjälpte henne förstå ”varför”, men Bintas berättelse förmedlar 

också att Fredrik hjälpte henne förstå ”hur” hennes livssituation motiverades. Fredrik var ett 

föredömligt exempel på vad Binta menar, såväl som de andra studenterna, är goda kvaliteter 

hos en socialarbetare.  

 

Kapitlet visar att studenternas sociala-, kulturella- och ekonomiska bakgrund varierar. Vissa 

kommer från mer studievana hem (resursstarkare uppväxtförhållanden) medan andra kommer 

från studieovana hem. Dock delar samtliga studenter erfarenheten (resursen) att de har ett 

inifrånperspektiv på hur social utsatthet kan se ut. Majoriteten av studenterna har upplevt vad 

som fungerar respektive vad som inte fungerar i relationen mellan brukare och socialarbetare. 

Elin såg problem i hur hennes syster behandlades av sin socialarbetare. Eva ansåg sig inte få 

den uppmärksamhet hon önskade av sin socialarbetare. Binta mötte många dåliga 

socialarbetare innan Fredrik. Fatima fann det tufft att flytta till Sverige i sena tonåren och 

skapa sig ett nytt liv. Studenterna kommer på ett eller annat sätt från resurssvagare 

förutsättningar och uppväxtförhållanden. Det är tydligt att studenternas tidigare erfarenheter 

har påverkat varför de valt att börja läsa kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete. Studenternas tidigare erfarenheter motiverar dem i sina studier, 

eftersom de själva kan relatera till andra personer som lever i social utsatthet. Huvudsakligen 

ser studenterna sina tidigare erfarenheter av att komma från resurssvagare förutsättningar som 

en fördel inom sitt val av yrke, eftersom de har en förförståelse för hur social utsatthet kan te 

sig. De har sedan innan studietiden ett inifrånperspektiv (en form av resurs) på hur socialt 

arbete kan se ut. 

4. Ut ur högskolan - från utbildning till arbete 
 

I kapitel två ”In i högskolan – studenternas val” har det redogjorts för varför studenterna valt 

att läsa utbildningen.  I kapitel tre ”Innan högskolan – studenternas tidigare erfarenheter ” har 

studenternas tidigare erfarenheter till varför de sökte sig till kandidatprogrammet behandlats. 

I detta kapitel undersöker jag hur studenterna ser sina bakgrunder, både tidigare erfarenheter 

och erfarenheter från utbildningen, påverkar deras förhoppningar om framtiden efter examen. 

Här lyfts resurserna/ kompetenserna studenterna fått från studietiden som format deras 

förhoppningar om framtiden. Kapitlet avslutas med att studenternas erfarenheter från 

yrkesförlagd praktik presenteras.  
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I intervjuerna betonar studenterna att den nationella- och kulturella mångfalden förvånade 

dem vid programstart. När de fyra kvinnorna blickar tillbaka på studietiden betonar de att 

mångfalden i klassrummet varit utbildningens främsta styrka. Genom att lyssna och diskutera 

med kurskamraterna har de lärt sig hur andra människor från olika uppväxtförhållanden 

betraktar och reflekterar över situationer som i en normativ svensk kontext är kontroversiella. 

Exempelvis upptäckte studenterna under ett seminarium att de hade olika syn på 

barnuppfostran. En del studenter som växt upp under andra levnadsförhållanden än svenska, 

hade svårt att se problem med användandet av barnaga som uppfostringsmetod. Exemplet 

visar att transkulturella perspektiv lyfts under programmets gång, men att det är den 

heterogena årskurssammansättningen som fördjupar perspektiven. Studietiden inom socialt 

arbete har gynnats av denna erfarenhet, och studenterna tror att erfarenheten kommer gynna 

dem i framtida utbildning- och yrkesmiljöer. Fortsättningsvis menar studenterna att den 

transnationella kompetens de skaffat sig från programmet är värd mer än en examenstitel.  

Elin sammanfattar sin kompetens hon fått från programmet liksom:  

Kanske det jag säger är rätt, men det kanske finns ett annat perspektiv som också kan 

vara rätt (…) Man har alltid fördomar om saker men jag tycker att min världsbild har 

blivit väldigt, väldigt stor under de här 2–3 åren (…) Man kan aldrig liksom bli hundra 

procent kompetent, för alla är individuella så det är svårt att liksom ha kompetens för 

varenda individ. Men det är bemötandet som är det viktigaste tycke jag.” (Intervju 2 

2018-10-29)  

Studenternas oro om att inta arbetsmarknaden med en generell examen istället för en 

yrkesexamen har idag avtagit. Studenterna håller nu med Gävle högskola om att programmet 

erbjuder andra kompetenser än en socionomexamen. Elins världsbild har breddats från en 

etniskt homogen by i Norden till att under sin studietid möta människor och perspektiv från 

andra delar av världen. Elin och de andra studenterna ser också sina transnationella kunskaper 

som en avgörande kompetens som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Detta eftersom 

perspektivet underlättar bemötandet och förståelsen för människor från andra bakgrunder än 

den normativa svenska, vilka antagligen kommer behövas i en alltmer transnationell värld. 

Studenterna känner sig väl förberedda för en snabbt föränderlig arbetsmarknad både i Sverige 

och internationellt. De menar att trots att arbetsmarknaden påverkas av teknisk reformering 

och globalisering kommer deras kompetenser än efterfrågas. 
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Binta: Jag tror att socialarbetaryrket kommer att utvecklas. Det kommer bli mer och 

mer i Sverige. Mentalhälsa var inte så stort för fem år sedan, men idag är det allt man 

hör [om] hela tiden! De sociala problemen som finns i samhället idag kommer att 

utvecklas och det kommer att skapas nya problem.” (Intervju 1 2018-10-25) 

 

Binta anser att sociala problem kommer att utvecklas i relation till samhällsförändringar och 

att dessa fortsättningsvis kommer att generera nya problem. Binta är positivt inställd till att 

det kommer finnas arbetsmöjligheter för henne i framtiden trots en teknisk 

samhällsutveckling: ”Människor kommer alltid att vara människor, de är känslofyllda.” 

(Intervju 1 2018-10-25).   

 

Sammanfattningsvis är Binta, Elin, Fatima och Eva positivt inställda till att deras 

kompetenser de fått från utbildningen är användbara när det är dags att söka framtida arbeten. 

Studenterna har kommit att hålla med Gävle högskolas syn på utbildningen. Studenterna ser 

en ljus framtid efter examen. Studenterna tror också att deras tidigare erfarenheter i 

varierande form av svagare förutsättningar/resurser är en fördel i sitt yrkesval. Detta eftersom 

de har ett inifrånperspektiv på hur social utsatthet kan te sig.  

 

Praktik och arbetslivserfarenhet under studietiden 
 

Idag, sista året på programmet, delar samtliga studenter Bintas positiva inställning till 

framtiden efter examen. Inställningen grundar sig främst i studenternas praktikerfarenhet och 

deras arbetslivserfarenhet relaterat till socialt arbete. Tidigare var de osäkra på huruvida 

programmet skulle kunna leda till deras önskade framtid, men efter praktikerfarenheten blev 

studenterna övertygade om att deras utbildning är en resurs för framtiden. Under termin fyra 

har studenterna cirka fem veckors fältförlagda studier i socialt arbete där de gör praktik på 

valfri arbetsplats. Det var först efter praktiken, den sista delkursen innan sommaruppehållet 

för år två, som studenterna kom att hålla med Gävle högskola att deras kunskaper är 

yrkesrelaterade. Praktikerfarenheten övertygade studenterna om att det var värt att fullfölja 

utbildningen. Det var också strategiskt värdefullt, enligt studenterna, att ta ut examen när de 

redan läst två tredjedelar av utbildningen.  

 

Binta praktiserade på ett äldreboende utanför Gävle där hon jobbade tillsammans med 

enhetschefen som i grunden var socionom. Binta menar att det fanns utmaningar i att 
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organisera verksamheten och möta de anställdas behov. Konflikter utbröt ofta mellan ny- och 

gammal personal: ”De [anställda] ville inte samarbeta och det gjorde deras jobb så mycket 

svårare än vad det var.” (Intervju 1 2018-10-25). Praktikperioden gav Binta förståelse för 

olika ledarskapsstilar och hon menar att sina transnationella kunskaper hon fått från 

programmet underlättade hennes praktik. Detta eftersom hon lättare förstod ny- som gammal 

personals önskemål om hur verksamheten kunde förbättras.  

 

Tillskillnad från Binta gjorde övriga studenter praktik utanför Sverige. Elin praktiserade på 

ett ålderdomshem i Turkiet. Där fördjupade hennes transnationella förståelse för individer 

som lever i ett främmande land med begränsade språkkunskaper. Eva praktiserade i södra 

Frankrike på ett härbärge för socialt utsatta människor (hemlösa liksom individer som fallit 

offer för våld i nära relationer). Hon valde härbärget dels för att besöka en väninna samt av 

sitt intresse för människor som utsatts för våld.  

 

Fatima praktiserade på tre olika barnhem i Bosnien som drevs av SOS-barnbyar. Det första 

barnhemmet var för barn i åldrarna 0–14 år, det andra 14–18 år och det tredje för individer 

som är 18 år och äldre. Barnhemmet arrangerar b.la. gruppmöten (”group interventions or 

preventions”) vilka verkar som plattformar för att få barnen att reflektera över sin framtid och 

förhoppningsvis stärka deras hopp om framtiden. Ungdomsarbetslösheten i Bosnien är 55 

procent i kontrast till 18 procent i Sverige (Världsbanken 2018). Fatima menar att dessa 

gruppmöten behövs för att försöka få barn och unga vuxna att tänka positivt om framtiden. 

Fatima var främst på enheten för de yngre barnen där hennes huvudsakliga arbetsuppgift var 

att arrangera interaktiva och kunskapsfokuserade lekar och workshops där alla barn aktivt 

deltog. Hennes transnationella perspektiv som hon fått från programmet underlättade för 

henne, liksom för Binta, att se till fler behov. Hon fick fler barn att uppskatta lekarna. Fatima 

sammanfattar erfarenheten som: 

 

In social work you should have this cultural aspect in order to work with different 

groups, and not just one group per say (…) You have to have the background, that 

cultural background [in order to work with different groups]. Which we get in this 

program (Intervju 3 2018-10-29). 

 

Den kulturella, eller transnationella bakgrunden, anser Fatima vara fundamental för att kunna 

jobba inom socialt arbete.  Men samtidigt menar Fatima att kandidatprogrammet i socialt 
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arbete med inriktning internationellt socialt arbete är underskattat på arbetsmarknaden, trots 

att kunskaperna är användbara på en föränderlig arbetsmarknad. Hon beskriver frustrationen 

som:   

They [arbetsmarknaden] kind of pushes us to the side because we have this other 

degree. But I feel that this degree is more than the socionomprogram. Because we are 

able to fight globalization, the future, [we are] always talking about what is going to 

happen. What do we need to prepare for? (…) But I kind of regret that I took this 

program because it is underrated. I go to like a job and they ask me if I have the 

socionomexamen degree, but I studied this (Intervju 3 2018-10-29).  

 

Citatet indikerar att Fatimas anser sina kompetenser som socialarbetare med ett internationellt 

perspektiv vara brukbara för att möta en föränderlig värld och arbetsmarknad. Samtidigt 

finner hon det är svårt att förmedla perspektiven till arbetsgivare eftersom hon tycker att 

programmet inte uppskattas av arbetsgivarna. Fatimas praktik på SOS-barnbyar var 

vårterminen 2018 och idag jobbar hon deltid på myndighet som biståndshandläggare. Där är 

Fatima anställd som socionom, trots att hon inte studerar mot en yrkesexamen. Fatima fick 

jobbet efter att hon arbetat som sommarvikarie på enheten. Hon är osäker på om hon skulle 

fått möjligheten om hon inte redan hade haft en fot inne i verksamheten. Fatima menar att 

arbetsgivare är obekanta med utbildningen, vilket gör det svårt att sälja in sig. Samtidigt har 

det gått bra för Fatima att stegvis göra övergången från högskolan till arbetsmarknaden under 

studietiden. Praktikerfarenheten har varit en resurs som underlättat för samtliga studenter att 

skapa sig tydligare förhoppningar om framtiden.  

 

5. Förhoppningar för framtiden – vad önskar studenterna sig? 

 

Efter examen har studenterna många, kortsiktiga liksom långsiktiga, visioner för framtiden. 

Fatima vill starta eget företag där hon håller i likande workshop-verksamhet som hon gjorde 

på barnhemmen för SOS- barnbyar i Bosnien. Fatima var nöjd med sin praktikerfarenhet och 

trivs med att jobba kreativt och med fria händer. Hon kan tänka sig att arbeta som kurator 

eller starta eget liksom en fritidsgård där unga får mötas. Eva har idag ett distansförhållande 

med sin pojkvän som bor i Frankrike. Eva vill flytta dit och studera en master i juridik, genus 

och samhälle på distans vid Umeå universitet. Hon vill jobba med kvinnor och barn som 

erfarit våld i nära relationer. Framtidsförhoppningen relaterar både till hennes praktik och 
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tidigare erfarenheter innan högskolan. Binta insåg efter sin praktik på behandlingshemmet att 

det inte passade henne. Istället ser hon sig i framtiden göra annat med sin examen inom 

socialt arbete. Binta har ett stort intresse för barns rättigheter och ser sig långsiktigt alternativt 

jobba inom Förenta Nationerna, FN. Dock är hon osäker på hur vägen dit ser ut. Inom den 

närmaste framtiden är hon intresserad av att jobba som kurator. Elin vill ägna sig åt 

integrationsarbete eftersom hon på fritiden är intresserad av att träffa människor från olika 

bakgrunder. När Elin var ny i Sverige från annat nordiskt land, i samband med att hon 

flyttade till Gävle för utbildningen, umgicks hon främst med nyanlända afganska- och syriska 

flyktingar. Hon träffade dessa på språkcaféer och på vollybollträningar. Elin och flyktingarna 

har blivit goda vänner och hon tar del av deras berättelser om en segregerad arbetsmarknad 

och svårigheter att få jobb. Vännerna påminner henne om sin praktikperiod då hon, med 

mycket begränsade språkkunskaper, bodde i Turkiet. Deras berättelser har motiverat Elin till 

att vilja försöka påverka integrationsarbetet i Sverige, ”Jag kan inte förändra världen, men om 

jag kan hjälpa en person så är jag nöjd” (intervju 2 2018-11-29).   

I fallet med studenterna från kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete verkar diskussionen om för- och nackdelar med generell- 

respektive yrkesexamen snarare ha övergått till att markera kompetens. De första två åren var 

studenterna osäkra på om programmet skulle leda till deras eftertraktade framtid. Efter 

praktikperioden är studenterna säkra på att den transnationella kompetens de fått från 

programmet är värd mer än en examenstitel. Samtidigt är det energikrävande, sett från 

Fatimas berättelse, att övertala arbetsgivare om att perspektiven är applicerbara på 

arbetsmarknaden. Det är tydligt att de transnationella perspektiven studenterna mottagit från 

programmet är lämpade för en värld som möter globala förändringar. Utifrån Fatimas 

berättelse verkar arbetsgivare dock inte kommit lika långt i analysen. Om studenter förbereds 

med kompetensinriktad utbildning för en föränderlig arbetsmarknad, samtidigt som 

arbetsgivare värnar om statiska yrkestitlar och specifika utbildningar, kommer det bli svårt 

för en del studenter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samhällsförändringar liksom 

globalisering och automatisering kan tänkas kräva att arbetsgivare, såväl som studenter, 

nyanserarar sina perspektiv på vad kompetens är och vilken kompetens som behövs för att 

utföra jobben. Men i fallet för dagens socialarbetare verkar framtiden se ljus ut, trots Fatimas 

berättelse, eftersom det råder stor efterfrågan av socionomer (såväl som socialarbetare) på 

arbetsmarknaden (Saco 2018, Socionom).  
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6. Diskussion  

 
I inledningen har jag förklarat bakgrunden till Appadurais teori om hur individers 

förhoppningar för framtiden formas för att ge läsaren en bättre förståelse för hans forskning. I 

uppsatsen har gävlestudenternas levandsberätteler uppmärksammats. Där har deras berättelser 

om vägen in i högskolan, upplevelser av programmet, tidigare bakgrund innan utbildningen 

och hur de ser på livet efter examen behandlats. I detta avsnitt jämför jag Appadurais 

forskning med min egen empiri. 

Alliansen Appadurai (2004) beskriver visar hur en missgynnad samhällsgrupp (sluminvånare) 

uppmärksammas på individ-, grupp- och samhällsnivå genom olika projekt som förs av en 

allians mellan Society For the Promotion of Area Resource Centers (SPARC), Slum Dweller 

Foundation och Mahila Milan. Jag har kort beskrivit hur alliansen hjälper för att motarbeta 

fattigdomen genom att den skapar möjligheter för fattiga att mobiliseras sig på individ- 

(Mahila Milans sparscheman), grupp (Slum Dweller) och samhällsnivå (SPARC). Således 

menar Appadurai att mobilisering – en ”kulturförändring” – skapar förhoppningar för 

framtiden bland sluminvånarna, vilka tidigare inte fanns. Genom b.la. gemensamma 

sparscheman för de fattigaste byggs hopp om framtiden upp. De har tillgångar (sparscheman) 

som är värda att vårda med omsorg, deras förhoppningar för framtiden har fokuserats då de 

fått tillgång till andra resurser. Med annorlunda resurser, ändras individernas utgångsläge. 

Vilket till viss del har gett individerna bättre förutsättningar, då de nu har resursstarkare 

förhoppningar om den närmaste framtiden.  

Tillskillnad från Appadurais studiesubjekt kämpar inte gävlestudenterna för sin dagliga 

överlevnad. Jag har föreslagit att studenterna, liksom Appadurais studiesubjekt, har en utsatt 

position inom situationen de verkar inom. Studenterna kommer b.la. från studieovana hem, 

har utländsk bakgrund och har erfarenhet av socialtjänsten.  De kan tänkas ha svagare 

resurser för att skapa sig tydliga förhoppningar för framtiden, eftersom de har resurssvagare 

tillgångar från uppväxten (j.fr. Lundqvist 2010:18). Efter den kulturförändring Appadurai 

beskriver, kan studenterna ses som de ”fattiga sluminvånarna” inom den svenska högskolan. 

Likväl visar min studie, tillskillnad från Lundqvists (2010), att studenternas resurssvagare 

bakgrunder inte begränsar deras förhoppningar om framtiden, utan istället stärker dem. 

Parallellt influeras studenternas förhoppningar om framtiden inom socialt arbete både av 

deras erfarenheter innan utbildningen samt av erfarenheterna under studietiden. 
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I kontrast till Appadurais forskning, så är mina studiesubjekt reflexiva på ett sätt som berikar 

min studie. Binta, Elin, Fatima och Eva som socialvetarstudenter studerar själva de ämnen 

(erfarenheter och resurser) jag studerar. Detta är en fördel för att fördjupa min analys 

gällande vilka andra resurser och andra modeller som finns – utöver de som presenteras av 

Appadurai – för att beskriva framgång och motgång.  Studenterna är väl medvetna om, vad 

de anser, vara ”bra” metoder respektive ”dåliga” metoder för att bli bra eller ”framgångsrika” 

socialarbetare. Inställningen grundar sig i deras tidigare erfarenheter innan, som under 

utbildningen. Eva tyckte att socialarbetaren hon mötte under sin hälsoundersökning inte 

lyssnade på henne. Elin säger: ” (…) sättet som min systers socialarbetare hanterade hela 

situationen på var fel”. Fatima säger:” You have to have the background, that cultural 

background [in order to work with different groups]. Which we get in this program”. Binta 

säger:” Förut var jag arg på mamma för det där, det där och det där. Nu efter att jag har läst 

socialt arbete kan jag tycka att det krockar lite.”. Bintas berättelse visar tydligt ”bra” 

respektive ”dåliga” metoder som socialarbetare kan använda. Hon menar att 

socialsekreteraren Fredriks metod av att ”gräva” i Bintas liv (besöka födelseorten i Afrika) 

var en bra metod för att bli en framgångsrik socialarbetare. Samtliga utlåtanden speglar att 

studenterna anser sig känna till andra metoder än de Appadurai lyfter (allians och 

kulturförändring) för att förändra sitt utgångsläge och framtid. Om fler reflexiva studiesubjekt 

uppmärksammas, kanske diskussionen om starka- respektive svaga resurser för att nå 

”framgång” kan nyanseras? Det är viktigt att ge studiesubjekten chans att tala för sig själva, 

och att inte kategorisera dem som passiva aktörer i en större kontext. Detta för att öka 

kunskapen om dagen studenter på högskolor och universitet, såväl som att effektivisera 

beslutsomfattanden på makronivå som berör mikronivå.  

Appadurais syfte är att belysa hur kultur speglar och formar individers förhoppningar om 

framtiden, för att bredda diskussionen om hur global fattigdom kan motarbetas. Han 

behandlar en fråga på makronivå, medan jag diskuterar studenters berättelser på mikronivå. 

Man kan tänka sig att motsvarande ”allians” i fallet med gävlestudenterna är att de, Bita, 

Fatima, Elin och Eva, läser en skattefinansierad utbildning. Det omgivande välfärdssamhället 

har gett studenterna en möjlighet (”resurs”) att studera vidare på universitet och högskola, 

trots att de kommer från svagare förhållanden. Fortsättningsvis har studenterna fått 

kompetenser från utbildningen i form av transnationella kunskaper, vilket också är en resurs 

som har ändrat deras förhoppningar om framtiden. Kunskaperna är ett sätt som studenterna 

tar sig förbi sina svagare uppväxtförhållanden och formar sig resursstarkare förhoppningar 
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om framtiden. Perspektiven är en styrka för att möta framtiden efter examen. Om studenterna 

inte haft möjlighet att studera på högskola eller kandidatprogrammet, kanske deras 

optimistiska förhoppningar för framtiden efter examen sett annorlunda ut.  Dock studerar jag 

studenternas berättelser om framtiden och inte skattefinansierad utbildning i Sverige. 

Samtidigt formas individers förhoppningar för framtiden i grupp och i ”the thick of social 

life” (Appadurai 2004:67). Studenternas – liksom indiska sluminvånares – förhoppningar om 

framtiden skapas i relation till omgivande samhälle, och i förhållande till deras personliga 

bakgrunder.  

Studenterna Binta, Elin, Fatima och Eva är varken de första eller sista som kommer från hem 

med svagare förutsättningar och som studerar på högskola. Deras tidigare bakgrunder innan 

högskolan har varit en fördel i att bekanta sig med den arbetsmiljö de förbereder sig inför 

under utbildningen. De har en förförståelse för hur social utsatthet kan te sig, och har därför 

en bättre förförståelse om människor som lever inom utsatta förhållanden.  

Samtidigt har deras tidigare bakgrunder innan högskolan inte underlättat för att skaffa sig god 

studievana på högskolan. Trots att vissa studenter kommer från studievana hem, anser de sig 

inte haft tydliga mentorsfigurer som hjälpt dem i sitt utbildningsval. Binta fann mentorsstöd 

hos vänner i vuxen ålder, samt hos socialarbetaren Fredrik. Fatima hade en jämngammal 

kamrat som hjälpte henne växla idéer. Elin fann systerns bristande socialarbetare vara en 

”omvänd” mentorsfigur. Denne motiverade Elin till att vilja bli en bättre socialarbetare än 

den systern erfarit. Liksom Elin, motiverades Evas karriärsval av att hon personligen erfarit 

en dålig socialarbetare.  

Trots att studenterna inte haft kontinuerlig erfarenhet av mentorer som guidat dem i sina 

livsval på högskolan, är det intressant att studenterna än ser sig besitta starka resurser för att 

förändra sin situation. Studenterna samlade in namnunderskrifter i ett försök att förändra 

kandidatprogrammets kursupplägg, istället för att infinna sig i att utbildningen inte var det de 

först förväntat sig. Detta är ett starkt tecken på att studenterna ser sig ha tillräckliga resurser 

för att skapa och planera sin framtid, trots att de kommer från resurssvaga bakgrunder. 

Fatimas föräldrar förespråkade att ”Om man vill komma långt, då måste man plugga vidare” 

(intervju 3 2018-10-29). Denna inställning till ”framgång” och framtiden kanske utgör 

grunden till varför studenterna upplevde sig ha tillräckliga resurser för att förändra 

kursupplägget. Om man vill komma ”långt” så bör man kanske ta ansvar för utbildningens 

kursupplägg?  
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I takt med att det under 2000-talet har blivit svårare att se sambandet mellan individuella 

utbildnings- och yrkesval till önskad livssituation och karriär så har studenterna Binta, Elin, 

Fatima och Eva sammantaget optimistiska förhoppningar för framtiden. Svårigheten med att 

se sambandet är på gott och ont. Det finns många exempel på människor som kommit från 

enklare bakgrunder och som i framtiden ändå fått fina befattningar. Den tidigare 

stadsministern Göran Persson är ett sådant exempel.  Eftersom det svenska samhället 

succesivt förändrats, kanske det inte är en omöjlig förhoppning Fatima har om att hon i 

framtiden vill starta eget? I dagens Sverige kanske det är rimligt att studenterna har 

optimistiska förhoppningar för framtiden trots sina resurssvagare bakgrunder. Andra har 

kommit så långt att de suttit som stadsminister mellan åren 1996–2006. Vad stoppar 

egentligen Binta, Elin, Fatima och Eva från att lyckas fullfölja sina förhoppningar för 

framtiden?  

7. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka studenters berättelser om val av utbildning i 

högskolan samt deras förhoppningar om framtiden efter examen i socialt arbete från Gävle 

högskola. Detta har gjorts genom att uppmärksamma studenternas erfarenheter och resurser 

för att förstå vad det är som speglar deras förhoppningar om framtiden. Uppsatsens 

frågeställning var: ”Vilka erfarenheter och resurser speglar studenternas förhoppningar om 

framtiden efter examen?”. Jag har visat att studenternas förhoppningar om framtiden speglas 

av deras erfarenheter (liksom uppväxtförhållanden) och resurser de fått från omgivande 

samhälle (möjlighet att studera på högskolan, praktisera under studietiden samt att erhålla 

transnationella kunskaper/ resurser). Resurserna studenterna fått från utbildningen är ett sätt 

som de tar sig förbi sina resurssvagare bakgrunder och skapar sig resursstarkare 

förhoppningar om framtiden. 

I kapitlet ”In i högskolan – studenternas val” har bakgrunden till att studenterna valt 

utbildningen redogjorts. De har värderat att skaffa sig ett internationellt perspektiv för att 

möta rådande transnationella samhällsförändringar. Studenterna menar att deras kompetenser 

är eftertraktade på en arbetsmarknad som möter globalisering och teknisk reformering. Trots 

att studenterna var förväntansfulla på utbildningen, fann de under de två första åren problem 

med praktisk administration och examensform. Det var svårt att kombinera studieliv med 

privatliv. Studenterna upplevde programmet som experimentellt och fann svårigheter i att 

förstå hur de kunde använda kunskaperna de får från en generell examen i socialt arbete. I 
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kontrast menar Gävle högskola att kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete skiljer sig och erbjuder andra kunskaper än andra 

högskoleprogram.  

I tredje kapitlet ”Innan högskolan – studenternas tidigare erfarenheter” behandlas 

studenternas livserfarenheter från innan de började utbildningen. Där beskrivs studenternas 

berättelser om deras uppväxt och livsskeenden som lett dem till att börja läsa utbildningen. 

Binta, Elins, Fatimas och Evas personliga bakgrunder diskuteras i förhållande till varandra. 

Det konstateras att deras bakgrunder skiljer sig åt, men att samtliga i varierande form 

kommer från resurssvagare uppväxtvillkor. I kapitlet presenteras även vad studenterna ser 

som goda kvaliteter hos socialarbetare. Studenterna har ett inifrånperspektiv på hur social 

utsatthet kan te sig, samt vad som kan vara problematiskt i förhållandet mellan brukare och 

socialarbetare. Deras tidigare bakgrunder har, liksom Appadurai föreslår, påverkat dem i 

deras förhoppningar om framtiden. Under år 2016 var studenternas förhoppning att börja 

utbildningen. Idag råder andra förhoppningar.     

I kapitlet ”Ut ur högskolan – från utbildning till arbete” undersöks studenternas perspektiv på 

livet efter kandidatexamen. Där konstateras det att studenterna inte längre, liksom de två 

första åren, ser begränsningar i att de tar ut en generell examen istället för en yrkesexamen. 

Studenterna var skeptiska till programmet innan de avslutat sin verksamhetsförlagda praktik. 

Först efter genomförd praktik kom studenterna att hålla med Gävle Högskola, och anse att 

deras (transnationella) kunskaper är användbara på arbetsmarknaden. Studenterna anser att de 

transnationella perspektiven de lärt sig från utbildningen är högaktuella i dagens samhälle 

som möter globalisering och teknisk reformering. Först efter att studenterna praktiserat 

förstod de funktionen av de transnationella kunskaperna (resurserna) de erhållit från 

utbildningen.   

Utöver att programmet har gett dem en stabil grund i att tackla frågor i socialt arbete, har 

studenterna ett försprång i att förstå sitt arbetsfält på grund av deras resurssvagare sociala 

bakgrund. Studenterna har en förförståelse för hur det är att leva med svagare resurser/ 

förutsättningar. Trots svagare förutsättningar inom högskolan, har studenterna ett försprång 

inom sitt val av yrkesområde eftersom de har ett emiskt perspektiv på hur social utsatthet kan 

te sig. Således har studenterna fått resurser (transnationella kunskaper) från utbildningen 

vilka påverkar deras förhoppningar om framtiden inom socialt arbete. Men trots att 

studenterna har dessa professionella kompetenser/resurser samt en emisk förförståelse, finner 
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Fatima det utmanande att sälja in sig hos arbetsgivare. Eftersom utbildningen är främmande 

för arbetsgivarna, känner sig Fatima ifrågasatt över sitt utbildningsval. Samtidigt arbetar 

Fatima vid sidan av studierna som socionom. 

Nästa kapitel är ”Förhoppningar för framtiden – vad önskar studenterna sig?”. Där framgår 

det att studenternas förhoppningar för framtiden relaterar till deras erfarenheter från 

utbildningen, och tidigare erfarenheter innan studietiden. Studenterna vill jobba med sociala 

frågor som både relaterar till deras erfarenheter innan utbildningen och erfarenheter de fått 

under studietiden. Fatima vill driva eget och öppna en fritidsgård där unga möts. På denna 

vill hon bedriva likande aktiviteter som hon gjorde under sin praktik på SOS-barnbyar. Elin 

vill ägna sig åt integrationsarbete efter sina egna upplevelser från praktiken i Turkiet, samt 

från att umgås med flyktingar i Gävle. Binta vill fokusera på frågor gällande barns rättigheter. 

Långsiktigt kan hon tänka sig att jobba inom FN och på kort sikt som kurator. Eva vill flytta 

till Frankrike till sin pojkvän, läsa master på distans och därefter jobba med kvinnor som fallit 

offer för våld i nära relationer. Framtidsförhoppningarna speglas både av studenternas 

erfarenheter innan högskolan, samt av de transnationella resurser de tagit del av under 

studietiden. 

Uppsatsen avslutas med att diskutera studenternas berättelser i förhållande till Appadurais 

(2004) forskning. Appadurai menar att individers förhoppningar för framtiden skapas i grupp 

och i ”the thick of social life” (Appadurai 2004:67). Här väcker jag frågan om 

gävlestudenternas (övervägande) positiva förhoppningar om framtiden, trots deras 

resurssvagare uppväxtförhållanden, trots allt är sannolika då de fått starka(re) resurser från 

utbildningen. I samtidens Sverige kanske det är rimligt att studenterna har optimistiska 

förhoppningar för framtiden trots sina resurssvagare förutsättningar, liksom att växa upp i 

studieovana hem, erfarenhet av socialtjänsten eller ha utländsk bakgrund. Det omgivande 

välfärdssamhället har gett studenterna, trots svagare förutsättningar, möjlighet att studera på 

högskola.  Om studenterna inte haft möjlighet att studera på Gävle högskola, kanske deras 

optimistiska förhoppningar för framtiden efter examen sett annorlunda ut. Om studenterna 

inte praktiserat under studietiden kanske de inte skulle sett sin resurs av att få ett 

transnationellt perspektiv från utbildningen. Studenternas förhoppningar om framtiden 

interagerar med såväl deras erfarenheter innan utbildningen som under studietiden. Jag är 

därför förväntansfull att se vad Bintas, Elins, Fatimas och Evas framtidsutfall blir.   
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