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Abstract 

 

This paper investigates how students in the humanities in four universities in Sweden reflect 

on their education and the current view on the humanities as an education and a science. I 

want to investigate what impact the past few years public debate about the humanities have 

had on the students. What kind of beliefs and identities do the students of the humanities form 

and how do they discuss the universities, the choices they made in life and how do they feel 

about the future.  

 

This study is based on interviews with seventeen students in Sweden from four different 

universities. The research is also based upon a report that The Confederation of Swedish 

Enterprise (Svenskt Näringsliv) published in 2011 and the debate following that report. I have 

also made participant observations on the four universities to make a broader description for 

the reader. The paper mainly uses post-structuralistic theory (Foucault and Althusser) to 

analyze the informants lifes and thoughts about their education and future.    

 

This research highlights the complexity involved when students  make choices for the future. 

Idealized views of education and what is important in life exists and creates gaps between 

what the person want and what is perceived are normative. There is a perceived hierarchy 

among universities, students and educations. Students of the humanities often feel that their 

position in this hierarchy is weaker than the idealised student and that makes the interpellation 

of the subjects harder but not less important.  

 

English title: 

What do we come from? Who are we? Where are we going? – Students of the humanities and 

their ideas on their education and future. 

 

The title is borrowed from the name of the painting: Dou venons-nous? Que sommes-nous? 

Ou allons-nous? By Paul Gauguin 1897. 

 

Keywords:  

Education, humanities, identities, universities, rationality, dreams, positions, future, idealized 

images, subjects 
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INLEDNING 

 

Syfte och frågeställning 

Utbildning är en mänsklig rättighet. I Sverige har alla medborgare tillgång till kostnadsfri och 

obligatorisk skolgång genom grundskolan. Efter grundskolan erbjuds alla som uppfyller 

kraven att deltaga i högre utbildning, det kan vara yrkesutbildningar, högskole- eller 

universitetsutbildningar. Kunskap i Sverige är till för alla och utbildning ska erbjuda studenter 

chansen att kunna förverkliga sig själva och sina drömmar (mänskliga rättigheter 2014). År 

1477 anlades första universitet i Uppsala och sedan har det gått att bedriva högre utbildning i 

Sverige (Uppsala universitet 2014 a). Under de senaste årtiondena har dock både universiten 

och samhället förändrat sin syn på utbildning och vetenskap. De flesta utbildningar strävar 

nuförtiden efter anställningsbarhet och debatten kring olika utbildningars egentliga nytta för 

samhället har växt i den utbildningspolitiska debatten. Humaniora har i många av dessa fall 

kritiserats. Röster har höjts för att humaniora på ett tydligare sätt måste artikulera sina 

nyttoaspekter. Samtidigt finns det många som värnar om kunskapens värde utanför 

ekonomiska kalkyler, fokus på anställningsbarhet och direkt ekonomisk nytta. Debatten som 

finns kring humaniora som vetenskap och utbildning har skapat olika läger där humaniorans 

företrädare och utövare har intagit och givits positionen som underdog i kunskapsfamiljen. 

Från insidan på universiteten, hos företrädarna och utövarna av humaniora, ökar oron om 

framtiden för humanistiska utbildningar. Samtidigt ökar pressen från omvärlden. Trots denna 

ambivalenta situation fortsätter studenter att söka sig till humanistiska utbildningar.    

   

Uppsatsens syfte är att undersöka hur humaniorastudenter på fyra lärosäten förhåller sig till 

sina utbildningsval och till omvärldens syn på humaniora som utbildning och vetenskap. 

 

Jag vill undersöka hur humaniora som utbildning diskuterats på senare år och hur synen på 

humanistiska vetenskaper har kommit att förändras. Hur har dessa diskussioner och 

förändringar kommit att påverka dagens studenter i deras studie- och yrkesval? Vilka vägar 

anses som ideala och hur påverkar de studenterna? Jag vill vidare undersöka hur studenterna 

berättar om sina studieval, val av studieort och vägen till sina studier. Hur positionerar de sig i 

förhållande till andra ämnen och utbildningar inom och utom humaniora, till andra lärosäten 

och till vad de upplever som omvärldens föreställningar? Hur berättar de om framtiden och 
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ideala yrkesroller? Är den humanistiska identiteten något som omfamnas eller förkastas och 

vilken kraft får den i positioneringen gentemot andra vetenskaper? 

 

Teori och perspektiv 

Hur känns det att träda in i universitetsvärlden och varför väljer man att studera på en högre 

utbildning? Vad har egentligen universitetet som institution för betydelse för studenten och 

hur upplevs det att vara en student? Positionen student är en subjektposition som skapas på 

universitet och högskolor och jag är intresserad av att undersöka hur dagens studenter 

påverkas av de normerande strukturer som finns kring utbildning.  

Jag är intresserad av att undersöka humaniorastudenters identiteteter. I poststrukturalistisk 

tradition uttrycks utvecklandet av identiteter ofta som hur vi skapas som subjekt och den som 

haft stort filosofiskt inflytande på det teoretiska perspektivet är Michel Foucault. Foucault 

beskriver att de processer som utvecklar olika identiteter är skapta ur ett intimt samband 

mellan makt och kunskap. Jag kommer i det följande att redovisa några av de viktigaste 

begreppen från Foucaults poststrukturella teorier för att senare koppla samman dem med 

andra användbara teoretiska begrepp och verktyg för min analys.  

 

Makt, kunskap och motstånd 

Foucaults subjektsuppfattning tar avstånd från en syn på individer som autonoma 

upphovsmän till sina egna tankar, känslor och handlingar. Subjektet är dock inte, enligt 

Foucault, enbart stående på sin egen opåverkade grund (Winther Jorgensen & Phillip 

2000:20). Vilka vi är som individer är alltså inte ett resultat av någon inre kärna eller kraft 

som talar om för oss vilka vi ”egentligen” är utan ett historiskt samband mellan makt och 

kunskap. Foucault förklarar: 

 

Detta samband mellan makt och vetande bör alltså inte analyseras utifrån ett 

kunskapssubjekt som kan vara antingen fritt eller icke fritt i förhållande till maktsystemet. 

Man bör tvärtom betrakta subjektet, liksom de objekt som görs till föremål för kunskap och 

kunskapens former som verkningar av det grundläggande sambandet mellan makt och 

kunskap och dess historiska förvandlingar. Kort sagt, det är inte kunskapssubjektets 

verksamhet som alstrar ett vetande som tjänar eller undandrar sig makten, utan föreningen 

makt-vetande, de processer och stridigheter den genomgår och av vilka den består, som 

avgör kunskapens former och möjliga områden (Foucault 2003:33). 
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Etnologen René Léon Rosales har i sin avhandling Vid framtidens hitersta gräns från 2010 

skrivit om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Rosales undersöker sambandet 

mellan makt och kunskap och tar hjälp av Foucault för att förstå hur sambandet är centralt 

för hur människor tolkar varandra och sig själva utifrån bestämda kategoriseringsprinciper. 

Vår kunskap om oss själva sätts ofta i motsats till den andra.  Jag kanske definieras som 

normal gentemot det som anses som onormalt,  jag kanske definieras som frisk gentemot de 

sjuka, som svensk gentemot ”icke svensken”, funktionsduglig gentemot funktionsnedsatt och 

kanske som humanist gentemot naturvetare. Det är genom dessa sammanhang vi förstår och 

lär oss vilka vi är som individer, hur vi kan förstå varandra och oss själva och hur vi ska 

placera oss själva i förhållandet till andra. Vetskapen om vilka kategorier som finns är tätt 

sammanlänkad med makt då makten alltid begränsar vilka vi kan vara som individer. Subjekt 

skapas med andra ord alltid ur sambandet mellan makt och kunskap. Kunskap ger makt att 

benämna, att göra förståeligt, att organisera och därmed också makt att skapa normer 

(Rosales 2010:20). Att bli student skapar mening åt individen, den institutionella betydelsen i 

det är stor och med hjälp av institutionen förstår studenterna sig själva utifrån de normer och 

kategorier som finns.  

 

Även fast Foucault tänker sig subjekt som en effekt av specifika makt/kunskap-förhållanden, 

innebär det inte att subjektet blir viljelöst eller handlingsförlamat. Människor påverkar makten 

genom sina val. Makten utövas alltså genom människors intentioner och det är genom de 

strategiska avvägningar som människor gör i sin vardag som maktrelationer ständigt 

återskapas, befästs och förändras (Rosales 2010: 26f). Exempelvis skapas synen på 

humaniorastudenter uitfrån det ständiga jämförandet med andra ideala studentpositioner.  

 

Eftersom mänskliga handlingar inte är förutbestämda av normerande strukturer kan individer 

utöva det som kallas för motstånd, det vill säga handla på ett sätt som motverkar 

dominansförhållandet inom en viss maktrelation. För Foucault är dock inte motstånd maktens 

motsats utan motstånd finns som ett närvarande alternativt scenario, som handlingar som kan 

förskjuta dominansförhållanden. Om inte motstånd fanns skulle maktens dominans förvandlas 

till slutna system, naturlagar (Rosales 2010: 28). 

 

Maktens tekniker                                                                                                             

Foucault förklarar enligt den danske statsvetaren Stefan Hermann (2004) makt som något som 

inte utövas uppifrån och ned. ”Vi ska inte leta efter en generalstab som sitter inne med 
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maktens rationalitet” kommenterar Foucault och betonar att det inte är bestämda grupper som 

besitter makten utan makten är allas och utövas i relation till otåliga utgångspunkter. Makten 

utvecklas genom normer och inte genom förbud och förnekanden, och den verkar på nivåer 

och i former som går utanför både staten och statsapparaten (Hermann 2004:88f).  

För att förstå makt som något som ständigt utövas har Hermann identifierat tre olika typer av 

makttekniker i Foucaults verk. Det vill säga tekniker varigenom kunskap/makt utövas och 

subjektifierar, som är givande att analysera institutionerna universitet/högskola med. Dessa tre 

tekniker är styrningsrationalitet, discipleringstekniker och självets tekniker (Rosales 2010:25).  

Styrningsrationalitet, eller regementalitet, kan ses som makttekniker vars utövning syftar till 

att styra hela befolkningar. Foucault menar en statlig styrning som i grunden är administrativ, 

strategisk och rationell vars mål är en effektiv styrning av hela populationer. Mycket av den 

styrning som sker i moderna stater kan betraktas ur ett styrningsrationellt perspektiv. 

Grundskolan genom skolplikten förväntas forma morgondagens medborgare och universitet 

och högskolor förväntas genom sin position styra morgondagens vuxna mot 

anställningsbarhet, trygghet och sysselsättning.  

Disciplineringstekniker möjliggör en kontroll på individnivå, ett synliggörande av individen 

för att stärka hennes effektivitet. Om man kan övervaka och kontrollera någons uppträdande, 

beteende och prestationer kan man också placera och styra den till den plats där personen gör 

mest nytta enligt Foucault. Hermann menar att disciplineringstekniker individualiserar, 

differentierar, jämför, homogeniserar och utestänger individer. En av de institutioner där detta 

utövas är universitetet, där alla studenter idealt bedöms och betygssätt individuellt (Hermann 

2004:90). 

Disciplinen och dess kontrollmetoder leder alltså inte bara till individualisering utan 

innebär också en objektiviering av olika individer. Detta gör det möjligt att jämföra, 

klassificera och prognostisera ett större antal individer efter bestämda normer. Dessa 

normer verkar inom ett binärt schema som kan anpassas i det oändliga: den sjuke mot den 

friske, det normala mot det patologiska, den kriminella mot den laglydige , vilket framstår 

som varianter av den gamla moraliska skillnaden mellan det onda och det goda (Hermann 

2004:91). 

Foucault riktar också sitt intresse mot självets tekniker och de principer som möjliggör för 

individer att styra över sig själva. Självteknologier menar Foucault möjliggör för enskilda 

människor att av egen kraft eller med andras hjälp genomföra ett visst antal ingrepp på sina 

egna kroppar, själar, tankar, sitt eget uppträdande och sitt sätt att vara. På så sätt kan man 
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omvandla sig själv i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka, renhet, vishet, fulländning eller 

odödlighet (Foucault 2008:263).  

Dessa olika tekniker och metoder, som i Foucaults Övervakning och straff benämns som 

discipliner, underlättar förståelsen av hur den statliga institutionen universitetet är uppbyggd 

(Hermann 2004:90). Universitetet som institution styr studenter genom sitt kunskapsprojekt. 

Universitetet utövar disciplin och makt på individen och formar morgondagens medborgare. 

Universitet och högskolor förväntas styra morgondagens vuxna mot anställningsbarhet, 

trygghet och sysselsättning och den makt som institutionen universitet och högskola har över 

studenters liv är stor.  Genom att inträda på ett universitet som student kommer du mätas och 

kontrolleras som person. De rådande normerna som finns kring utbildning på universitet och 

högskolor gör att individer jämförs och klassificeras. Individer blir objektifierade och 

hierarkier skapas mellan studenter. Är du en bra eller en dålig student? Är du humanist eller 

naturvetare, eller är du kanske mönsterstudent? Trots de rådande normerna och hierarkierna 

finns de möjligheter för studenter att av egen kraft eller med andras hjälp genomföra ett visst 

antal ingrepp på sina egna kroppar, själar, tankar, sitt eget uppträdande och sitt sätt att vara 

genom självets tekniker. 

Studenten som subjektsposition 

Ordet student kommer från det latinska ordet studeo och kan enligt nationalencyklopedin 

förklaras enklast som en person som ivrigt ägnar sig åt någonting, dvs. studerar. 

(Nationalencyklopedin 2014). En student ska alltså ägna sig åt något, antas till en fysisk plats 

där kunskap ska tillskansas och individen utvecklas.  

För att en student ska kunna uppstå som subjektposition måste det även finnas ett erbjudande 

av kunskap, ett kunskapsprojekt (Rosales 2010:52). En student är därför en subjektsposition 

underordnat ett kunskapsprojekt, som finns för att höja upp, uppfostra. Studentpositionen är 

därmed skapad utifrån en viss kunskapsnorm. I Rosales fall är kunskapsprojektet den 

obligatoriska nationella läroplanen och subjektspositionen elev styrs genom skolplikten. 

Humanistiska studentsubjekt skapas inte utifrån en obligatorisk läroplan och en statligt 

sanktionerad plikt utan utgår snarare ifrån egna intressen och föreställningar om ideala 

positioner. Det som studentpositionen dock har i likhet med elevpositionen är den 

underordning den har inom det normerande statligt sanktionerade kunskapsprojektet.  
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På ett universitet bedrivs en högre utbildning, ett frivilligt åtagande av individen där varje 

person väljer sin egen väg. Fortbildning, forskning och högre utbildning bedrivs på 

universiteten och högskolorna i Sverige och Idehistorikern Thomas Karlsohn pekar i sin bok 

Till vilken nytta? –En bok om humanioras möjligheter från 2013 på att den högre utbildningen 

numera är en av de största och viktigaste institutionerna i det svenska samhället. När man 

tillhör ett universitet tillhör man också en av samhällets starkaste institutioner, där självklara 

och normerande subjektpositioner presenteras för individen och att diskutera utbildning är att 

befinna sig mitt i samhällsdebatten (Karlsohn 2013:263).  

Tätt sammanlänkad med Foucaults diskursteoretiska perspektiv finns den marxistiska 

filosofen Louis Althussers interpellation. Althusser förklarar begreppet interpellation som ett 

genomförande av en sorts identitetskontroll. Interpellation blir ett sätt att kontrollera individen 

genom institutionen. Althussers använder begreppet interpellation för att förklara den process 

som gör att subjekt skapas genom samhälleliga institutioner (Rosales 2010:22). Det handlar 

om att upprätthålla en viss ordning som det beskrivs i boken Institution av (Jönsson, Persson 

Sahlin 2011). Institutioner är att betrakta som ramar för olika beteenden, ibland är 

institutioner mer aktiva, de försöker påverka människor på förhand givna riktningar. Ett 

exempel på en sådan institution kan vara skolan eller universitetet vars uppgift blir att 

förändra de individer som är där för att lära (Jönsson & Persson & Sahlin 2011:11). Althusser 

menar att denna ordning och dessa ramar redan finns innan individen beträder institutionen. 

Interpellationen är något som redan skett innan vi som individer stiger innanför institutionens 

väggar och vi är därför redan skapta subjekt. Althusser säger:  

 

You and I are always already subjects, and as such constantly practice the rituals of 

ideological recognition, which guarantee for us that we are indeed concrete, individual, 

distinguishable and (naturally) irreplaceable subjects. The writing I am currently executing 

and the reading you are currently performing are also in this respect rituals of ideological 

recognition, including the ”obviousness” with which the ”truth” or ”error” of my reflections 

may impose itself on you (Althusser 1971:161 f). 

 

Althussers menar att det är befintliga relationer, kunskaper och praktiker inom institutioner 

som möjliggör individers uppfattningar av sig själva som subjekt (Rosales 2010:22). De 

subjektpositioner som görs möjliga genom samhälleliga institutioner är skapade utifrån den 

auktoritet som dessa institutioner har, och uppfattas därmed som självklara. Genom det nya 

fokus som finns på anställningsbarhet skapas ett studentsubjekt som mer än tidigare sätter 
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anställning och ekonomi i första rummet. Vad händer då om vissa avviker från den rådande 

idealiserade subjektpositionen student? Hur förklarar de då sin existens? Althusser förklarar:  

 

Ideology ”acts” or ”functions” in such a way that it ”recruits” subjects among the 

individuals (it recruits them all), or ”transforms” the individuals into subjects (it transforms 

them all) by that very precise operation which I have called interpellation or hailing, and 

which can be imagined along the lines of the most commonplace everyday police (or other) 

hailing: ”Hey you there!” (Althusser 1972:163). 

 

Samma sekund som individen vänder sig om blir hen ett subjekt. Varför? Just därför att 

individen förstod att ropet från polisen verkligen var adresserat till hen och att det inte var 

någon annan som var adresserad. (Althusser 1972:163).  

 

Polisens rop på individen och uppmaningen att vända sig om menar Althusser är samma sak 

som den interpellerande apparaten universitetet försöker göra. Individer vänder sig, orienterar 

sig och blir subjekt utifrån institutioner likväl som de blir subjekt då de adresseras och 

identifieras. Humanistiska studentsubjekt skapas utifrån universitets ideologiska plan och som 

Althusser menar: ”The existence of ideology and the hailing or interpellation of individuals as 

subjects are one and the same thing” (Althusser 1972:163).    

 

Althusser ser ideologins interpellation som en process av konstant, ömsesidigt erkännande 

mellan individer som skapas som subjekt och en interpellerande ideologi (Althusser 

1977:168). Ideologin kan bara finnas till genom subjekten och subjekten kan bara finnas till 

genom ideologin. Ett exempel kan vara att universitet och högskola som institutioner bara kan 

finnas då människor lär sig att identifiera sig själva som studenter, forskare, professorer eller 

lärare. Det är genom människors identifikation med sina subjektspositioner som 

överhuvudtaget ideologin som ger mening till institutionerna finns och på det sättet som de 

överhuvudtaget kan existera (Althusser 1977:168).   

 

Metod och Material 

I detta avsnitt redogör jag för det empiriska materialet, urvalet och dess tillkomst. Jag kommer 

redovisa mina metodiska tillvägagångssätt och redogöra för det fältarbete, de observationer 

och de intervjuer som ligger till grund för denna studie. 
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Avgränsning och urval  

När jag på kandidatnivå i etnologi skrev en uppsats om humaniorastudenter på Uppsala 

universitet och deras syn på framtiden tyckte jag att det var en brist att bara befinna mig på en 

plats för att samla in material (Jonsson 2011). Jag uppfattade att olika högskolor och 

universitet, med sina olika profiler och sin geografiska spridning, symboliskt står för olika syn 

på utbildning och humaniora. Något som jag valt att undersöka i denna uppsats. Jag 

avgränsade mig tidigt till två universitet Uppsala och Lund och två högskolor, Södertörn och 

Malmö. Jag uppfattade att  universiteten och högskolornas närhet och olika profiler skapade 

känslan av att de var varandras motpoler (se under fältarbete).  

 

Urvalet av informanter genomfördes genom att jag hörde av mig till Projekt Athena för 

kontakt med studentrepresentanter i Sverige. Projekt Athena är ett samarbete mellan DIK 

(akademikerfacket för kultur och kommunikation), humaniorastudenter och olika 

studentorganisationer på sju olika lärosäten i landet och de arbetar med att att förändra synen 

på humaniora. Projektet eftersträvar mer resurser, mer arbetslivsanknytning och en mer 

uttalad medvetenhet om vad en humanist kan tillföra till ett arbetsliv (DIK 2014).  

Jag kontaktade även studievägledare och representanter för de humanistiska fakulteterna på 

Lunds universitet respektive Malmö högskola och fick därigenom kontakt med olika 

informanter. 

 

Genom en presentation på ett studietillfälle för etnologi A på Södertörns högskola och genom 

min handledare Oscar Pripp fick jag kontakt med informanter på Södertörns högskola.  

På Uppsala universitet lät jag mitt egna kontaktnät hjälpa mig att finna informanter. Detta för 

att snabbt finna informanter men också för att undvika att intervjua studenter som jag 

dagligen träffade socialt. Urvalet bestod av vänners bekanta,  personer jag träffat flyktigt på 

kurser samt en doktorand inom humaniora.  

 

Jag skapade även och ledde en fokusgrupp (Wibeck 2011:13) med deltagare som jag kontaktat 

genom en närvarolista på det sociala mediet facebook till debatten Men...vad blir man av det 

då? (Ergo 2013) som anordnades av Humanistiskt intiativ, en studentförening på Uppsala 

universitet.  

 

Gemensamt för alla informanter är att de studerar, har studerat humaniora eller är anställda på 

något av de högskolor och universitet som jag valt att fokusera på. Jag har försökt att ta 
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hänsyn till både ålder och kön när jag valt informanter och har eftersträvat en jämställd 

demografi. På grund av att de som studerar oftast är unga vuxna är mestadels av de 

intervjuade personerna mellan 20-30 år gamla. De av universitet eller högskola anställda är 

oftast några år äldre. Informanterna har alla intresset av humaniorans utveckling i Sverige 

gemensamt och av de sjutton som jag intervjuat har åtta varit kvinnor och nio varit män.  

 

Fältarbete med observationer och intervjuer 

I mitt fältarbete intresserade jag mig för de skillnader som av studenter uttrycktes finnas 

mellan Uppsala och Södertörn. Lärosätena beskrevs på olika sätt av studenter jag mötte, ofta 

som varandras motsatser. Eftersom Uppsala var min utgångspunkt för uppsatsen fanns 

Södertörn på pendlingsavstånd. De påstådda olikheterna mellan Uppsala och Södertörn gjorde 

att jag blev nyfiken på om det fanns någon liknande relation mellan Lunds universitet och 

Malmös högskola. På grund av just de geografiskt skilda platser jag valt att fokusera på i 

denna studie, genomförde jag ett fältarbete på vårterminen 2013. Jag reste till Malmö och 

Lund för att under tio dagar genomföra intervjuer och observera de olika platserna.  

 

Under mitt fältarbete i Malmö och Lund har jag valt att observera det som skett runt omkring 

mig. I samband med mina intervjuer har jag gjort anteckningar, ofta målande, om platserna 

jag mött mina informanter på. Jag har försökt att göra alla intervjuer på de platser som 

informanterna utbildningsmässigt kan kopplas till. Jag mötte till exempel en 

humaniorastudent på Lunds universitet på ett fik på campus, en doktorand på Södertörn i ett 

konferensrum på instutitionen och en student på Malmö högskola i det stora biblioteket på 

översta våningen. Jag har uppehållit mig i universitetens huvudbyggnader, vandrat igenom 

dess korridorer och medvetet dröjt mig kvar. Jag har försökt att känna in de olika 

institutionerna, ljuden, se texturerna och känna dofter. Jag har gått på seminarier, fikat, 

deltagit i debatter, promenerat i områdena, tagit mig från tågstationer till institutioner, druckit 

kaffe i personalrum, varit på kårer och försökt att i alla möjliga fall observera. Detta som ett 

komplement till intervjusituationerna. Att forskaren förmedlar personliga sinnliga upplevelser 

och hänvisar till smaker, dofter, taktila förnimmelser och ljud säger däremot inget om hur 

intervjupersonerna upplever samma platser, ljud, texturer och dofter. Materialet är med andra 

ord i slutändan silat genom forskarens förståelser, utgångspunkter och teoretiska perspektiv 

(Göransson 2012: 40).  
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Mina observationer blir komplement till mitt primärmaterial, intervjuerna. Observatören 

iakktar, samtalar, umgås, noterar och antecknar, vad som observeras och vad fältarbetaren 

väljer att anteckna är beroende av frågeställningen men ska man samla en tät etnografi finns 

ingen begränsning i detaljer kring föremål, kläder och vad människor säger och gör (Pripp & 

Öhlander 2011:141). För att ge underlag till en tät etnografi behövs också en förståelse för 

olika platsers materiella och symboliska betydelse. Vad skapar de stenbelagda fasaderna i 

Lund för symbolik kring sitt anrika universitet och vad har det centrala, livliga och billiga 

fiket på Södertörn för symbolisk betydelse för studenten? Vad symboliserar biblioteket med 

utsikt över havet på Malmö högskola och vad har de krångliga byggnaderna och korridorerna 

på Uppsala universitet för inverkan på subjektets berättande om sig själv? Jag kommer med 

hjälp av observationer skapa en känsla för platserna som bakgrund till vad informanterna 

faktiskt säger sig uppleva. Jag har valt att växla mellan öppen och fokuserad observation, 

ibland observerades allt från rumslig estetik, kläder, ljud och dofter, ibland växlade jag till en 

fokuserad observation då jag direkt visste vad jag ville observera. Som genomströmningen på 

campus eller personers stil på specifika platser.  

 

Under hösten och våren 2013 genomförde jag den största delen av mina intervjuer. Jag gjorde 

sjutton intervjuer i Malmö, Lund, i Uppsala och på Södertörn. I mailkontakter som jag tog 

med samtliga informanter i förväg beskrevs vilka teman som intervjuerna innehöll. De teman 

jag utarbetat användes som underlag och ramverk för att skapa struktur kring samtalen. Frågor 

jag ville täcka in var hur personen uppfattar eller uppfattat sin studietid, vilken bakgrund man 

kom ifrån, vilka drömmar man hade förr, vilka drömmar man har nu och hur man uppfattar 

sin position på den plats man uppehåller sig på. Slutligen vad som är det eftersträvansvärda i 

livet och vad man har för tankar kring det goda livet. Jag intervjuade femton studenter på 

grundutbildningar och två doktorander. Av dessa femton studenter bestod fyra av dem av en 

fokusgrupp som diskuterade humaniora och identitet efter en debatt som vi alla deltagit på 

Uppsala universitet med titeln, Men...vad blir man av det då? (Ergo 2013) anordnad av den 

humanistiska studentgruppen Humanistiskt initiativ. Av samtliga sjutton intervjuade var åtta 

kvinnor och nio män. Alla intervjuade har fingerade namn för att skydda deras anonymitet. 

 

För att alla platser skulle kunna bli beskrivna i uppsatsen är minst två informanter 

representerade från varje studieplats. I övrigt i uppsatsen då diskussionerna har handlat om 

andra teman än om platsens betydelse har jag inte tagit hänsyn till vart informanten studerar 

utan fokuserat på svaren. Det har gjort att vissa platser har fler studenter som är citerade i 
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uppsatsen än andra. Det gör att det på pappret är många fler som blivit citerade som studerar 

på vissa studieorter än andra.  

 

Intervjuerna spelades in och skrevs sen ner i ljudfilsprotokoll. De delar som sedan bedömdes 

relevanta transkriberades, medan övriga partier sammanfattades i text. På grund av att mitt fält 

kan definieras som ”hemma” finns det en hel del fördelar för mig i mina intervjuer men också 

en hel del fallgropar. Man kan antingen förstå saker som utåt sätt kan anses interna eller läsa 

in för mycket och därmed missa intressanta följdfrågor. I boken Från erfaremhet till text av 

Billy Ehn och Barbro Klein från 1994 beskrivs reflexivitet och att de antropologer (etnologer) 

som studerar sitt eget samhälle blir mer reflexiva. Genom sina förkunskaper behöver de inte 

stoppas av språkliga eller andra kulturella hinder.  

 

Jag kommer förhålla mig reflexivt till min forskning. Först och främst därför att min 

forskning handlar om mitt eget liv men också därför att den i många fall bygger på subjektiva 

perspektiv och personliga tolkningar. Ett tredje skäl är att etnologins forskningsproblem idag i 

hög grad formuleras av ”tidsandan”, massmedia och den offentliga samhällsdebatten (Ehn & 

Klein 1994:78). Utbildning är en av vår tids mest debatterade frågor och jag befinner mig 

själv mitt i en humanistisk utbildning något som både försvårar och underlättar arbetet. Att 

vara reflexiv i ett sådant läge är just att fundera kring förutsättningarna för det man gör och 

försöka förstå hur det egna engagemanget samspelar med det man söker (Thomsson 

2010:46f). Kan jag flytta på eller förstå de fördomar och den förförståelse som står i vägen för 

mina tolkningar tror jag att jag kan minimera risken för felaktiga bedömningar (Thomsson 

2010:46).   

 

Den 13 mars 2013 genomförde jag en fokusgruppsintervju på Uppsala universitet. En 

fokusgrupp är en kvalitativ datainsamlingsmetod som kortfattat innebär att en mindre grupp 

människor får diskutera ett givet ämne under ledning av en moderator (Wibeck 2011:13) Ett 

intresse väcktes hos mig att genomföra en fokusgruppsintervju kring humaniora, utbildning 

och framtid när jag såg att det annonserade om en debatt kring humaniora och framtiden på 

Uppsala Universitet. Det var studentföreningen Humanistiskt intiativ som genom facebook 

bjöd in till en debatt som hette Men..vad blir du av det då? (Ergo 2013). Med hjälp av en 

panel bestående av högt rankade akademiker, alla humanister, skulle frågan om framtiden och 

humaniora diskuteras framför en vetgirig och ung publik. På närvarolistan på facebook fann 

jag några som jag kände igen vid namn och som jag kontaktade och frågade om de ville 
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medverka på ett fokusgruppssamtal direkt efter debatten. Fyra personer svarade ja. I en 

fokusgrupp får deltagarna möjlighet att gemensamt utforska ämnet, att delge sina erfarenheter 

och ställa frågor till varandra. I det samspel som skapas mellan deltagarna kan åsikter formas, 

uprätthållas och/eller modifieras. De personliga berättelserna kan återges och kopplas ihop 

med de övriga deltagarnas berättelser. Genom att genomföra en fokusgruppsintervju får man 

möjlighet att inte bara undersöka vad gruppdeltagarna tycker om det givna ämnet utan även 

hur de beskriver det och med vilka argument. Med andra ord ger fokusgruppen på samma 

gång en bred åsiktskarta och ett djup i analysen av människors förståelse, åsikter och 

erfarenheter (Wibeck 2011:14).     

 

Livshistoria och biografi  

Jag är intresserad av mina informanters levnadsberättelser och dessas narrativa strukturer.  

Levnadsberättelser speglar både vår tidsanda och samhället i stort och etnologen Birgitta 

Svensson har i boken Skjorta eller själ – Kulturella identiteter i tid och rum från 1997 

funderat kring skillnaden mellan levnadsberättelser, livshistoria och biografi. För att kunna 

säga något om människans olika identitetsformeringar, menar Svensson, att man bör skilja på 

begreppen livshistoria och levnadsberättelse (Svensson 1997:39).  Levnadsberättelse kan 

sägas vara berättelser som presenteras utifrån en strukturerad jag-uppfattning, inte den 

uppfattning man har av sig själv utifrån tillskrivna identiteter utan snarare utifrån interna 

kognitiva processer. Jag-presentationen skiljer sig alltså från en social och kulturell identitet, 

som är ett resultat av såväl spelet mellan olika människor som av en historisk sammansatt 

kontext (Svensson 1997:39).    

 

Det finns även en livshistoria utanför individen. Vissa sociala fakta definerar människor utan 

deras egna påverkan, det handlar inte om enkel disciplinering utan om att människor handlar i 

enlighet med gällande kategoriseringar av dem. Det gäller att sammanföra levnadsberättelser 

och livshistoria till en enhet som kan kallas biografi (Svensson 1997:40). Genom att visa hur 

humanister berättar sin historia utifrån sina erfarenheter, syften och perspektiv kan man spegla 

tidsandan och samhället. Humaniorastudenters sätt att berätta sina liv kan ses som en del av 

det moderna projektet och både livet och tiden är biografiskt ordnade i moderniteten. 

Svensson menar att det moderna varat eller projektet är ordnat som en självbiografisk 

presentation. Utifrån ett visst livsperspektiv formar humanister nuet mot bakgrund av tidigare 

livshistoria med siktet inställt på framtiden. Vilken inverkan har studenternas bakgrund och 
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deras väg till studier på uppfattningen av nuet och hur problematiserar de framtiden med hjälp 

av sina biografier?   

 

Svensson menar att vissa människor är skickligare än andra att skriva sitt liv i samklang med 

tidsandan. De som Svensson valt att kalla de ”intellektuella” vars levnadsberättelser och 

livshistorier analyserades visade sig vara konstruktörer av den goda identiteten, den som blev 

förebildlig och eftersträvansvärd för andra i hennes studie (ibid 1997:41). 

Humaniorastudenter, men även andra människor lever idag med föreställningar om vad som 

är den goda identiteten i den nuvarande tidsandan. Det gör att vissa subjektspositioner 

normaliseras medan andra kämpar med sina identiteter.  Hur påverkas humaniorastudenternas 

biografier av de goda identiteterna och vad skapar de olika biografierna för hierarkier mellan 

studenter, utbildningar och lärosäten? 

 

Föreställningar om vad som är en god identitet påverkar personers biografier. Jonas Frykman 

menar att självbiografin är ett försök att sluta ett öppet system, ett försök att etablera sig själv 

som det egna livets regissör. Livshistoriska intervjuer och självbiografier framställer således 

en upplevd värld skriven mot en fond av senare års erfarenheter. Det liv som en gång levdes 

framlänges och på känn blir först i efterhand en väg (Frykman 1992). Det humaniorastudenter 

hoppas finna vid vägens slut, de mål de orienterar sig emot, säger mycket om de förväntningar 

som de har på sin utbildning. De val som studenterna gör är självständiga, ofta med önskan 

om att följa sin egna dröm,och att bryta sig loss från gamla konventioner men samtidigt 

önskar de sig fasta, traditionella symboler att förlita sig på, till exempel en yrkestitel. De 

fostras både till självständighet och till att följa traditionen (Svensson 1997:52). Denna 

dubbelhet gör valet av utbildning svårare för studenter idag. De ska välja individuellt men 

tänka traditionellt.  

 

Forskningssammanhang 

De olika forskningssammanhang som jag med denna uppsats vill positionera mig inom är 

ungdomsforskning, utbildningspolitisk forskning främst den som behandlar humaniora och 

framtiden samt det etnologiska forskningsfältet. Jag vill positionera min uppsats i 

samhällsdebatten och det gör jag genom att placera min uppsats nära forskningen kring 

humaniora och framtiden, en forskning som är högaktuell i dagens utbildningspolitiska läge 

då universitet ser ut att förändras inför framtiden.  
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Inom ungdomsforskning måste Helena Kåks avhandling Mellan erfarenhet och förväntan – 

betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser nämnas. Den ger en översikt kring 

ungdomar, framtid och centreras kring begreppet blivande. Något som i ungdomarnas 

livsberättelser är centralt, precis som blivandet också är för studenterna i denna uppsats.  

Thomas Ziehe bör nämnas som ett viktigt underlag för min uppsats. Ziehe menar i 

Kulturanalyser - Ungdom, utbildning, modernitet 1989  att ungdomar själva måste välja i en 

friställd kulturell värld och att de därmed hela tiden riskerar att misslyckas och välja fel. De 

måste enskilt skissera, utprova och omformulera sina identiteter, och det mot bakgrund av ett 

samhälle som innehar de alla de flesta svaren om vad som anses rätt samtidigt som det läggs 

ett ständigt ökande anspråk på individuell frihet (Ziehe, 1989:38). I min uppsats har 

studenterna med sina val av utbildning positionerat sig som humaniorastudenter och utnyttjat 

sin individuella frihet. De funderar därmed på om den humanistiska utbildningen var en risk 

de tog, om identiteten är tillräckligt stark eller om den måste omformuleras efter idealiserade 

studentpositioner. 

Jag har velat undersöka hur humaniorastudenter funderar kring sin utbildning och deras väg 

mot arbetsmarknad och framtid, i detta fall kan Maria Zackariassons Maktkamper och 

korridorfester - En etnologisk studie av kulturella processer och gruppinteraktion i två 

studentkorridorer från 2001 nämnas. Zackariasson har använt sig av begreppen individualitet 

och modernitet för att undersöka maktkamper i korridorer men också för att komma nära de 

unga studenternas livsberättelser och deras tankar om stundande vuxenblivande något som jag 

själv med min uppsats håller som centralt.  

Jag vill beröra samhällsdebatten kring utbildning och specifikt humanioras framtid. Två 

centrala verk i försvaret av humaniora under de senaste åren är Anders Ekström och Sverker 

Sörlins Alltings mått – Humanistisk kunskap i framtidens samhälle från 2012 och Forser och 

Karlsohns Till vilken nytta? –En bok om humanioras möjligheter från 2013. Båda har varit 

centrala för mig och ger perspektiv på hur samhället och universitetets utveckling påverkat 

humanioras status som utbildning och vetenskap. Dessa företrädare för humaniora utmanar 

rådande syn på humaniora och ge konkreta exempel på hur framtidens humaniora kan se ut. 

Båda böckerna för sina diskussioner på en högre och mer abstrakt nivå än min uppsats som 

borrar på djupet i vardagen och undersöker hur humaniora upplevs av dess studenter. Svenskt 

Näringslivs rapport  Konsten att strula till ett liv – Om ungdomars irrvägar mellan skolan och 

arbete från 2011 har med sin något negativa syn på humanistisk utbildning fått verka som 
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motpol för belysa hur tankarna på humaniora kan se ut både för den större debatten men också 

för min uppsats specifikt. 

För att få ett mer etnologiskt sammanhang har jag inte bara vänt mig till forskning kring 

ungdomar och vuxenblivande, jag har även sökt mig till forskning kring subjekt och 

positioneringar. René León Rosales Vid framtidens hitersta gräns – Om maskulina 

elevpositioner i en multietnisk skola från 2010 bör nämnas för sin forskning om de villkor 

som både möjliggör och begränsar vilka elevpositioner unga pojkar på en multietnisk skola 

kan iscensätta. Rosales fokuserar på maskulina normer och pedagogiska praktiker, men också 

på det som närmar sig min uppsats, samhälleliga förutsättningar och ideal. Rosales diskuterar 

hur elever interpelleras in i den svenska skolan genom den statligt sanktionerade skolplikten, 

vilket skapar idealiserade elevsubjekt som de unga pojkarna hela tiden jämför sig med. Jag 

har med hjälp av den teoretiska grund Rosales står på diskuterat idealiserade studentsubjekt i 

min uppsats och har på liknande sätt kunnat påvisa hur de samhälleliga förutsättningarna blir 

olika för studenter, beroende på plats och utbildning. 

En etnolog som skrivit om det materiellas betydelse i människors biografier är Sofi Gerber 

som i artikeln Det materiella fokus – Diskursetnologiska perspektiv på murens fall (2012) 

intervjuat personer som växt upp i Berlin under den tid då muren delade staden. Materiella 

objekt ger inte bara mening till identiteter utan påverkar vilka identiteter och positioner som 

är tillgängliga, eftersträvansvärda och attraktiva menar Gerber. Genom de fältarbeten, 

observationer och intervjuer jag gjort i min uppsats har platsens betydelse framkommit vara 

central i identitetsskapandet hos studenter.       

Med stöd av detta forskningsammanhang och de intervjuade studenternas utsagor har jag 

reflexivt förhållit mig till ett område som intresserar mig mycket, humaniorastudenters 

föreställningar om utbildning och framtid.    

  



18 

 

VAR KOMMER VI IFRÅN? - KONTEXTER  

universiteten som studenter möter idag har förändrats och ser efter otaliga reformer 

annorlunda än för några år sedan. De allt starkare banden mellan högskola och näringsliv har  

skapat omarbetade program och kurser på universiteten och högskolorna. Det har inte bara 

förändrat utformningen av utbildningar utan det har också förändrat studenters syn på sin 

utbildning och framtid. Detta kapitel behandlar universitets omvandling och hur det påverkar 

ungdomars val inför framtiden. Kapitlet kommer undersöka de unga studenternas vägval i 

förhållande till familjebakgrunder och livssituationer.     

Universitetets omvandling 

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har i sin bok Hets! – En bok om skolan från 2011 historiskt 

närmat sig vad ett universitet är för att undersöka studenter, lärare och institutioner. Latinets 

universitas betyder skrå och universiteten är föregångare till medeltidens skråväsende. Till de 

andra dåvarande skråna, bagarnas, skomakarnas och tunnbindarnas anslöt sig också de lärda 

(Liedman 2011:133). Liedman ger en historiskt tillbakablick i sin bok, en tillbakablick som 

ger eko ända in i vår tid: 

Ingen planerade de första universiteten. De växte fram spontant och visade sig vara en 

lösning på ett problem som andra skolor under medeltiden inte förmått lösa. Problemet var i 

korthet att uppnå en tillräcklig inre frihet och ändå inte gå miste om det nödvändiga stödet 

utifrån. Skolor är inte självförsörjande. De har ingen makt som inte förlänats dem utifrån. 

De är fria i den mån de uppfyller ändamål som någon stark kraft i samhället finner viktiga. 

(Liedman 2011:133)  

Från de spontant framväxande medeltida skolorna till dagens stora och centrala 

samhällsinstitutioner har det hänt en hel del. Ser man dagens högre utbildning och forskning 

mot bakgrund av de många århundradenas utveckling är det först obändigheten i själva 

institutionen som är iögonfallande (Liedman 2011:164). Trots otaliga reformer, inre schismer 

och stora yttre påfrestningar finns mycket av den ursprungliga identiteten kvar och universitet 

är till stor del sig likt vad gäller styrning och hierarkisk uppbyggnad. Trots likheterna från förr 

framkommer den centrala betydelse bolognareformen haft på det nya universitetet. 

Bolognareformen trädde i kraft 2007 och är en europeisk reform som ämnar att stärka banden 

mellan högskola och näringsliv och den ställer krav på att högre utbildning ska ge studenten 

anställningsbarhet. Det gör att program, kurser och undervisning har omarbetats i avsikt att 

anpassas efter anställningsbarheten. Reformen förutsätter att alla utbildningar ska anpassas 

efter den rådande arbetsmarknaden och därmed att studenter bara är intresserade av vad en 
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rådande arbetsmarknad har att erbjuda menar Liedman. Mycket tyder dock på att många ändå 

kommer välja andra vägar än de som reformen vill att de ska vandra (Liedman 2011:138).  

Efter att Bolognareformen trädde i kraft har anpassningen efter näringslivet stärkts. År 2014 

finns en liknande debatt som är aktuell. Den handlar om förslaget som regeringen lagt fram 

om en stiftelsereform för universiteten. I Reformförslaget ”Högskolestiftelser – en ny 

verksamhetsform för ökad handlingsfrihet” som arbetats fram av utbildningsminister Jan 

Björklund och statssekreterare Peter Honeth presenteras i korthet ett förslag att landets 

universitet och högskolor ska omvandlas till privata stiftelser. Därmed skulle de kunna drivas 

mer ekonomiskt fokuserat och därigenom kunna ta emot donationer, vara sin egen juridiska 

person, starta bolag och därigenom bygga upp egna medel och tillgångar (Ds 2013:49). Detta 

förslag har stött på mycket motstånd, Professorer och anställda på en rad universitet skrev 

tillsammans under en debattartikel i Dagens Nyheter, där de kallade utredningen en ”politisk 

pamflett utan eftertanke” (Dagens nyheter 2013). Utredningen har också mött liknande 

motstånd från studentkretsar och bland annat har en radikal motståndsrörelse växt fram som 

kallar sig Ockupera universitetet. De beskriver situationen i en debattartikel i 

mediakooperativet Fria tidningen:  

Den ilska över regeringens reformförslag som burit fram motståndet kan bara förstås mot 

bakgrund av de omfattande förändringar som universitetet sedan flera år genomgått. Under 

såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har pressen ökat på att utbildningar ska 

konkurrera med varandra och anpassa sig till näringslivets behov. Detta har öppnat för ett 

ensidigt fokus på kortsiktiga, kvantifierbara resultat. Kvalitet och möjligheterna till kritiska 

perspektiv har blivit lidande. Den stiftelseutredning som återremitterats riskerar att 

förstärka denna utveckling. Med den frånkopplas högskolornas finansiering från de regler 

som gäller för en statlig myndighet (Fria tidningen 2013).  

De ekonomiska krafterna påverkar samhällets institutioner och därigenom den enskilde 

individen. Stiftelsereformens avsikt är förändrade universitet med klarare ekonomiska 

intressen (Ds 2013:49).  

Den brittiska genusforskaren Mary Evans beskriver i sin bok Killing thinking – The death of 

universities från 2004 hur den yttre påverkan som individen utsätts för också sker på 

universitetet i stort. Utbildningar förväntas erbjuda direkt avkastning genom anställning 

istället för som förr, kunskap utan krav på mål och särskilda syften. Evans uttrycker sig 

radikalt när hon säger att: ”The finest education is one without aims and objectives; it is not 

directed towards social norms, or forms” (Evans 2004:124). Mary Evans menar att 

undervisningen håller på att förändras i ödesdiger riktning. Det är inte längre fråga om att 
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educate studenterna utan att train dem; de ska med andra ord bli slipade för vissa bestämda 

och begränsade uppgifter i stället för att främst utvecklas som människor (Liedman 

2004:163). 

Att välja inför framtiden         

Sven-Eric Liedman menar i sin bok Hets! – En bok om skolan från 2011 att de människor som 

befolkar skolan lever större delen av sitt liv utanför skolan. Lärarna och eleverna är vanliga 

människor som bor i lägenhet eller villa, pendlar eller promenerar till och från jobbet, 

kommer hem på kvällen till en verklighet som inte är skolans (Liedman 2011:221). Även 

studenter lever merparten av sina liv utanför universitet och högskola. De påverkas inte bara 

av vad som försiggår i föreläsningssalar och seminarierum, laboratorier och bibliotek utan 

världen kastar sig över dem så snart de är utanför institutionens portar. Liedman menar att 

skolan delar blodomlopp med resten av samhället. Han menar att den har ett eget kretslopp, en 

egen väg från klass till klass och från kurs till kurs men allt som finns i skolan har sitt 

ursprung utanför den (Liedman 2011:221 f). Man kan inte koppla loss samhällets institutioner 

från samhället. Liedman fortsätter: 

Detta ”utanför” invaderar hela tiden dess inre genom de människor –barn, unga och vuxna 

– som arbetar inom den. Ändå finns det något helt säreget med skolan. Vad man än gör 

inom den måste den rymma en pil som pekar mot framtiden. Här gäller det inte bara den 

sorts planering som är en avgörande del av varje mänsklig verksamhet-alltifrån att tänka ut 

kvällens middag till att lägga grunden för det hus som redan finns förebådat i ritningarna. 

Nej, i skolan ska man inte bara föregripa den verksamhet som försiggår där utan också det 

liv som eleverna eller studenterna ska leva efter att de slutat skolan (Liedman 2011:221 f).  

Redan som liten ska man alltså inte bara föregripa den verksamhet som pågår utan man ska 

också ha funderat och utvecklat strategier för hur grunden som man lägger ska byggas och 

vad som den faktiskt ska bli i slutändan. Blivandet är centralt och är något som får 

konsekvenser för hur vi ritar och planerar våra liv efter redan satta ritningar där det centrala är 

att bli någon innanför ramarna av vad som anses vara det eftersträvansvärda. 

Helena Kåks har i sin doktorsavhandling Mellan erfarenhet och förväntan – Betydelser av att 

bli vuxen i ungdomars livsberättelser från 2007 undersökt hur unga människor konstruerar 

betydelsen av att bli vuxen i sina livsberättelser. Kåks utgår ifrån begrepp som individualism, 

frihet, normer och ideal när hon beskriver hur ungdomar försöker forma sina liv. Kåks menar 

att det är mellan impulser utifrån och tidigare erfarenheter som idéerna om vad framtiden är 

börjar: 
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De ”färdiga” lösningarna tycks färre än tidigare och som en följd av det förväntas 

ungdomar göra en mängd aktiva val. Framtiden läggs i högre grad, på gott och ont, i den 

enskildes händer. I praktiken är det val som uppfattas och beskrivs som öppet förstås inte 

helt fritt. Klass, kön, etnicitet, personlighet och givna yttre förutsättningar har betydelse för 

vad en ung människa strävar efter och tror sig kunna uppnå, och för vad som i realiteten går 

att förverkliga (Kåks 2007:19 f).  

Kåks resonemang liknar Foucaults i de att de båda talar om hur förväntningar för framtiden 

formas genom institutioners interpellation samtidigt som subjekt också påverkas utifrån. 

Individer som uppfattar sig som humanister upplever denna dubbla påverkan på subjektet och 

finner det svårt att både möta sina egna förväntingar på framtiden och samhällets krav på 

nytta.   

Thomas Ziehe har i boken Kulturanalyser - Ungdom, utbildning, modernitet från 1993 

beskrivit hur den enskilda individen i en friställd kulturell värld måste välja individuellt och 

därmed riskerar att misslyckas och välja fel. Ziehe menar att man individuellt måste skissera, 

utprova och omformulera sin identitet och det mot bakgrund av ett samhälle som innehar de 

allra flesta svaren om vad som anses rätt. Samtidigt läggs ett ständigt ökat anspråk på 

individuell frihet (Ziehe 1993:38). Detta gör att studenter får svårare att förklara sina val av 

utbildning och det ökar därmed också osäkerheten kring de val som man gjort. De val av 

humanistisk utbildning individerna gjort anses i debatten om humaniora som ett ostrategiskt 

val utifrån en marknadsekonomisk synvinkel. Ziehes teorier ger redskap för att försöka 

förklara varför olika utbildningar anses vara olika strategiska och eftersträvansvärda och 

varför vissa vägar anses rakare än andra.  

 

Guy Standing har i sin bok Prekariatet - den nya farliga klassen från 2013 målat upp en bild 

av en ny grupp människor i världen, en klass i vardande. Denna nya klass står inför väldiga 

utmaningar med otrygga anställningar, arbeten med begränsad varaktighet och minimalt 

arbetsskydd att se fram emot. Prekariatets individer är spridda i dagens klasssamhälle och de 

sammanförs i deras förminskade möjligheter till karriär, deras sökande efter trygga 

yrkesidentiteter och deras begränsade tillgång till de statliga förmåner och tjänsteförmåner. 

Allt detta som generationer innan har lärt sig att betrakta som rättigheter (Standing 2013:42).  

 

Standing menar att prekariatet till exempel känner frustration inför utsikten om en livstid av 

flexibla arbeten, med all den otrygghet som dessa medför. Studenter idag får tidigt lära sig att 

de kommer behöva vara flexibla och böja sig efter marknaden och de skapar för studenter likt 
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prekariatets individer en frustration kring den otrygghet som hela tiden följer individen i 

hälarna. Likt prekariatet saknar dagens humanistiska utbildning tydliga karriärsstegar, uttalade 

mål och en klar vägledning vilket gör att många människor lämnas svävande mellan allt 

djupare självexploatering och uppgivenhet (Standing 2013:36). Något som leder till förvirrade 

studenter och uppgivna ungdomar.  

 

Ungdomar känner sig otrygga i den friställda tillvaro de befinner sig. De klara lösningarna 

och positionerna att inta är färre och det medför en oro över att de val de gör kan vara 

riskabla. Blivandet har blivit centralt och har fått konsekvenser för hur studenter ser på sina 

utbildningar. Studenter jämför sina utbildningar med det som är innanför ramarna av vad som 

anses vara det eftersträvansvärda och det får konsekvenser för den egna självbilden. I de 

intervjuer jag gjort med studenterna berättar de om sina vägar mot sin humanistiska utbildning 

och hur de eftersträvansvärda positionerna påverkar valet och livssituationen. I nästa del av 

kapitlet kommer studenterna redogöra för de intressen som fört dem mot humaniora, den 

påverkan familjen haft på deras beslut och hur deras rådande livssituationer har fått dem att 

söka sig till ett universitet för att utbilda sig.  

Vägar till humaniora – intressen, familjekontexter och livssituationer 

När Lars var i tjugoårsåldern och precis slutat gymnasiet satt han hemma och undrade vad han 

skulle göra med sin tid och sitt liv. Många av hans vänner från gymnasiet tänkte läsa  kurser 

och skjuta upp de största besluten om framtiden. Lars hängde på och han hamnade på Uppsala 

universitet där han läste historia. Ett val Lars gjorde för att det kändes enkelt, kul och historia 

är något som han studerat, med vissa uppehåll, ända sen dess. De flesta andra vännerna till 

Lars slutförde sina kurser och tog sig sedan vidare mot något annat, arbete eller utbildning. 

Hans vänner ansåg de humanistiska kurserna vara en språngbräda mot något annat men Lars 

tyckte annat och valde att stanna kvar. Det var ett beslut Lars tog på grund av det intresse han 

hade för ämnet historia. Han menar att är du intresserad av något blir du också bra på det och 

det är ingen idé att lyssna på prognoser och debatter som säger att humanister inte får jobb. 

Den återkommande anledningen till att studera humaniora hos Lars men även till exempel hos 

Nelly är först och främst deras intresse för ämnena eller det specifika ämnet. Nelly berättar 

om hur hon vill förstå samhället på ett djupare plan för att sedan praktiskt kunna utöva sina 

kunskaper. Humaniora anses av Nelly ge henne som individ en allmänbildning, ett teoretisk 

kapital som hon känner att hon saknat när hon befunnit sig i det praktiska arbetslivet. Man 
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skulle kunna se det som att Lars är utanför arbetslivet och utbildar sig för att nå en position 

han ännu inte nått och Nelly kommer från insidan och utbildar sig för att kunna uppfylla den 

position hon tillhört. Båda ser behovet av humanistisk kunskap som centralt.   

Johan som efter studier i företagssammanställning kände även han en begränsning och sökte 

efter större och bredare perspektiv: 

Ehm, jag har examen i marknadssammanställning, en KY-examen sen tidigare. Det var det 

som jag flyttade hit för att plugga från början, utbildningen var på två år. Sen har jag läst A-

kurs i medie- och kommunikationskunskap också. I båda de här områdena så fick man ju 

kontakt med antropologin och etnologin och synsättet på andra kulturer och hur mycket 

skillnader det är på jorden. Jag fick kontakt med det där och jag tyckte det var ett väldigt 

intressant perspektiv. Att finna ett nytt sätt att se på sig själv och hur lite man egentligen 

förstår av världen liksom. Hur begränsad man är i sig själv och jag kände att jag sökte efter 

något större, nått större perspektiv. När jag läste medie- och kommunikationsvetenskap som 

jag läste innan jag började det här programmet så hade vi en lärare som hade doktorerat i 

antropologi. Hon pratade mycket varmt om det (antropologin för.anm) och sen hade jag en 

i min basgrupp läst antropologi så vi snackade mycket om det. Jag tyckte det lät jävligt kul. 

Som ett viktigt perspektiv att ha (...) Det negligeras kanske väldigt mycket i samhället 

tyvärr men jag tycker perspektivet är viktigt och jag önskar att det kunde vara större i 

politiska sammanhang också.  

En annan anledning till att man söker sig till en humanistisk utbildning kan vara att man 

uppmuntrats från barnsben att studera ett humanistiskt ämne. Det visar sig att inom många av 

de familjer som mina informanter tillhört har de funnits tankar om att till exempel språk, 

filosofi, litteratur, antropologi eller konst är viktiga ämnen för idividen att förvärva. Stefan 

som studerar till retorikkonsult, berättar om hur hans far alltid berättat för honom om vikten 

av språket för människan och Mirjam som studerar grundkursen i etnologi berättar hur  hela 

hennes familj består av akademiker av olika slag som alla finner den humanistiska bildningen 

viktig. Det finns hos dessa familjer en större förståelse för unga personers vilja att utbilda sig 

och specifikt då inom humaniora. Samtidigt som förståelsen ökar, förklarar mina informanter 

att det också finns en större press på att lyckas.   

Jenny är student i etnologi och när vi sågs studerade Jenny på masterprogrammet i etnologi på 

Södertörns högskola. Jenny drömde som liten om teatern och närde en dröm att bli 

perukmakare. Hennes dröm att bli perukmakare var länge en realitet men hon valde till slut 

bort det och arbetade inom modevärlden som projektledare. Efter ett par år inom modevärlden 

kände Jenny att hon inte hittar rätt och hon var längtade efter att få börja om igen.  
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Jenny ville återgå till studier, vilket hon bedrivit tidigare innan sin projektledaranställning, 

och hon valde då att börja plugga humaniora. Trots att det var precis det som hon ville göra 

var det lättare sagt än gjort. Jenny kämpade med tanken på att hon lämnat en trygghet för 

otrygga studier. Hon undrade om man kan vara så otacksam att man väljer bort ett välbetalt 

modejobb inom en bransch som många drömmer om att få vara i för att plugga humaniora. I 

vår intervju resonerade och berättade Jenny kring de studieval hon gjort och hur valen kändes 

rätt för henne men hur det på samma gång kändes som att hon gjorde fel val. När hon valde 

att se på sitt val utifrån den bild hon hade fått av humanistiska utbildningar, arbetsmarknaden 

och framtiden kändes det inte genomtänkt.  

Kan man lämna ett hyfsat betalt jobb, kan man vara så otacksam som ung? Och hej och hå,  

så när jag tillslut gjorde det var jag bara så jävla glad och det var sån lättnad. Jag tyckte jag 

fick se världen på ett annat sätt och man fick lov att  prata om saker som är viktiga och läsa 

tidningen var helt plötsligt en helt annan grej. Jag förstod sammanhang på ett annat sätt 

vilket va helt fantastiskt.  

Jenny jobbade innan sina studier i en bransch där hon kände sig utbytbar. Hennes minskande 

intresse för det hon arbetade med tillsammans med stressen som hon kände på jobbet gjorde 

att Jenny kände att det inte var värt att vara kvar i den branschen. Folk på jobbet och runt 

omkring henne tyckte att hon var konstig när hon bytte sitt jobb mot en utbildning. När hon 

kom till universitetet kände hon sig också gammal, eller uppfattade att hennes klasskompisar 

tyckte att hon var det. Anledningar som gjorde beslutet att plugga mer än bara lustfyllt. Det 

finns förutfattade meningar som Jenny pekar på, att utbildning och att vara student alltid 

sammankopplas med ungdomsåren och att ett fast jobb alltid är det eftersträvansvärda. Trots 

det motstånd som Jenny kände både från sig själv och från andra hade hon tillräckligt mod, 

resurser och intresse för att börja studera. Jenny har en medelklassbakgrund, likt många av de 

studenter jag intervjuat, och de talar om en trygghet och en styrka som fanns i deras 

uppväxter. Den känsla de fått med sig, om att det kommer ordna sig trots allt, är ovärderlig i 

valet av utbildning. De obekväma valet Jenny berättar om grundar sig i en vilja att få definiera 

sig själv som individ men också i den trygghet som kommer ifrån:  

Pappa har pluggat i Uppsala, kanske drack han mest bara öl. Men han har pluggat i 

Uppsala, svenska och massa annat sånt där, nu är han pensionerad men har hållit på med 

kommunikation hela sitt liv. Och reklam. Mamma är inte akademiker men har pysslat med 

massa olika grejer. Sekreterare på 70-talet sen hemma med oss. Det har dock funnits med 

oss sen vi va små, vi har skrivit mycket. Minns min första uppsats, den handlade om två 

vantar. Jag tyckte det va så fantastiskt, det va söndag och jag bara kände mig jättevuxen. 
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Uppmuntran och trygghet är något mina informanter återkommer till och det framstår för de 

flesta som en viktig del i valet av en humanistisk utbildning. En utbildning som de definierar 

själva som något kul och intressedrivet och som samtidigt backas hemifrån har fokus på 

bildningen. Trots detta vill studenterna att utbildningen i slutskedet ska leda till arbete, något 

som vi senare kommer in på.  

Stefan, en annan av mina informanter från Södertörns högskola berättar om hur han både känt 

sig uppmuntrad hemifrån men också att han känt att det var väldigt viktigt att studera och att 

det därmed sattes press på honom redan från början. Stefan berättar i intervjun om sin pappas 

yrke som översättare och hur, språk, litteratur och annan humanistisk vetenskap var något som 

ansågs viktigt att studera och det gjorde valet av humaniora självklart för Stefan. Det gjorde 

att Stefan kände en press på att han var tvungen att studera och bilda sig, likt sina föräldrar. 

Stefan beskriver en oro över hur han ska finna sin väg och kunna artikulera sin kunskap då 

han tidigt i sin utbildning kände att de mål han satt upp och som han hoppades skulle 

presenteras för honom kändes oklara plus att han ville definiera sig själv och sitt liv och sin 

utbildning: 

Stefan: Båda mina föräldrar är akademiker, det fanns lite krav, jag är ändå sista sonen 

liksom så det kändes som deras sista hopp. 

Olle: Men du kände att just humaniora och retorik var okej att plugga hemifrån? 

Stefan: Ja det va förmodligen min farsa som tyckte det va bra liksom, han är översättare så 

han tyckte i alla fall att språk var bra för mig att kunna för det skulle ju i framtiden kunna  

leda till att jag tar över hans företag om jag skulle bli bättre på engelska. Jag är visserligen 

bra på engelska men jag är inte lika bra som man behöver vara för att vara översättare. Det 

är inget jag har funderat på, det är något jag hört i efterhand men jag känner att jag inte vill 

fortsätta i mina föräldrars fotspår jag vill gå åt något nytt håll. 

Stefans citat beskriver det som nästan alla jag intervjuat beskriver. De beskriver en vilja att 

utbilda sig, att få syssla med något man tycker är intressant och roligt. Studenterna jag talat 

med väljer heller inte sällan något man blivit uppmuntrad till att läsa hemifrån, något som kan 

likna det som ens föräldrar gör, men alltid med den egna viljan och existensberättigandet i 

första hand. De vill bryta sig loss från sina föräldrar och inte göra lika som dem men de vill 

inte göra det allt för radikalt. Studenterna har tidigt förstått att de varit duktiga på just 

humanistiska ämnen, de har utvecklat intresse för det, kanske känt att en humanistisk kunskap 

har saknats och valt att studera humaniora. De unga studenterna har med detta val tagit sitt 

första steg in på universitetet, de har brutit sig loss från tiden som låg innan med anställningar, 
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arbetslöshet eller gymansiala studier och är på väg att omfamna identiteten student men också 

humanist. De har tagit chansen att definiera sin egen framtid och valt att börja studera på en 

utbildning som de själva tycker är intressant.  

När de valt utbildning är det dags att ta sig till studieorten. Väl där tar det inte lång stund 

innan det skapas positioner både till humanister på andra lärosäten men också föreställningar 

om omvärldens syn på den egna utbildningen och den personliga individuella framtiden.   
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VILKA ÄR VI? – VALET AV STUDIER 

 

Studieorter påverkar studenters val av utbildning. Detta kapitel tar upp de föreställningar som 

studenter har på sina val av humanistiska utbildningar, de studieorter de valt och de 

förutsättningar för framtiden som en humanistisk utbildning ger. Vidare undersöks hur valet 

av en humanistisk utbildning motiveras och förklaras och studieplatsens betydelse för 

studenten.  

 

Lars är 27 år gammal. Han började sina studier på Uppsala universitet men har nu flyttat och 

börjat på en masterutbildning på Lunds universitet. Vi träffas i Kulturanatomens kafeteria på 

Lunds universitet. Det är en gammal byggnad som ligger lite avsides från de andra mer 

pampiga huvudbyggnaderna och den framstår som familjär och intern. Byggnaden inhyser 

som namnet också skvallrar om kulturutbildningar och humaniora. Vi möts utanför porten i 

solen och går tillsammans upp för de två trapporna till kafeterian för att slå oss ner för ett 

samtal. Lars är en student som ger intrycket av att ha ett stort självförtroende och han räds inte 

att säga vad han tycker. Det känns som att han utan att tänka efter för mycket säger det som 

kommer till honom. Han är angelägen om att berätta sin historia och förklara hur han 

resonerat kring sin humanistiska utbildning och sin framtid. Lars valde att studera historia av 

den enkla anledningen att han tycker det är kul och det har varit hans drivkraft från början. En 

utbildning man finner intressant och rolig kan sen alltid förankras i något mer konkret i 

framtiden menar Lars och säger att: 

 

Är du intresserad av någonting blir du bra på det och blir du bra på någonting kommer du 

också få jobb på det. Man ska strunta i alla de här jävla prognoserna som säger att 

humanister inte får några jobb, de är väll oftast skrivna av teknologer eller så. Så det har jag 

alltid tänkt, läs det du är intresserad av för det kommer du bli bra på, det kommer man få 

jobb på. 

 

Lars vill att hans intressen ska få styra vad han i framtiden vill ägna sig åt. Han menar att det 

inte finns anledning att ägna sig åt något som man inte trivs med. Något som de flesta jag 

pratat med instämmer i. Nelly som jag träffade i Malmö men som studerade i Lund säger till 

exempel att om hon bara ska känna att utbildningen hon väljer ska leda till jobb kommer 

lusten för den att försvinna. Nelly menar att hon vill studera för att det är kul och för att det 

ska ge henne som person ett mervärde inte för att det ska leda till ett specifikt yrke. Hon har 
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redan arbetat som journalist på radio och där har hon förstått att det viktigaste är kanske inte 

att ha ett jobb utan faktiskt att trivas och brinna för något. Nelly säger att:  

Jag har sett mig själv som en berättare många gånger, Jag vill låta alla människor höras. 

Sen har jag aldrig varit en riktig idealist när jag har jobbat för det är svårt att förhålla sig så 

kring många saker på en arbetsplats. Men grundtanken med journalistiken var att få alla 

berättelser hörda. Sen blev det så att jag tyckte det var väldigt kul rent privat och personligt 

att få höra människors berättelser och bearbeta det. Där jag är nu på grundkursen i etnologi 

är jag inte långt därifrån och därför känns det väldigt rätt att hålla den förankringen.    

Både Lars och Nelly valde utbildning efter intresse, en utbildning som de tänker anpassa efter 

arbetsmarknaden. Valet av humanistisk utbildning kräver självförtroende i och med att det 

ofta finns en osäkerhet kring vad en arbetsmarknad efterfrågar av en humanist och hur det kan 

kopplas ihop med en specifik utbildning. Vare sig man som Lars har ett stort självförtroende 

och en tro på sin utbildning eller om man tvärtom som andra har en mer pessimistisk syn på 

sin utbildning och ett mindre självförtroende finns viljan alltid där att förklara och motivera 

de humanistiska studierna. Siri som jag träffade på Malmö högskola och som när vi möttes 

var klar med sin utbildning såg i vårt samtal tillbaka på sin tid på högskolan. Siri funderade 

kring den starka vilja hon kände för att i mötet med andra motivera sina studier. Hon kände att 

hon hela tiden,  för att kunna tas på allvar, var tvungen att förklara på ett enkelt sätt vad hon 

studerade. Siri menade att det varit svårt och hur det då tärde på hennes självupfattning:  

Siri: När jag läste kulturvetenskap handlade det mycket om ett tungt teoretiskt ämne, 

ämnen.                                                                                                                                  

Olle: Mmm                                                                                                                                       

Siri: Och då handlade det lite, väldigt mycket, om att folk identitetskrisade där                     

Olle: Mmm                                                                                                                                   

Siri: Folk undrade vad kan jag göra av det här? Kan jag, hur kan jag göra nån nytta? Ja visst 

jag kan sitta och prata om saker men vad kan jag faktiskt göra, hur ska jag kunna forma en 

en yrkesprofil av det här överhuvudtaget? Hur ska jag ta mig vidare sen (...) jo jag kan göra 

vad som helst.                                                                                                                                    

Olle: Mmm                                                                                                                                                  

Siri: Och det är det som framförallt hela tiden, ehm, numera våran generation kan göra vad 

som helst fast det är, åh vi kan göra vad som helst, och det är skitsvårt, det är, Jag hatar det 

många gånger.                                                                                                                                         

Olle: Mmm                                                                                                                                       

Siri: Därför att om det inte finns några som helst ramar hur ska man då veta åt vilket håll 

man ska gå. Ja så de diskussionerna som har förts har handlat om det.                                        

Olle: Mmm                                                                                                                                                    

Siri: Väldigt mycket, att folk har varit väldigt vilsna, ehm, och när det gäller då, ehm, 
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ämnesmässiga problem. När det gäller Malmö högskola så har det handlat om eller det vi 

diskuterat har handlat väldigt mycket om, alltså strukturen.      

Humaniorastudenterna vill förklara sig och försöka få dem som frågar att förstå att det de gör 

inte är konstigt, ogenomtänkt, ologiskt utan snarare genomtänkt, intressestyrt och effektivt. 

Antingen skriver humaniorastudenterna under på det som de känner att omgivningen tycker 

om deras utbildningsval eller så försöker de utmana och förklara för dem hur man tänker och 

hur de motiverar sina val. Tove som jag mötte på Södertörns högskola valde till slut att 

fortsätta med sina etnologistudier men det var ett svårt val. Hon tänkte hela tiden att en 

utbildning ska leda till vad hon kallar ett riktigt jobb och hon delade hennes omgivnings syn 

på humaniora som något tillfälligt och kanske inte riktigt seriöst. Till slut orkade hon inte söka 

efter det riktiga jobbet och valde humanioran och etnologin men ändå med synen kvar på att 

det inte var ett strategiskt val utan mer ett intressestyrt val:  

Jag läste etnologi två terminer då, men hela tiden med, jag tyckte det var jätteintressant men 

hela tiden med inställningen att det här är inte det jag ska bli när jag blir stor. Utan jag ska 

läsa här ett tag för att få prova på att läsa på högskola, universitet och sen ska jag gå vidare 

till en ”riktig utbildning”. Så jag läste två terminer sen sökte jag till lärarutbildningen här på 

Södertörn kom in på den och läste en termin och tyckte de va fruktansvärt hela terminen. 

 

Tove vill till en som hon beskriver det ”riktig utbildning” där man kan bli något på riktigt, få 

en position, ett yrke. Men först när hon provat på en ”riktig utbildning” och tyckte att 

lärarutbildningen var ointressant kunde hon slappna av och gå vidare inom det hon var 

intresserad av: 

 

Jag stod ut en termin sen sökte jag C-kursen i etnologi på Stockholms universitet igen läste 

C och dåvarande magister, vilket är en termin i en följd, och tyckte det var helt fantastiskt. 

Det var någon gång under C-kursen som jag kom att tänka på att kanske söka 

forskarutbildningen. Det hade jag inte tänkt innan men jag vantrivdes så hemskt på den här 

riktiga utbildningen som jag började på så jag bestämde mig för att göra det jag tyckte var 

roligt istället för att tjafsa med sånt som att få ett riktigt jobb.   

 

Ingen riktig utbildning och inget riktigt jobb men trots det så valde Tove ändå att studera 

etnologi. Tove motsatte sig bilden av vad som kännetecknar en riktig utbildning och därmed 

kände hon att det var svårare att motivera sina studier. I Uppsala träffade jag humanisten och 

doktoranden i etnologi Damian som likt Tove också funderat mycket kring hur man 

positionerar sig på en framtida arbetsmarknad:   
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Ett väldigt brett mål ehm sen som jag jobbade emot som sen liksom på vägen dit väljer man 

bort vissa saker och det liksom utkristalliserar sig saker mer och mer om vad som är möjligt 

och vad man kan göra. Alltså det har skalats av lite för sig liksom genom utbildningen så 

till slut framstod det som självklart vad som (man ville göra för.anm). 

Damian har under många år bedrivit humanistiska studier. Han har mestadels studerat i 

Uppsala men också i Umeå och Stockholm. Han har hela tiden drivits av sin dröm om att 

skriva. Han förstod tidigt att skrivandet inte uppfattades som ett riktigt jobb och att hans 

utbildning därför borde riktas mot forskning, närmare den riktiga positionen forskare. När 

Damian positionerades sig som en person som vill forska kände han att det genaste blev 

lättare för honom att förklara och definiera sin tillvaro.  

Jag tänker liksom i relation till mig själv så var det, jag vill ju skriva, jag ville ju inte forska. 

Att forska är ju väldigt specifikt det relaterar ju till en position på en arbetsmarknad men 

det var ju inte det som i grund och botten drev mig utan jag ville ju skriva. Allt detta var 

innan jag hade förstått det här med att man måste vara en position på en arbetsmarknad. Så 

att nånstans utkristalliseras föreställningar om yrkesframtiden genom det system man är en 

del av på gott och ont.  

Boris studerar konstvetenskap på Uppsala universitet och beskriver sina förväntningar på 

universitetet, förväntingar som även de utgår från hans föreställningar om vad som är en riktig 

utbildning: 

Såklart man hade förväntningar, Ja jag blev väldigt förvånad över att det var så lite 

lärarledd tid när jag kom hit. Jag trodde att plugga skulle vara lite som ett heltidsarbete. 

Men det var nog för att jag, jag hade inte såna vänner som pluggade humaniora (skratt) jag 

fick intrycket av att det var väldigt löst i början. Vi var på en introduktion sen började inte 

kursen förens veckan efter och då hade man en vecka fritt att leta litteratur. 

Boris förklarar hur han blev konfunderad över all den tid som sattes till eget förfogande i hans 

konstvetenskapliga utbildning. Boris förväntningar innehöll föreställningar om fulltidsstudier, 

där föreläsningar och seminarier i rask takt avlöste varandra, där späckade scheman satte 

ramarna för hans lärande. När det plötsligt var mycket tid över kändes det helt plötsligt 

konstigt. Det kändes löst och motsvarade inte alls de förväntningar som Boris hade på studier 

som något som tidsmässigt kunde motsvara ett vanligt lönearbete.  

Ofta är det något som humaniorastudenter anser vara ett av de största problemen med sin 

utbildning, bristen på schemalagd tid. Mer lärarledd tid anses vara svaret på frågan om hur 

humaniora skulle kunna bli bättre. Om man uppehåller sig mer på platsen och får hårdare 
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ramar att förhålla sig till kan man lättare förklara sin identitet, känna sig tryggare i sin 

utbildning och därigenom mer likna en anställd person, Boris förklarar: 

Det (valet av humanistisk utbildning för.anm) gav en otrolig, vad ska jag säga, inte tyngd 

men det gav en. Det las på mig, det är mig det handlar om nu, det är jag som ska ta tag i det 

här nu, det är faktiskt jag som har valt att plugga det här nu.  

Ta till exempel Mirjam, en av mina informanter från Södertörns högskola som jag frågar om 

utbildningen motsvarat hennes förväntningar:  

Ja och nej, alltså det är lite slappare än vad jag hade tänkt mig, det är lite, lite mindre 

högskola än vad jag hade trott på något sätt jag tänkte mig nog att det skulle va (...) jag vet 

inte riktigt vad jag hade tänkt mig men ehm det är väldigt såhär jo men om ni inte hinner 

med och lämna in tentan så ja det går bra att göra det på måndag.  

Mirjam förklarar vidare att hon menar att det är mycket upp till personen vad utbildningen 

blir. Det är ingen som kommer med pekpinnar eller tvingar dig att göra, vara eller träna vissa 

saker, det är upp till dig själv, Mirjam säger:  

Man märker att det är ganska lätt att slappa och ta tag i litteraturen sen ehm jag tror att jag 

till hälften kör på den där slappargrejen och till hälften stressar upp mig. Så hittills är jag 

väll inte den ultimata studenten jämfört med säkert många av de andra. 

Mirjam nämner sig själv som en motsvarighet till den ultimata studenten. En ultimat student 

är, om man ska förstå Mirjam, inte helt ologiskt en student som tar tag i sin litteratur och 

schemalägger sina dagar. 

Thomas Ziehe menar i sin bok  Kulturanalyser - Ungdom, utbildning och modernitet från 

1993 att ungdomar idag tvingas vara reflexiva i bemärkelsen att de ständigt konfronteras med 

bilder av ungdomen som en del av vårt samhälles syn på det moderna. Du är inte bara ung 

utan du konfronteras samtidigt med bilder om hur du borde vara som ung (Ziehe 1993:53). 

Utifrån Ziehe kan man tänka att en student konfronteras med bilder om hur en student borde 

vara och inrikta studierna idealt. En mönsterstudent som läser en riktig utbildning som leder 

till ett riktigt jobb. 

Studenter väljer att förklara och identifiera sig utifrån sina utbildningar på liknande sätt. 

Humaniora har en position i förhållande till andra ämnen och utbildningar men det finns olika 

positioner inom humaniora vilka också avspeglar sig i studenternas förhållningssätt. 

Studenterna förstår sig själva och positionerar sig – genom kontraster och motsatser – mot 

andra lärosäten, andra utbildningar och mot vad de erfar som omvärldens föreställningar om 
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humaniora. De här positioneringarna får konsekvenser för studenternas syn på framtiden och 

ideala yrkesroller. Alla dessa sätt att positionera sig vävs samman och bildar en helhetsbild i 

studenternas berättelser, om en utbildning som har svårt att erbjuda dem klara mål och 

riktningar något, som efterfrågas av de allra flesta i uppsatsen. Det finns en kraft i 

dominerande normer och det som i offentligheten uttrycks vara eftersträvansvärt. 

 

Studieorten, lärosätets position och omvärldens föreställningar  

Först ska studenten bestämma sig för att bedriva studier i humaniora sen måste platsen för var 

studierna ska bedrivas väljas av studenten. Ett universitet eller en högskola ska väljas. De 

studenter jag intervjuat anser att valet av lärosäte har inverkan på hur man ser på sig själva, 

sina studier och även andra studenter som inte studerar just humaniora eller kanske inte 

studerar alls. Givetvis är det först och främst en geografisk skillnad som bidrar till olikhet 

men det finns också skillnad i hur anrik en läroplats anses, eller hur nytänkande, progressiv en 

annan plats anses vara. Den dagliga genomströmningen av studenter på olika campus och den 

materiella uppbyggnaden av läroplatserna inverkar även på hur de som uppehåller sig där ser 

på sig själva och på andra. Det avgör var man till slut väljer att studera.  

Studier ska vara billiga enligt studenterna jag intervjuat. Vilken plats de än valt att studera på 

så är det fördelaktigt om studierna kan vara så billiga som möjligt. Studielån försöker man 

undvika genom att finansiera sina studier på olika sätt, kanske med extrajobb, eller att under 

studierna fortfarande bo hemma hos föräldrar eller att på andra sätt försöka minimera 

studieskulderna. Andra anledningar än det ekonomiska väger tungt i valet av utbildning. 

Uppsala och Lund kan till exempel locka med ett rikt studentliv med studentnationer, 

föreningar och studentikosa traditioner medan Malmö kan locka med storstadspuls och 

Södertörn med sin närhet till Stockholm.  

Stefan bor hemma hos sina föräldrar och tar inga studielån alls och då passade Södertörn 

perfekt för dess närhet till föräldrahemmet. Jenny arbetade extra och ville inte överge 

Stockholm vilket hon flyttat till många år tidigare från Göteborg. Den närhet till Stockholm 

city och de södra förorterna som Södertörns högskola har är av betydelse för vilka som 

studerar på platsen. De flesta studenterna anser sig inte ha råd att flytta, ta studielån eller sluta 

jobba för att satsa allt på studier på annan ort. Investeringen av tid och kraft känner de är lika 

stor men det blir större fokus på själva utbildningen och kanske inte lika stort fokus på livet 

omkring utbildningen och att vara student vilket utgör en stor del för studenter i Uppsala och 
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Lund. Stefan upplever att det är många yngre som kommer från närområdet för att studera på 

Södertörn och om de är äldre är de i högre utsträckning inflyttade. Han tror också att väljer 

man som student att flytta hemifrån för att studera väljer man nog inte Södertörn utan något, 

som Stefan kallar det, mer etablerat Campus.  

Lars valde att stanna i Uppsala på grund av närheten till hemmet, precis som Stefan. Lars 

märkte dock att många inflyttade studenter hade större behov av att skaffa vänner, roa sig och 

delta i studenlivet än vad han hade. Något som han anser vara speciellt för Uppsala.  

I studenternas berättelser uppstår, som nämndes ovan, hierarkier mellan de olika lärosätena 

och den plats man inte tillhör definierar lika mycket vad man är, som den plats som man 

tillhör. Standing (2013) menar att vi alla definierar oss själva lika mycket utifrån vad vi inte är 

som vad vi är, vad vi inte kan bli lika mycket som vad vi kan bli (Standing 2013:41).  

Det anrika universitetet och den nytänkande uppstickaren. 

År efter år fylls universitet och högskolor med förväntansfulla studenter. De har alla 

drömmar, mål och egna ideér om hur de ska bedriva sina studier. I Sverige finns många 

universitet och högskolor och spridningen geografiskt ger chansen för de som vill och kan att 

skaffa sig en högre utbildning.  

 

Universitetet är en plats där studenter är för att bli och de investerar både tid, pengar och 

engagemang för att nå sina mål. Förutsättningarna ska vara lika för alla och rum, institutioner, 

stadsdelar och byggnader formas för att studenter ska kunna bedriva sina studier, bo, umgås, 

leva och utvecklas som människor. Studenter i Sverige är spridda över olika utbildningar och 

lärosäten och det gör att det finns många olika sätt att bedriva och se på utbildning runt om i 

landet. Det gör att studenter jämför sig med varandra. Vi är inte som de andra, låter det ofta. 

På till exempel Södertörns högskola funderar studenterna på hur de gör på Stockholms 

universitet och Uppsala universitet. På Uppsala universitet undrar man över Södertörn och så 

vidare.  

 

Studenterna som studerar på Södertörn ser högskolan som en ny plats gentemot de gamla 

traditionstyngda universiteten, de ser sig själva som en del av en uppstickaranda.  

Södertörns högskola har, enligt de själva, under sina första femton år etablerat sig som en 

eftertraktad mötesplats i Stockholmsregionen för studenter, lärare och forskare med olika 

erfarenheter, språk och identiteter (Södertörns Högskola 2014). Studenterna pratar om att de 
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studerar på en progressiv och nytänkande högskola som skapat ett annat klimat än på andra 

universitet och Södertörn Högskola har ungefär 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 

program och 350 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, 

samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Södertörn erbjuder även lärarutbildning med 

interkulturell profil och på campus interagerar och uttnyttjar alla dessa olika studenter de 

gemensamma utrymmena (Södertörns Högskola 2014).  

 

Väl inne på pendeltågstationen i Flemingsberg börjar den raka vandringen uppåt. 

Rulltrapporna följer varandra och vid slutet av den sista breder torget som Södertörns 

högskola är byggd kring ut sig. Det är bibliotek, bokaffär, cafeér och till höger om uppgången 

från pendeln ligger huvudingången. Jag kliver in i foajen och möts direkt av liv och rörelse. 

Byggnaden har flera våningar som inhyser institutioner med arbetsrum, fikarum och kontor. 

På flera av våningarna finns lärosalar och det finns gott om studieplatser och bokningsbara 

grupprum som uttnyttjas flitigt. På den tredje våningen sitter jag och tittar ut genom de stora 

fönstren som vetter ut över högskolans tak och vidare bortåt horisonten. I denna korridor är 

det fullt av grupprum som det nyttjas av studenterna. Jag sitter i en soffa i korridoren och 

överallt runt omkring mig promenerar folk förbi och diskuterar högt. Södertörn är en livlig 

plats och det känns ungdomligt och entusiastiskt. Anslagstavlorna är fyllda med reklam, 

frågor om studentlitteratur, lägenheter och extrajobb. Livet som student i Stockholm är svårt 

med bostad, jobb och ekonomi vilket också anslagstavlorna och mina intervjuer skvallrar om. 

I byggnaden rör sig unga människor, de bär kånkenryggsäckar, har mössor och stora 

halsdukar. På grund av att fiket kan besökas från tre olika ingångar är det en ständig rörelse. 

Folk slår upp sina datorer, diskuterar och breder ut sina papper över borden. Kaffe dricks ur 

termos eller de grå muggarna som säljs i fiket på entréplanet. Blandningen av studenter är stor 

och på denna plats blandas utbildningar kors och tvärs. De delar samma lokaler.  

 

I de intervjuer jag haft med studenter på Södertörn har en stolthet om att högskolan är en mer 

integrerad plats än andra universitet och högskolor framkommit. Studenterna menar att på 

Södertörn lever man för de viktiga samhällsfrågorna och att de på riktigt försöker göra 

skillnad och inte bara sitter och diskuterar. Här menar man att det finns människor som 

upplevt förtryck och kommer från andra förhållanden än de som humaniorastudenter 

vanligtvis kommer ifrån, familjerna med akademisk tradition. Doktoranden Tove beskriver 

hur hon alltid ställer frågan till studenter, om deras föräldrar läst på högskolan, när hon 

undervisar en kurs i etnologi. Hon menar att det inte är många som räcker upp händerna och 
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det visar enligt henne på en verklighet som finns på Södertörn. Många har inte föräldrar med 

akademisk bakgrund och det gör att de känner att de är del av något som är annorlunda på 

Södertörn. Det finns en stolthet i hur de beskriver sig själva som annorlunda och det är en 

tydlig markering mot andra universitet och högskolor som beskrivs som mossiga, gamla och 

konservativa. Mirjam, en av mina informanter, beskriver hur hon en av sina första dagar klev 

in på en av toaletterna på Södertörn och såg feministiskt klotter. Mirjam förklarade att det 

gjorde att hon kände en kraft på platsen. Här händer det på riktigt, det finns människor som 

bryr sig och det finns en politisk image. Jessica som är lite äldre och som både studerat på 

Stockholms universitet och Södertörn tycker att hon, trots att hon precis när vi ses startat sin 

etnologiska grundutbildning, kan märka en ganska stor skillnad på Södertörn och Stockholms 

universitet. Jessica trivs väldigt bra och hon menar att:  

 

Framförallt verkar lärarna väldigt, alltså de är ungdomligare på något sätt i sinnet. De 

verkar tycka det är roligt att undervisa och de brinner för sitt ämne. De verkar tycka att det 

är jättekul med studenter som tar sina ämnen vidare och det tycker jag känns engagerande. 

De har verkligen sagt att var inte rädda att ta kontakt med oss om ni undrar över något och 

sådär. Sen tycker jag högskolan i sig är mycket finare, den är mycket fräschare och finare. 

Stockholms universitet är ju mer slitet för det är ju äldre och det blir ju så men detta känns 

mera personligt och kanske inte lika stort.  

 

Jessica menar att Södertörn känns mera familjärt och hon beskriver platsen som att det 

verkligen är hennes egen högskola och inte som det kändes för henne när hon studerade på 

Stockholms universitet. Där kände hon sig som en person som bara var en i mängden av folk 

som över tid bara kom och gick.  

I Uppsala är studenterna jag intervjuat medvetna om den profil och det anseende universitetet 

har som instutition. Studenterna beskriver Uppsala universitet som en anrik, klassisk plats där 

det finns utbildningar som är högt aktade och som anses som klassiska utbildningar, något 

som de uppfattar att universitetet är stolt över. Man känner anorna och man känner trygghet i 

att vara på ett av Sveriges äldsta universitet (Uppsala Universitet 2014 ref:a). I Uppsala är 

universitetet uppbyggt på ett annat sätt än till exempel Södertörns högskola vilket gör att 

utbildningar delas upp på olika campus. Det gör att humanister är för sig och teknologer, 

medicinare, ekonomer och jurister till exempe har delats upp på olika platser i staden. Vilket 

gör de olika utbildningsinriktnigarna isolerade från varandra.  
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Genom den stora glasentren på Campus Engelska parken Uppsala universitet lyser solen på 

dagens besökare. Det är en komplext uppbyggd byggnad där den stora glasentren är centrum 

med information och reception. Jag tar mig härifrån runt, genom de spretigt uppbyggda 

korridorerna på de tre, ibland fyra våningarna. Platsen består av en skara ihopbyggda hus som 

huserar de olika institutionerna, deras föreläsningssalar, institutioner och kontor. Varje hus 

har ett nummer och varje sal bär namnet som är en kombination av rum och våningsnummer. 

I en av huvudkorridorerna finner man biblioteket. Karin Boye biblioteket ligger i en av de 

längsta korridorerna och består av fyra våningar. Det finns många platser för grupper eller 

enskilda studenter att studera, läsa och skriva. Studenterna sitter en och en och studerar på 

sina tentor och uppsatser, djupt nersjunkna framför sina laptops med travar av böcker. 

Framför dem ligger läsglasögon, pennskrin, mobiltelefoner, vattenflaskor och på golvet brevid 

deras platser står tygkassar med böcker, ryggsäckar med träningskläder och skinnportföljer. 

En annan vanlig plats att uppehålla sig på är restaurangen. Genom dörren och upp för 

spiraltrappan hörs skramlet och doften av dagens lunch sprids. Här sitter studenterna och 

arbetar med sina uppgifter, tar en kopp kaffe och samtalar om kommande uppgifter. Här ser 

jag många av de anställda äta sin lunch, de sitter tätt tillsammans och kollegialt samtalar.  

Det finns en homogenitet på detta campus och många är till det yttre lika och de klär sig lika. 

Det finns en medvetenhet kring mode och många ser till det yttre snarlika ut. Det är 

kånkenryggsäckar, tygpåsar, dr martens-kängor och tighta jeans. De personer jag intervjuat 

kommer generellt från liknande förhållanden och det finns ett populärkulturellt intresse kring 

konst, musik, film och litteratur som i den inre gemenskapen på campus bara växer sig 

starkare över tid. 

Samtidigt som studenterna jämför sin utbildning med andra humanistiska utbildningar på 

andra platser i Sverige så föreställer de sig vara annorlunda i förhållande till utbildningarna på 

andra campus i Uppsala. Man känner sig annorlunda på flera olika sätt, hur man ser ut, vad 

man talar om och vad man drömmer om. Genom att de studenter jag intervjuat nästan bara 

studerar och träffar andra humanistiska studenter på campus Engelska parken skapas en 

homogenitet, ett sätt att vara och ett sätt att se på sin framtid. Tillsammans skapar studenterna 

en bubbla, en inre gemenskap, inom vilken deras syn på utbildning, politik, kultur, framtid 

och humaniora omskapas och befästs. Boris som är student beskriver den bubblan: 

Folk är jävligt snygga här, klär sig väldigt snyggt, haha. Sen tror jag nog man inte skulle 

vara så populär om man var sverigedemokrat till exempel och man märker ju vissa 

ideologiska tendenser absolut. Sen tror jag kanske inte att det är några såna här sociala 
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koder men visst jag tror nog att jag är lite hemmablind i min lilla sfär här och kanske inte 

ser de koderna som jag följer. 

Jag frågar Boris om skillnaden emot Lunds universitet eftersom han efter ett par år i Uppsala 

valde att studera ett par kurser där och då har något att jämföra Uppsala med. Boris svarar att 

det första man givetvis märker är hur kurserna är uppbyggda men att det sen handlar om 

trygghet. Han menar att i Uppsala känner han sig otroligt trygg och trots universitetens 

likheter ter det sig annorlunda och otryggare att bryta sig loss från det som man anser vara det 

trygga och där man känner mest gemenskap med andra likasinnade.  

Jag besökte Malmö högskola och Lunds universitet för att undersöka vilka likheter och 

skillnader som fanns på dessa platser till Uppsala och Södertörn.  

 

På Lunds universitet arbetar och profilerar man sig som ett anrikt och historiskt universitet där 

man bedriver världsledande forskning och har gjort det ända sedan 1666.  Universitetet har 

sedan dess, enligt egen utsago, varit ett säte för bildning, nya idéer och med sina starka 

miljöer kan de ta sig an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar (Lunds 

universitet 2014).  

 

Det är vår i luften och Lund bjuder in med solsken och en trevlig promenad. Jag har tagit mig 

till Lund från Malmö med pendeltåget, ett smidigt sätt att resa. Många av studenterna pendlar 

till Lund från Malmö och vice versa. Jag går över de knaggliga gatstenarna mot den del av 

Lund där jag förstått att de flesta av universitetsbyggnaderna ligger. Jag vandrar förbi 

Juridicum och slås över likheten mellan de studenter som jag ser där utanför och de som jag 

ser på och omkring Juridicum i Uppsala. De utstrålar självförtroende och uttrycker med sina 

kläder och prylar att de tillhör en annan klass. Vad kommer då möta mig när jag kommer fram 

till den plats där de humanistiska studenterna befinner sig, kommer jag mötas av kopior av de 

studenter som jag dagligen ser i Engelska parken? Med siktet inställt mot det gamla stenhuset 

Kulturanatomen där institutionen för kulturvetenskaper huserar vandrar jag förbi det stora 

universitetshuset med sin vita fasad. Jag tar stegen över Lundagård, parken som sträcker sig 

mellan universitetet och Lunds domkyrka. De historiska anorna som Lunds universitet vilar 

på gör sig påminda. I ett bostadsområde med stora villor ligger kulturanatomen. Jag går upp 

för grusvägen och öppnar de tunga trädörrarna för att stiga in. Huset består av ett nedre plan 

där lärare och administrativ personal sitter och arbetar men som även rymmer grupprum för 

studenter. Det finns ett entréplan med expedition och föreläsningsalar och tjänsterum, ett plan 
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2 där ett Café med studentkök finns tillsammans med föreläsningsalar och sedan ett övre plan 

3 med personalutrymmen. De studenter jag ser sitter utanför porten rökandes, skrattandes på 

ett allmänt avslappnat vis och uppe i pentryt tycker jag mig känna igen hur folk ser ut. Trots 

att platsen är ny för mig känns personerna bekanta och trots att rummen tar ett tag att vänja 

sig vid finns här mycket som känns bekant från Uppsala universitet. Under 2014 kommer nya 

lokaler invigas och ett sammanhållet humaniora och teologicampus skapas. Förutsättningar 

för studier kommer därmed förändras men det är något jag inte kunnat ta del av eftersom 

lokalerna inte var redo när jag genomförde mitt fältarbete. 

 

De studenter jag intervjuat i Lund pratar om hur de tycker att universitetet innehar en status 

som ger något mer till den som har studerat där. Nelly som bor i Malmö men som valt att 

plugga i Lund menar att tanken på Lunds universitet lockade henne:  

Jag flyttade som sagt till Malmö och trivs jättebra här, jag har bott i Stockholm och när jag 

bodde i Stockholm trivdes jag där men nu i jämförelse trivs jag jättemycket bättre i Malmö. 

Jag vill liksom inte flytta från staden och jag kollade lite på utbildningar i Malmö också 

men känd på något vis att, hmm jag har mest kompisar eller bekanta som har pluggat i 

Lund och på nått vis har jag föreställningen att det är mycket ordentligare och lite så anor 

där, det kände jag. 

På högskolan i Malmö har man valt en profil som redan  på hemsidan beskriver högskolan 

som en plats där man satsar på att alla utbildningar ska förankras i den nuvarande 

arbetsmarknaden. Högskolan beskrivs som utåtriktad, engagerad och nytänkande, en högskola 

som vill vara aktiv, göra skillnad och som genom sin utbildning har en vilja att lägga grunden 

för studenters framtida karriärer (Malmö högskola 2014).  

 

På Malmö Högskola kliver jag rätt in i foajen. Hela entréplanet är som en stor tom lokal med 

ingångar på varsin kortsida. På ena långsidan ligger ett fik och i mitten av rummet tornar en 

stor trappa upp sig som tar en upp mot de andra våningarna i byggnaden. Byggnaden har fyra 

våningar och på ett av planen befinner sig biblioteket, en självklar mötesplats för studenter för 

plugg och läsning. Varje våning har öppna trapphus som leder ut mot den stora öppna foajen 

och det gör att ljudet stiger, studsar mot väggar och bildar en känsla av livlig aktivitetet. Det 

är mycket folk som tar sig in igenom ingångarna, upp för trappor, in i hissar, korridorer och in 

och ut ur fiket. Lokalen är belägen nere i Malmös ombyggda hamnkvarter och när man 

närmar sig byggnaden känner man hur blåsten tilltar och hur arktitekturen förändras från 

gammal till ny. Arkaden som Malmö Högskolas huvudbyggnad heter är ett stort fyrkantigt 



39 

 

komplex, det är inbjudande och lättillgängligt. På väggar och anslagstavlor på entreplanet 

sitter mängder av affischer om spelningar, arbeten, sociala projekt, demonstrationer etc etc. 

Det känns som att staden Malmö och Högskolan befinner sig i samma värld och att man 

försöker se behovet studenter har och efter det skapa nya program för att studenter i första 

hand ska få jobb och få en framtida karriär.  

 

Jim som är runt trettio års har på Malmö högskola läst en kandidat och är nu inne på sin 

master. Jim menar att Malmös profil är annorlunda från Lunds till exempel. Han menar att 

han har fokuserat på sin utbildning och sen försökt avskärma sig från diskussionen om vad 

som anses vara ett bra eller mindre bra lärosäte. 

 

Ser jag vad de håller på med där borta i Lund så blir jag ju inte sugen på att börja där. Det 

kan ha att göra med att jag började studera lite senare för det finns också en distans mellan 

vad jag är intresserad av och vad en som är tjugo år är intresserad av.   

Det är två olika profileringar som lärosäten i Malmö och Lund står för och två olika sätt att se 

på utbildning och bildning. Båda givetvis inom ramen för vad som ett universitet och 

högskola ska bedriva för studier men med olika infallsvinklar för att locka till sig studenter. 

Genom dessa olika sätt att uppfatta utbildning och profilera sig skapar de olika studenter med 

lite olika syn på vad som är det eftersträvansvärda i framtiden.  

Tove, forskarstuderande på Södertörn, berättar under vårt möte om hur hon uppfattar att 

tanken på att man är en progressiv och öppen plats har rotat sig på Södertörns Högskola. Hon 

känner att hon hela tiden har speglat sig själv i detta men nu blivit mer medveten om 

profileringen och att hon därmed blivit mer kritisk mot den. Hon menar att man redan tidigt i 

sina studier får förklarat för sig vad man är och vad man inte är. Tove menar att Södertörn är 

en mindre instutition än Uppsala universitet och det gör att man inte har lika mycket makt. 

Tove menar att den känslan av att makten ligger någon annanstans föder tanken på att man är 

annorlunda. Man föreställer sig mer progressiv och utmanande och inte lika trögflytande. 

Tove säger att: 

Jag tror att många tycker här att vi är väldigt framåt och inte liksom upprätthåller de 

strukturer som man menar att andra lärosäten kanske gör men jag vet inte om jag skulle 

hålla med.  

Tove är lite självkritisk och menar att Södertörn kanske trots den egna viljan att vara 

annorlunda trots allt befinner sig i ett system tillsammans med de andra lärosätena. Tove tror 
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att det finns likheter med andra universitet och högskolor när de kommer till trögflytande 

system. Trots att hon själv påvisat att många av hennes studenter kanske inte kommer från 

akademiska hem menar hon ändå att det finns höga trösklar och kunskap som man bör ha för 

att bli accepterad på en humanistisk utbildning eller arbetsplats. 

 

Jag pratade jättemycket med en person, hen är svart, har växt upp i ett lätt belastat och 

segregerat område där ingen av hens kompisar eller familj studerat.Hens mamma är i 

princip analfabet och hen har inte med sig det hemifrån överhuvudtaget och hen känner sig 

som en främmande fågel på universitetet. 

Det som Tove benämner brukar kallas kulturellt kapital. Ett begrepp som kommer från 

sociologen Pierre Bordieu. Bordieu menar att inneha kulturellt kapital innebär att man är en 

person som har tillgång till symbolisk vetskap om hur man ska bete sig i avgörande lägen. I 

många fall utgick Bordieu från skolan som exempel när han förklarade sitt begrepp kulturellt 

kapital. Donald Broady beskrev begreppet såhär 1988 i sin text Kulturens fält – Om Pierre 

Bourdieus sociologi: 

Att tala formfulländad franska, att vara allmänbildad och välinformerad, att veta att föra sig 

i olika miljöer där karriärer avgörs, att vara utrustad med kultiverade dispositioner och god 

smak – allt tycktes vara nödvändiga tillgångar för den som ville lyckas bättre än andra och i 

synnerhet för den som önskade framgång i skolan. Detta slags tillgångar var just 

symboliska i Bourdieus mening. Kulturen, det rätta språkbruket, den goda smaken, 

uppfattades – i synnerhet av dem som hade gott om kultur – som allmängiltiga värden och 

som något man ägde eller skaffade sig för dess egen skull och av personligt intresse 

(Broady 1988:3). 

Den person Tove talat med hade inte med sig det kulturella kapitalet hemifrån och att då 

inträda i denna akademiska miljö blir svårare. Trots att Södertörn anses av de som befinner 

sig där som mer öppet än till exempel Uppsala finns det ändå en tydlig tröskel att kliva över 

som är svår att skava ner, tröskeln är mindre men ändå närvarande. Det finns tydligt ett 

kapital som behövs för att inträda i gemenskapen och den speglar både gamla och nya 

humanister. Det kulturella kapitalet innebär att man har kunskaper i till exempel musik, teater, 

konst och politik, man ska vara allmänbildad. Jag tror man kan sammankoppla platsernas 

upplevda status med dess trösklar, ju mindre trösklar desto mer tappar platsen i status. En av 

mina informanter Siri som studerade i Malmö beskrev hur hon kände att både lärare, 

utbildning och studenter nog var lite sämre i Malmö. Att drivet och kraften att ta sig framåt på 

Malmö högskola var inspirerande men att det inte riktigt räckte för att det skulle klassas som 

en bra utbildning. Dessa åsikter var något hon själv uttalade. Det fanns ett tydligt sneglande 
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mot storebror Lund hos studenterna på Malmö högskola och de föreställningar man i Malmö 

hade om hur det var i Lund påverkade hur man ansåg att man själv var i fråga om ambition, 

status och framtidsutsikter. Siri resonerade: 

Kollar man på Lund liksom, så jag tycker de är snobbar även fast jag vet att det inte är så 

och jag i deras ögon är säkert ett barn i en lekhage, eller säkert kan jag ju inte säga, men... 

Siri fortsätter senare i intervjun och pratar om högskolan i Malmö: 

Det är en ganska ung högskola, vilket är både till för och nackdel det finns inga heavy 

traditioner som man måste hålla fast vid och man vågar vara nytänkande och men sen kan 

det också föra med sig problem. Administrativt sett så är det till exempel inte så där jättebra 

(viskar). Jag fick ju själv göra min kandidatexamen och plocka ihop den och det gjorde jag 

själv liksom. Det är lite valpigt, det finns ett jättebra driv och goda intentioner och 

fantastiska lektorer men sen kan det vara lite hafsigt.  

På väldigt liknande sätt som Siri uttryckte sig Jenny som studerade på Södertörn. Hon 

förklarar hur hon kände när hon besökte Uppsala universitet: 

När jag då gick omkring i dem lokalerna så tänkte jag att fan va mycket härligare dom har 

det här. Vad mycket lättare det måste vara att vara en ambitiös student i Uppsala liksom. På 

typ A-kurser och sådant på Södertörn finns det fortfarande en gymnasiekänsla, Jag inbillar 

mig att man väljer Uppsala för att man vill vara en ambitiös student. På grund av att det 

finns alla dom här uppfattningarna och förväntningarna på Uppsala som universitets stad 

och vad det är för typ av skola liksom. Jag kanske skulle valt Uppsala istället, det hade 

kanske gjort mig till en bättre människa men sen tänkte jag att det är nog inte så.  

Johan bekräftar den syn som utomstående har på Uppsala universitet som en plats med hög 

status. Johan menar att det känns bra att studera i Uppsala och att han snarare sätter sin 

utbildning i motsats till andra studenter på prestigeutbildningar än till andra studenter på andra 

universitet. Johan menar att i de diskussioner han har med sina studiekamrater har det aldrig 

framgått att man skulle vilja studera det man gör fast på en annan plats utan snarare att man 

känner att man då hellre byter till en helt annan utbildning istället. Johan diskuterar valet av 

Uppsala universitet som något helt naturligt då han redan bodde här och pluggade annat och 

inte kunde se att en utbildning kunde vara bättre på en annan plats: 

Det är ändå ett bra universitet, det är många man läser i media och de pratar om Uppsala 

och människor pratar positivt om Uppsala, sen tycker jag själv att det är ett bra universitet. 
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Om man ska tolka de intervjuade åtnjuter studenter i Uppsala eller Lund, dvs. på traditionella 

och etablerade universitetet, högre status än studenter från Malmö eller Södertörn. De äldre 

två, Lund och Uppsala av de platser jag besökt anses helt enkelt tryggare, ha en högre prestige 

och det påverkar valet av lärosäte. Något som även efter att man antagits påverkar hur det blir 

när man väl är inne. 

Trots platsernas olika status är dock föreställningen som finns om humanistiska 

utbildningarna ett gemensamt problem som de flesta av studenterna jag intervjuat känner igen 

sig i och delar. Känslan av att deras humanistiska utbildning är ett risktagande är hela tiden 

närvarande och studenterna sneglar gärna över grannens häck och har ofta en känsla av att 

gräset är grönare på andra sidan. Mycket av den identitet man skapar blir till i speglingen, 

gentemot den andra studenten som läser en annan utbildning, eftersträvansvärd på 

arbetsmarknaden. Platsen studenten väljer har betydelse för studentsubjektet men vad har 

egentligen de andra studenterna runt omkring, de som inte är humanister för inverkan på 

humaniorastudenternas syn på sig själva?  

Mönsterstudenter och raka vägar. 

På de fyra universitet och högskolor som jag besökte fanns det studenter på andra typer av 

utbildningar. På Uppsala och Lund rörde sig de andra studenterna på andra fakulteter i 

periferin eftersom de båda universitetens humanistiska utbildningar var koncentrerade till 

enskilda platser. På det två högskolorna Malmö och Södertörn delades samma fysiska 

utrymme med studenter inom andra vetenskapsområden. Dessa andra studenter hade stor 

påverkan på vad den humanistiska studenten ansåg om sig själv, de fanns där som en motpol 

eller jämförelseobjekt. Studenterna beskrev hur de kände närvaron av vad de såg som 

mönsterstudenter på mer prestigefulla utbildningar. En mönsterstudent som definierar 

humaniorastudenternas valda väg som lite mindre genomtänkt och strategisk.  

I den uppmärksammade rapporten  Konsten att strula till ett liv – Om ungdomars irrvägar 

mellan skolan och arbete författad av Stefan Fölster, Johan Kreicbergs och Malin Sahlén från 

Svenskt Näringsliv framställs vissa studenter som mönsterstudenter. Svenskt Näringsliv är en 

av de ledande företrädarna för det svenska näringslivet och arbetar som opinionsbildare och 

förhandlare för sina medlemmar (Svenskt näringsliv 2014). Rapporten  publicerades 2011 och 

handlar om ineffektivitet i dagens ungdomars utbildningstakt. Rapporten belyser också vad 

författarna anser vara brister i de val av utbildning som unga människor gör. I rapporten växer 
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väldigt snabbt en bild fram av en rationell, målinriktad, ung, ekonomiskt driven person. Jag 

har valt att kalla den personen mönsterstudenten. Mönsterstudenten är den student som tar 

kortast möjliga studieväg till största möjliga vinst. Mönsterstudenten är en person som tar de 

rationella beslut som gör att den kan nå en position på en lönemarknad. Väl där kan pengar 

tjänas in, produkter börja konsumeras och skatt och skulder betalas.  

Den person som däremot velar, stannar upp för ett studieuppehåll eller stannar upp för att 

jobba tenderar då att bli äldre, fattigare och till slut en börda för samhället.  

Enligt rapporten är humaniorastudenter veliga och obeslutsamma studenter, inte 

mönsterstudenter. Humanister tar enligt rapporten längre tid på sig att slutföra sina studier än 

ekonomer, ingenjörer och tekniker och kommer därmed inte tjäna lika mycket pengar och de 

kommer dessutom dras med större skulder. Allt detta gör att de inte kommer kunna bidra på 

samma sätt till komsumtionen i samhället och därmed inte enligt rapporten från Svenskt 

Näringsliv, kunna bidra på samma sätt till den Svenska välfärden (Fölster, Kreicbergs, Sahlen 

2011:2).  

För att vara mönsterstudent måste de enligt rapporten ha en rak väg. Rapporten visar att 

studenter som vet vad de vill, som kommer in på sina utbildningar och som har en 

arbetsmarknad att gå till när de kommer ut, normalt tar sig igenom sina studier i rask takt. 

Statistiken visar att humaniora- och konststudenter är benägna att börja studera senare i livet, 

ta längre tid på sig att slutföra sina studier och mer frekvent byter inriktning. Enligt rapporten 

får humanisten ett stressat liv med mycket deltidsarbete och offrad karriär, livet blir helt 

enkelt ganska struligt (Fölster, Kreicbergs, Sahlen 2011:2).  

Om man istället då som i rapporten fokuserar på en civilingenjör som gått raka vägen så ser 

läget annorlunda ut. Ingenjören etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden, kan snabbt visa vad 

man går för, kan ta föräldraledighet utan att det blir ett avbräck i arbetet och en grundplåt för 

till exempel egen bostad har kunnat läggas undan. Här blir livspusslet betydligt enklare 

(Fölster, Kreicbergs, Sahlen 2011:2).  

Mönsterstudenten skapas utifrån statistiska och ekonomiska kalkyler där vetenskap värdesätts 

utifrån en modell som omvandlar kunskap till ekonomisk nytta. Här blir den humanistiska 

identiteten genom de argument som läggs fram en motpol mot mönsterstudenten, en onyttig 

kusin i kunskapsfamiljen. Skillnaderna som rapporten vill peka på är solklara. Väljer 

studenter den raka vägen kommer de bli ekonomisk, socialt och karriärsmässigt belönade.  
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Det blir de långa, krokiga vägarna som symboliserar humanistens tid på universitetet och 

begrepp som hobbykurser, slöstudier, försämring av livssituationer, låg produktivitet, 

tvivelaktig nytta, struligt liv används som argument när rapportens författare förklarar för 

läsaren vilka utbildningsval som de anser vara bra och vilka som anses dåliga (Fölster, 

Kreicbergs, Sahlen 2011:4).  

I en av de intervjuer jag haft med humanister kommer begreppet ”rak väg” fram. Det är i en 

diskussion vi för om skillnader mellan studenter på Malmö högskola och Lunds universitet 

som begreppet smyger sig in. Siri som studerar på Malmö Högskola har en uppfattning om att 

det finns hierarkier emellan olika lärosäten, likväl som det finns olika syn på studenter: 

Siri: Det är det jag menar med det här med Lund                                                                   

Olle: Mmm                                                                                                                                       

Siri: Det är studenter som är som har en, det är väldigt, de går en rakare väg känns det som. 

I den fokusgrupp som jag satt samman på Uppsala universitet diskuterade vi just kring 

begreppen direktiv och orientering. Den fokusgrupp jag satt samman träffades efter en debatt 

om vad man ”blir” av att studera humaniora.  

Victor, en av informanterna i gruppen, lyfte fram sina funderingar om vem som sätter 

direktiven för de vägar som skall vandras och varför det alltid, som han uttryckte det, är målet 

som är det viktigaste med en utbildning. Victor poängterade att han tror att alla studenter har 

ett slags mål med sina studier men att de föreställningar och förväntningar som man har på sin 

utbildning styrs mycket av vad själva utbildningen ska leda till i slutändan. Om målet är 

lättförklarat, anpassat och normativt blir det också enklare för den enskilde studenten att 

förklara och förstå sin utbildning menar han. Vägen tillsammans med målet skapar 

föreställningar om en tryggare framtid.  

Innan debatten startade berättar Victor att det kom fram en ung tjej och frågade honom om 

detta var platsen där man skulle få det raka svaret på vad man kan bli av en humanistisk 

utbildning. Hennes vilja att få den frågan besvarad tror Victor grundar sig i föreställningen om 

att all utbildning hur och var den än bedrivs leder till en position på en arbetsmarknad. När det 

raka svaret på vad man kan bli uteblev för den unga tjejen minskades troligtvis även hennes 

förväntningar. Han tror hennes fråga kommer av att hon känner att hon måste ”bli något” och 

att det inte räcker att vara student. Amanda en annan av informanterna i fokusgruppen tycker 

att frågan om vad man ska bli är för central. Amanda tycker att folk borde sluta ställa den 
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frågan och istället fokusera på att fråga vad studenter läser och nöja sig med det svaret för att 

det på samma sätt definierar vad personen är intresserad och kan vara på väg någonstans. 

På universitet och högskolor jämförs studenterna utifrån dominerande normskalor. Individer 

blir objektifierade och hierarkier skapas mellan studenter. Stefan Hermann (2004)  menar att 

Michel Foucaults sociologi och tanken på den andre studenten på universitetet är 

sammankopplad. Disciplinen och dess kontrollmetoder leder alltså inte bara till 

individualisering utan innebär också en objektivierng av olika individer (Hermann 2004:91). 

Siri berättade om de snobbiga humanisterna i Lund, Svenskt näringsliv målar fram 

mönsterstudenter på raka vägar som motpoler till humanister, en mönsterstudent som mina 

andra informanter i Malmö, Uppsala och på Södertörn hela tiden känner sig tvungna att 

jämföra sig med. 

Att inte vara mönsterstudent kan leda till att man inte uppnår fullvärdigt medborgarskap 

menar ekonomiprofessorn Guy Standing (2011). Ett sätt att betrakta prekariatet är enligt 

Standing som en klass bestående av ”naturaliserade” eller icke fullvärdiga medborgare. En 

”naturaliserad” medborgare är någon som av en eller annan anledning har en mer begränsad 

uppsättning rättigheter än vad de vanliga medborgarna har (Standing 2011:27). Studenterna 

jag intervjuat är oroliga att de val det gjort ska begränsa deras möjligheter till trygghet och de 

är konstant medvetna om den allt större ungdomsarbetslösheten och hur svårt det kan vara att 

slå sig in på en arbetsmarknad. Utbildning kan vara en väg att skaffa sig fullvärdigt 

medborgarskap men utbildningen måste då förankras i en arbetsmarknad: 

Jag vill leva för att ha en fritid, jag vill jobba för att ha en fritid liksom. Jag vill ha ett jobb 

som jag trivs med och jag kommer jobba med historia på något sätt jag siktar mot arkiv sen 

finns det arkiv som inte har med historia och göra också. Men att man trivs på jobbet så kan 

man ha en hyfsat bra fritid så man trivs som människa. Jag skulle inte säga att jag är 

karriärsmedveten på det sättet att jag ska satsa allt på jobbet för då kommer man gå in i 

väggen. Nej så det gäller att dela upp så man har en bra vardag.  

 

Lars söker ett gott liv med ett jobb han trivs med, som ger fritid och förutsättningar för att 

trivas som människa. För att nå detta behöver han tro på att utbildningen kommer bana väg 

för honom mot det fullvärdiga medborgarskapet, något som hans val mot arkiv får honom att 

göra. 
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VART ÄR VI PÅ VÄG? - FRAMTIDEN 

Det finns många föreställningar kring vad som är det eftersträvansvärda med en utbildning 

och i detta kapitel undersöks hur de ideala yrkesrollerna påverkar studenternas  syn på olika 

utbildningar. Vilket sikte på framtiden har man när man väljer att utbilda sig från första början 

och varför väljer man att studera humaniora? Hur mycket påverkar tanken om den ideala 

universitetsutbildningen humaniorastudenten?  

Föreställd framtid och ideala yrkesroller.   

Ungdomars situation är idag en omdebatterad fråga. Den verklighet många unga idag lever i 

innehåller arbetslöshet, utsatthet och bostadsbrist. Thomas Ziehe (1993) menar att samhället 

är orienterat mot myten av ungdomligheten men samtidigt inte särskilt intresserade av 

ungdomarna själva och därmed uppstår ett märkligt glapp mellan ungdomlighet och 

ungdomar. Ungdomar får höra att ”ungdomen är den bästa tiden i ditt liv” samtidigt som de 

lever i den tiden och tycker att den är ganska svår (Ziehe 1993:53). Här uppstår en konflikt 

hos studenterna, de känner att de har sin ungdom och en valfrihet men de finner samtidigt 

också känslan av valfrihet och bristen på struktur som obehaglig. De vill välja en utbildning 

som de själva intresserar sig för som kan uppfylla deras egna önskningar utan fokus på 

trygghet, arbete eller pengar samtidigt som de vill att den ändå ska kunna erbjuda det i 

slutändan.  

I mina intervjuer framkom denna ambivalens. Det handlade mycket om att försöka kombinera 

vad de egentligen ville med sina utbildningar och vad de strävade efter i det långa loppet. 

Humaniorastudenterna vill vara lyckliga och för att vara lycklig beskrev de att man först och 

främst behöver kunna försörja sig. Sedan behöver man också stimuleras och trivas på sitt 

arbete. Att få ett arbete är alltså det första steget för att skapa sig ett eget liv. Lars säger att det 

ideala han strävar efter är enkla vardagliga saker kryddade med en utbildning som har varit 

kul och förhoppningsvis leder till ett arbete som känns okej i slutändan. Lars har testat andra 

yrken men kände att en utbildning är en investering och något som kan ta honom någon 

annanstans, bort från de oinspirerande arbetena som han prövat på. Något som kan ge honom 

både trygghet och inspiration:  

Visst man kan jobba med massa saker inom historia men jag valde arkiv för det var det 

mest säkra vägen på något sätt och mest vad ska man säga vardagliga, det tillåts att man har 
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en vardag, man får på ett visst sätt ett svenssonliv. Det är stor chans att man får fast jobb till 

slut och man kan ta lån och sen tror jag att det är jävligt viktigt att man har flera olika 

intressen. Jag sitter inte här och säger att jag älskar att arkivera det är inte de som driver 

mig, ja jag tycker det arkiv är soft, tycker historia är soft, jag tycker träning är soft men 

ingen ska få ta mer tid än någon annan. För man ska inte bli uttråkad eller satsa allt på ett 

kort utan man brukar säga att man ska lägga ägg i flera olika korgar. Det tror jag har varit 

ledstjärnan hela tiden. 

 

Dessa ambitioner är Lars inte ensam om. Det han beskriver är en strävan mot att kunna 

definieras som fullvärdig medborgare och kunna försörja sig och sina nära och kära, kunna ta 

lån och i framtiden kunna gå till ett arbete där han trivs och har kul. De flesta av de 

intervjuade såg ett fast jobb och en trygg vardag som det ideala att sträva efter. Något som de 

menar att de når genom ett definierat yrke på arbetsmarknaden. En fast yrkesroll på en fast 

arbetsmarknad är det som studenterna strävar efter. Men varför väljer man då inte bara en 

enklare, rakare väg som ger den inre tillfredställelse man söker? En utbildning som pekar mot 

just den där klara yrkesrollen? Jenny berättar om vad hon tror händer i framtiden:  

 

Jag skulle vilja fortsätta plugga, jag tycker det är jättetråkigt att det är över snart. För att 

skjuta upp det så söker jag doktorandtjänster och jag vill jättegärna undervisa. I höst ska jag 

arbeta som forskningsassistent på ett projekt som verkar svinkul. Jag fick ett mail där jag 

erbjöds jobbet, kändes konstigt att bara halka in. 

 

Konrad som är 36 år träffade jag i Lund hade tidigt drömmar om skrivandet. Den utbildning 

han nu går är en strategi han använder sig av för att försöka säkra upp en inkomst, säkra upp 

mat på bordet och tak över huvudet som Konrad uttrycker det. Ett sätt att känna att man kan 

nå fullvärdigt medborgarskap. Konrad menar att oro är något som hör ungdomen till och att 

han med åren har slutat oroa sig. En försörjning går alltid att försäkra sig på ett eller annat sätt 

menar Konrad samtidigt som han förklarar för mig hur hans författardrömmar lagt åt sidan för 

att kunna säkra en trygg framtid: 

 

Rent ekonomiskt är det en bisyssla, har inte ens kommit upp i en månadslön, det är min fru 

som drar hela lasset, det får fortsätta att vara en bisyssla så länge jag fortsätter att försöka 

etablera mig som författare. Man kan liksom inte ringa till Svenska Akademin och säga att 

hej jag skulle vilja ha en sån där författarlön och dom bara ja men visst här har du en hink 

med pengar. Det är ett jävla jobb, ett jävla spel. Så jag känner att jag behöver ett handfast 

yrke som jag kan falla tillbaka på som gärna går att sköta härifrån för jag vill inte flytta från 

Degeberga i utkanten av Österlen till liksom Stockholm för att jobba.  
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Nelly som är yngre än Konrad resonerar även hon om framtiden. Hon har upplevt en tuff 

arbetsmarknad, stått utan hyreskontrakt och har upplevt att hon saknat trygghet. Nelly 

funderar kring vad som är viktigt för henne: 

Tak över huvet, har förstahandskontrakt det är härligt, jag skulle vilja bo utomlands, men 

tryggheten och äventyret konkurrerar och nu så konkurrerade tryggheten ut äventyret. Testa 

på ett liv utomlands, är det min egen plan eller är det en press jag känner att det är något jag 

ska ha känt på någon gång undrar jag lite över. Familjeliv tänker jag inte alls på, jag har en 

pojkvän och funkar det så funkar det. Nu är jag 25 år och börjar tänka att shit är det dags att 

börja planera familjeliv och sånt nu det går ju fan inte. Kanske ska jag ha lekt av mig först. 

Jag tycker inte att man kan plugga om man ska försörja någon, därför tänker jag ändå att 

jag ska försöka göra det jag vill göra så fort som möjligt!  

Att våga ta chansen medan man är ung är ett talesätt man ofta hör. På en föreläsning i aulan 

på Humanistiskt centrum i Uppsala under Humanioradagarna med Seher Yilmaz, ordförande 

för organisationen Rättviseförmedlingen som arbetar för jämlikhet, visades en figur med två 

pilar upp av henne (Humanioradagarna 2014). Bilden på pilarna skulle demonstrera de olika 

synsätten som vi har på hur vägen till succé ser ut för en person. En av pilarna var spikrak och 

symboliserade den bild vi alla bär på och föreställer oss att lyckade människor följer på sin 

väg mot framgång. Den andra pilen var kluddrig, hoppig, snirklig och inte alls rak och fick 

illustrera hur det egentligen går till när framgångsrika personer når framgång. Jag såg bilden 

på ett annat sätt och tycker bilden också kan användas för att beskriva hur unga människor 

generellt sätt jämför sig med och missuppfattar de dagliga framgångsagorna som de matas 

med (se figur 1). När unga människor föreställer sig att alla går raka vägar nedvärderar de 

samtidigt sina egna livsvandringar, för i ljuset av andras väg kan den väg man själv vandrat te 

sig konstig eller osammanhängande. Bilden säger även något om humaniorastudenters syn på 

sin utbildning och framtid. De humaniorastudenter jag talat med siktar kanske inte förslagsvis 

mot succé och en uttalad karriär utan tar ner sina förväntningar och siktar mot mål som 

självförverkligande och trygghet istället. Trots att de exakta slutgiltiga målen inte är 

detsamma för alla individer påminner deras föreställningar om varandra. Framför sig ser de 

andra studenter och andra kursare på rakare vägar mot tryggare och mer accepterade 

positioner medan de ser sig själva ute på en krokig väg utan mål.  

Något ironiserat men även med en förankring i den verklighet som mina informanter 

beskriver tänker jag mig en bild som ser ut på detta sätt: 
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Figur. 1 

 (Med inspiration från föreläsning med Seher Yilmaz på Humanioradagarna 2014-03-14) 

 

Då dessa linjer är parallella och utspelar sig under samma tid rumsligt inverkar de på 

varandra. Tiden för själva utbildningen är inte längre för en humanist än för en 

mönsterstudent men det är föreställningen om att utbildningen egentligen inte leder till en 

trygg framtid som gör att pilen kröker sig.  

Viljan att bli lotsad i en specifik riktning växer fram och det är något som många 

humaniorastudenter efterfrågar av de ansvariga för sin utbildning. Livet blir enklare om någon 

visar åt vilket håll vinden blåser och vad som är en bra investering utbildningsmässigt. 

Studenterna märker ganska snabbt att de svaren inte är lätta att finna eller få svar på och det 

blir då direkt svårare att definiera sina val och sin framtid något som till exempel både Konrad 

och Stefan talar om i sina intervjuer. 

Idén om det naturaliserade medborgarskapet med icke fullvärdiga medborgare, som kan 

spåras tillbaka till romersk tid, har oftast tillämpats på utlänningar som getts uppehållstillstånd 

och rätt att utöva sitt yrke, men ändå inte erhållit fullständiga medborgerliga rättigheter. Idén 

kan utvidgas om man tänker på den mängd olika rättigheter som människor kan tillgodoräkna 

sig. Studenterna vill skaffa sig trygghet och sociala rättigheter (lika tillgång till olika typer av 

socialt skydd, inklusive pensioner och sjukvård) och ekonomiska (lika rätt att bedriva 

inkomstbringande verksamhet) menar Standing (2013:27). Lars vilja att ha ett tryggt liv känns 

igen i definitionen av det fullvärdiga medborgarskapet. Att söka efter det riktiga jobbet och 
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den riktiga utbildningen som Tove gjorde går också hand i hand med tanken på att inneha ett 

fullvärdigt medborgarskap, likaså Jennys grubblerier om att lämna ett välbetalt jobb för att 

börja om på nytt.    

Utbildning som uppvaknande eller en självvald utmaning. 

När studenterna startar sin utbildning på de samhälleliga institutionerna, universitet eller 

högskola sker ett uppvaknande. Studenterna påminns om att de är de själva som ska sköta 

jobbet och att utbildningen ger en grund för framtida arbete men inte någon garanti. De måste 

själva stå för sina egna beslut och val.  

Det finns många föreställningar om humaniora och humanistiska utbildningar, de anses ofta 

flummiga eller överflödiga. Samtidigt söker studenter ändå till utbildningarna trots 

föreställningarna om flum och onytta. Studenterna menar att det finns något mer än bara att 

arbeta, gå till ett jobb som känns lönlöst och umgås med människor som man inte delar vare 

sig intressen eller åsikter med, bara för att försörja sig och leva. Många har varit en del av 

gemenskaper, på arbetsplatser där de inte trivts och vetat att det funnits biljetter därifrån. 

Deras val har då varit att lösa en biljett och börja studera ett humanistiskt ämne eller program. 

Humaniorastudenterna vill ha trygghet, men bara en viss sorts trygghet som inte kan uppnås 

enbart av att arbeta utan måste nås genom att arbeta med det man utbildat sig till. Om de kan 

omvandla sig själva genom utbildningen inom humaniora kan det vara ett sätt för studenter 

såsom Foucault (2008:263) uttrycker det att använda självets tekniker och omvandla sig själva 

i syfte att uppnå ett annat tillstånd av lycka, renhet, vishet, fulländning eller odödlighet. Lars 

såg en chans att förena nytta med nöje:  

Jag jobbade såhär inga heltidsanställningar utan mer deltidsanställningar jag jobbade på 

lantmännen och sorterade spannmål, riktigt grovarbete. Jag vill liksom inte flacka runt 

heller. Dels har det blivit lite som en arbetsmarknadsåtgärd att börja plugga och det var 

delvis lite det för mig. Liksom soft att börja plugga liksom och göra något annat än att 

jobba. Sen har det växt fram att det är såhär liksom allvaret i det hela, för första terminen 

var det såhär mycket flams, man gjorde inte så mycket vettigt. 

På detta sätt beskriver Lars sitt beslut att sluta söka efter otrygga sysselsättningar och börja 

studera. Andra har tydligare tagit beslutet att studera tidigare och då har både oron för att 

hamna på arbetsplatser som inte passar och oron för framtiden varit större och med det också 

viljan att börja studera tidigare, ofta direkt efter gymnasiet. Mirjam var efter ett utbytesår i 

Japan på Södertörns högskola där hon studerade etnologi. Hon hade precis börjat studera när 

jag träffade henne på Södertörn. Hon intresserade sig för folklore och hon var nyfiken på 
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ämnet i stort. Valet av att studera och just att studera humaniora var trots hennes intresse och 

nyfikenhet i detta fall först och främst för att hon inte hade någon sysselsättning när hon kom 

hem från Japan, hon var helt enkelt tvungen att studera för att kunna ha en inkomst. När jag 

frågar om hon ska fortsätta säger hon att det är intressant men att pyskolog nog är det som är 

hennes grej. Det med tanke på att hennes mamma är psykolog och att det finns en tradition i 

familjen att utbilda sig till yrken som har hög status eller stort kulturellt kapital då hennes ena 

bror är författare och den andra statligt anställd. Hon tror dock att allting löser sig och att hon 

kommer ”halka en dit en hit” innan hon finner det hon vill göra. Mirjams sökande efter en 

framtid har bara börjat men det första hon valde att studera var humaniora av intresse och för 

att bygga ett kulturellt kapital, något som är prestigefullt i hennes familj. Mirjam känner att 

utbildningen ger henne ett värde personligen men inte ett värde för hennes framtida arbetsliv, i 

vilket hon söker en rakare väg. När jag nästan ett år senare pratar med Mirjam igen berättar 

hon att hon fortsatte med B-kursen i etnologi men att hon nu inte pluggar alls. Hon berättar 

hur hon tappade motivationen när hon pluggade 150 procent under hösten samtidigt som hon 

hade ett deltidsjobb. Istället för studier arbetar hon på en restaurang och på en biograf och 

försöker spara pengar och undvika studielån. Jag frågar vad hon tänker sig göra i framtiden 

och hon svarar att hon inte riktigt vet men att hon in i det sista vill undvika mer lån och att 

hon ”säkert kommer hoppa på något himla program någon gång när hon vet vad hon vill”.  

 

Det räckte inte att etnologin var rolig och intressant, utbildningen blev för kostsam och 

Mirjam gjorde ett försök att kombinera mycket studier och arbete på sidan om för att 

minimera lånen, minimera studietiden och maximera poängen. Hon brände ut sig på sökandet 

efter den raka vägen och stannar nu upp för att fundera, sikta in sig på nytt och för att arbeta. 

 

Att börja på ett universitet är ett led för många i att växa upp. Man provar sina vingar och 

skaffar sig en utbildning. Jonas Frykman (2014) skriver om att växa upp: 

 

Att växa upp är att bli utknuffad ur boet och pröva den värld som finns där utanför och 

detta är således skolans klassiska uppgift – långt mer än hemmets. Hemmet ska ge kärlek 

och bekräftelse, skolan har som bekant något annat att erbjuda (Frykman 2014:197).  

 

Många som provar universitetsvärlden finner en verklighet som inte alls motsvarar deras 

förväntningar. De flesta av studenterna menar att deras studieval är högst personliga, man kan 

se det som att det är deras sätt att genom självets tekniker skapa sig en ny värld och försöka 
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närma sig fulländning. Men de menar att de ”vaknar upp” under sina utbildningar och ser 

bristerna. De vill skapa sig en ny värld för sig själva genom utbildningen men de vill också att 

utbildningen ska passa in dem i en redan befintlig, arbetsmarknad. När de upptäcker att det 

finns svårigheter att nå en idealiserad arbetsmarknad blir den självvalda utbildningen svår att 

legitimera. Foucault menar att det finns en statlig styrning som i grunden är administrativ, 

strategisk och rationell vars mål är en effektiv styrning av hela populationer. Mycket av den 

styrning som sker i moderna stater kan betraktas ur ett styrningsrationellt perspektiv. 

Grundskolan som samtliga i Sverige genomgår förväntas forma morgondagens medborgare 

och de personer som söker sig till universitet och högskolor förväntas bli anställningsbara och 

sysselsatta (Rosales 2010:25). Vad händer då om studenterna uppfattar att detta inte fungerar 

och de mål om anställningsbarhet och sysselsättning inte kan nås, vad önskar de då av sin 

utbildning?  

 

Vägledning och den ideala universitetsutbildningen 

Studenten Stefan vid Södertörns högskola saknade tidigt under sin utbildning vägledning och 

klara mål. För att råda bot på det har Stefan parallellt med sina studier engagerat sig i Projekt 

Athena som arbetar för att skärpa och förbättra arbetslivsanknytningen hos humanistiska 

utbildningar. Stefan är inte ensam att efterfråga den här vägledningen. I mitt samtal med 

studenter i den fokusgrupp jag hade på Uppsala universitet framkom önskan om vägledning. 

När de väljer utbildning väljer de samtidigt en väg mot ett utsatt mål. Vad det målet är kan i 

vissa fall vara väldigt specifikt, det kan också vara mindre specifikt och det blir då mer upp 

till individen att medvetet söka en position. Med vägledning och en utbildning som pekar mot 

ett mål som känns bekant behöver individen ta mindre egna beslut och kan i större 

utsträckning lita på den vägledning som finns. Det finns hela tiden något som pekar studenten 

i en riktning. Det pekar i detta fall på det som de flesta jag intervjuat anser att en utbildning 

ska peka på men som de inte kan känna igen i sin utbildning.  De känner att det följer 

studieplanen men att den inte är anpassad efter ett självklart mål, något som oroar. 

 

Stefan förklarar vad han uppfattar vara problemet med sin utbildning. Han menar att det finns 

en brist i lärarledda tillfällen, det blir för mycket egna studier och det läggs därmed ett stort 

ansvar på individen. Stefan menar att det finns för få lektorer och andra ansvariga på 

utbildningarna som konkret kan förklara för studenterna vad deras utbildning är bra för, vad 
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den kan leda till för specifika arbeten och vad de kan använda utbildningen till i slutändan. 

Stefan förklarar vad han saknar:  

 

Stefan: Att kunna övertyga sina arbetsgivare varför man skulle behöva en retorikkonsult på 

arbetsplatsen ehm och då är det just att man ska försöka koka ner det här och tala ett språk, 

använda kanaler som man tror kan påverka arbetsgivaren och det är inte alltid så lätt. 

Olle: Hur ska man arbeta för att förebygga det? 

Stefan: Ett arbete jag tror att man kan göra är att, vi har ju i och för sig en termin som är lite 

mer arbetslivsanknutet vilket har gett hyfsat mycket men jag tror att, det skulle behövas 

större arbetslivsanknytning i hela utbildningen. För att det är många gånger jag känner att 

om det heter retorikkonsultprogrammet då är det kanske lite oväsentligt att studera väldigt 

mycket vad Platon och Aristoteles sa en gång i tiden för det är inte väsentligt för mig som 

vill själv bli bra och kunna använda dem här knepen. Så det är mycket av utbildningen 

känner jag att om man ska bli som alla utbildningar strävar efter mot arbetslivsanknutna då 

måste man ju också skala bort de delarna som är väldigt teoretiska och sen så om man till 

exempel vill ha idehistoria med så kanske det skulle kunna vara mer valbara kurser i så fall.  

 

Mindre teori och mer praktik menar Stefan. Han vill ha en utbildning som är mer anpassad 

efter marknaden och som på det sättet vägleder studenten rätt från första början. Han har sökt 

sig till en utbildning som leder till titeln retorikkonsult men efterfrågar mer anpassning och 

tror att mer arbetslivsanknytning är rätt väg att gå för humaniora om studenter ska kunna få 

jobb och utbildningarna ska kunna locka studenter.  

 

De finns de som tycker tvärtom. Idehistorikern Thomas Karlsohn (2014) skriver i en 

debattartikel i Svd om litteraturvetaren Helen Smalls nya bok The value of the humanities 

(2014). Smalls diskuterar och försöker reda ut eventuella frågetecken som finns kring 

argumentationen och debatten om humanioras framtid. Karlsohn som kommenterar boken 

menar att all god vetenskap och utbildning kräver ett stort mått av autonomi om bidraget till 

helheten skall kunna hålla kvalitet och göra skillnad. Karlsohn menar att man ska akta sig för 

att vara för lyhörd inför externa intressenter (Svenska dagbladet 2014). Man kan med andra 

ord enligt Karlsohn inte lämna Platon och Aristoteles därhän något som Stefan gärna hade 

gjort.  

 

Trots att Stefan då vi sågs nästan genomfört en hel humanistisk utbildning hade han inte blivit 

övertygad om dess betydelse eller styrka. Stefan ansåg att Södertörns högskola misslyckats 

med att tillföra utbildningen det mått av vägledning som han önskat. Stefan kände press på att 

nå en position på en arbetsmarknad och den pressen var större än den styrka han kände att 
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hans humanistiska utbildning gav honom. I den fokusgrupp som jag intervjuade i Uppsala 

uppkom liknande tankar kring anpassning. Fokusgruppen diskuterade om det går att anpassa 

en utbildning efter en arbetsmarknad eftersom det inte finns garantier på att det som 

efterfrågas idag kommer vara efterfrågat imorgon. Studenterna funderade även kring det som 

tidigare togs upp av Jenny, lyxen att tacka nej till jobb som man inte vill ha för att istället 

välja en utbildning med oklar utgång. Ett sådant val skapar både oro och frihet menar 

fokusgruppen. Guy Standing (2011) citerar Kierkegaard och menar att ångesten är en del av 

friheten. Ångesten är det pris som vi betalar för vår frihet och kan vara ett tecken på vi har 

den. Men om inte ångesten hålls i styr, förankras i trygghet, stabilitet och kontroll riskerar den 

att slå över i ogrundad rädsla och en oförmåga att fungera rationellt eller utveckla ett 

sammanhållet narrativ för liv och arbete (Standing 2011:231).  

 

Thea en av studenterna säger att hon tror att man kan förändra samhället genom att göra sin 

egen grej. Hon menar att man ofta får höra att kombinationer av humaniora och andra 

utbildningar gör studenter mer anställningsbara. Thea tycker kombinationer verkar vara bra 

och hon refererar till den koppling som Anders Ekström och Sverker Sörlin gör mellan 

humaniora och den stora globala miljöfrågan i sin bok Alltings mått – humanistisk kunskap i 

framtidens samhälle som utgavs 2012. Ekström och Sörlin menar att kombinationen mellan 

olika vetenskaper i den globala miljöfrågan skulle kunna visa humanioras värde för samhället 

genom att vara med att utveckla det enorma projekt som ligger framför oss för att rädda 

framtidens miljö. Ekström och Sörlin menar att vi lever i en tid när humanioras framtid 

hänger nära samman med utsikterna att kunna införliva nya element i den humanistiska 

repertoaren samtidigt som humaniora och dess metoder behöver flyttas in i andra 

kunskapsområden. Sådana processer sker i praktiken genom utbyte och samarbete och 

kommer därför ta sig uttryck i nya sätt att arbeta och organisera sig (Ibid:226). 

 

Thea upplevde att man ofta refererar till att unga studenter ska komma ut i ett arbetsliv och 

fylla i de hål som finns. Om man då som Ekström och Sörlin påpekar ger sig på nya frågor 

och samarbeten menar Thea att man kanske kan skapa andra hål i arbetslivet istället för att 

fylla de redan existerande. Att skapa sin egen plats är ju dock något som för många studenter 

skapar ovisshet inför framtiden. En position, ett hål att fylla är en väldigt viktig del i ens 

subjektiva självbild och premieras i ett samhälle som till stor del byggs kring en arbetsnorm. 

Victor tycker att samhället bär ett stort ansvar för hur studenternas syn på sin framtid ser ut. 

Han menar att det är svårt att säga att ”nej det där vill jag inte göra”. Victor menar att det blir 
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en klassfråga och att vissa har råd att inte ta jobb som de inte vill ha som till exempel 

myndighetsperson och istället sitta hemma och skriva medan andra måste ta vilket jobb de än 

får. Det skapas hierarkier mellan olika jobb och olika utbildningar och det är något som han 

ofta tänker på. Etnologen Jonas Frykman tar hjälp av Standing och begreppet prekariat i sin 

bok Ljusnande framtid – skola, social mobilitet och kulturell identitet (2014). Frykman menar 

att i mötet med en marknad som ”inte matchar” dina behov eller din expertis skapas en grupp 

människor som hänger löst och de hänvisas allt oftare till sina föräldrar för att kunna trygga 

sin inkomst. Kraven höjs på individerna att utbilda sig för att kunna kunna uppfylla kraven på 

anställning och utan utbildning erbjuds de jobb som ligger långt under det som de någonsin 

kunnat hoppas på (Frykman 2014:200). I intervjuerna med mina studenter verkar det inte 

heller räcka med en utbildning som Frykman säger utan den måste också vara av rätt sort och 

kombineras på nytt spännande sätt för att man alls ska kunna hoppas på att bli anställd.  

 

Victor menar att han har valt att studera humaniora själv och av eget intresse. Han tror att 

förutsättningarna för att skapa något av utbildningen finns hos honom själv men han oroas 

över hur debatten förs och hur framtiden för humanistiska utbildningar ser ut. Victor tycker 

sig se att det nästan har blivit ett krav på att utbilda sig för att få anställning och det är ändå 

trots det osäkert. Jim, en annan av studenterna, är inne på ett liknande spår. Jim säger att:  

 

Jag tror alla har funderat hemma över varför man läser det man gör och så resonerar man så 

att man skiter i pengarna och att man får syssla med något man tycker om. Alla humanister 

filosoferar. Är det en skön vetskap eller inte? Det är i alla fall den bittra verkligheten har du 

ett särintresse inom kultur då får du fan räkna med att få sämre betalt.  

 

Enligt Jim handlar det om att en humanist får räkna med dåligt betalt, att kultur är ett 

särintresse och att en humanist är någon som alltid filosoferar över vad som komma skall. Jim 

har försonats med utsikten att han kommer tjäna dåligt med pengar. Det är något han är 

beredd att offra för att få syssla med något som han tycker om. Enligt honom kan man inte få 

båda. Man kan inte både vara humanist och tjäna mycket pengar säger han och fortsätter att 

säga likt Stefan att han har saknat vägledning under utbildningen. Det han har lärt sig under 

sin utbildning är att det kommer bli tufft och fattigt i framtiden snarare än något annat. Jim 

menar att man fått axla större ansvar än vad man från början sökte och han säger att: ”det här 

är inte en utbildning som ordnar upp ditt liv, utan du måste själv styra båten”. Amanda frågar 

sig vems ansvar det är att vägledningen inte fungerar. Amanda menar att hon går efter de 

stadgar och kriterier som programmet satt upp, de som utlovats. Problemet blir enligt henne 
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att de som utlovats inte infrias för när utbildningen är klar får man inget jobb, något som hon 

tycker att utbildningen utlovade och misslyckats med att förbereda henne för. Hon undrar hur 

man skapar sig en egen position, något nödvändigt som man inte tränats på att klara av. 

Amanda skulle utbildas på universitetet men också föreberedas för en arbetsmarknad, i hennes 

fall som en kulturentreprenör.  

Dessa program lockar med en ny titel som kombinerar entreprenörstiteln med det mer 

klassiska kulturbegreppet. Programmet ska förbereda studenten och bilda den traditionellt 

inom humaniora men även ge individen de redskap som behövs för att bli sin egen lyckas 

smed, en entreprenör. Men kan man läras upp att bli entreprenör på samma sätt som man kan 

lära sig konsthistoria eller ett språk? Programmets utformning skvallrar om ett kulturfält och 

en kulturpolitik som förändrats och utbildningar likt denna är försök att hänga med. 

Utbildningen syftar att utbilda någon som ska söka sin egen väg snarare än att skapas för en 

viss position, i enlighet med dagens kultursektors utformning (Uppsala universitet 2014 ref:b).  

Studenterna efterfrågar mer vägledning och något arbetsmarknadsmässigt stabilt de kan rikta 

sig mot. Utan vägledning och målinriktning tenderar studenterna förlora sina självförtroenden 

och de börjar tvivla på utbildningen. Många humanistiska utbildningar sneglar mot den 

rådande arbetsmarknaden när deras studenter i allt högre grad önskar just en sådan 

anpassning. Den trygghet som studenterna söker efter tror jag man inom humaniora måste ta 

seriöst. Kan man från universitetens sida artikulera vad en humanistisk utbildning kan 

generera för trygghet och positioner kan man också komma närmare de krav framtidens 

humanister ställer på sin utbildning. Det blir därmed snarare ett fokus på studenten och vad 

hen kan åstakomma med sin utbildning än som nu huruvida utbildningar är anpassade till den 

aktuella arbetsmarknaden. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I studien har jag redovisat hur humaniorastudenterna positionerat sig utifrån de föreställningar 

de har om utbildning, kunskap och framtid. I detta avslutande kapitel kommer jag diskutera 

debatten om humaniora och studenters möjliga utbildningsvägar. Studenter påverkas av hur 

deras utbildningar framställs och det inverkar i sin tur på deras föreställningar om vad som är 

det ideala och normativa. De statliga institutionernas interpellation har alltid varit stark och 

erbjudit individen vägledning mot framtiden men kanske fungerar inte institutionens 

interpellation på ett tillfredställande sätt för humaniorastudenter. Jag kommer i det följande 

kapitlet att använda vad som redovisats i studenternas livsberättelser till att besvara 

uppsatsens syfte. Jag kommer även diskutera detta utifrån uppsatsen teori och metod. 

Avslutningsvis diskuteras vårt samhälles syn på utbildning och hur denna uppsats möjligen 

skulle kunna leda till fortsatt forskning om humaniora, utbildning och eftersträvansvärda 

ideal.  

 

Den institutionella trögheten och de raka vägarna 

En av studiens grundläggande syften var att beskriva och förklara studenters föreställningar 

om humaniora. Jag undersökte hur synen på humaniora förändrats utifrån bolognareformens 

inverkan på universitets utbildningar och utifrån en rapport från Svenskt Näringsliv som 

utkom 2011. Med detta som fond har jag försökt förstå hur den förändring som skett på 

utbildningar påverkar enskilda studenters föreställningar om sin framtid och utbildning.  

 

Humaniora ifrågasätts gång på gång. Rapporten från Svenskt Näringsliv utmålar humanisten 

som samhällets stora förlorare. Blir du lönsam lille vän? Peter Tillbergs kända konstverk från 

1971, skulle kanske i dagens klimat istället ha döpts till Blir du anställningsbar lille vän? 

Bolognareformen som drevs igenom 2007 ämnade bland annat att få studenter att bli 

anställningsbara, något som gjorde att utbildningar anpassades efter arbetsmarknaden och 

rådande konjuktur. Vissa utbildningar klarade den anpassningen och förändringen bättre än 

andra. Många av de grundteoretiska humaniorautbildningarna klarade enligt studenterna inte 

anpassningen lika bra, de finns kvar men tappar mark mot de nya program som utformas inom 

humaniora. De nya programmen skapas för att locka studenter och för att möta de krav som 

ställs på universitetsutbildningar. Fokus är nuförtiden mer på blivandet än på lärandet och det 

på grund av de föreställningar som finns om att det är bättre att bli. Studenter siktar nu istället 
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in sig på att bli retorikkonsulter eller kanske kulturentreprenörer snarare än att lära sig och 

skapa teoretiska grunder, kunskaper som är tillämpbara i framtiden men som de inte vet hur 

de ska tillämpa eller formuleras för att ingå i något visst yrkeutövande. Får du en titel har du 

alltid något att förhålla dig till.  

De subjektpositioner som görs möjliga inom universitetet är skapade utifrån den auktoritet 

som denna institution har, och uppfattas därmed som självklara och normala. På universiteten 

och högskolorna skapas ett studentsubjekt som strävar efter kunskap, anställning och trygg 

ekonomi. Ungdomarna blir direkt tilltalade av universitet, adresseras och blir genom språket 

som tilltalar dem skapta till att vara studenter (Winther Jorgensen & Phillips 2000:22). När de 

ibland negativa och dystopiska bilderna om humanioras framtid når företrädarna för 

humaniora (lektorer, professorer och lärare) och sedan sprids vidare till studenterna skapas 

subjektpositionen humaniorastudent som avvikelse från det ideala snarare än som önskat som 

del av universitetets interpellation. Humaniorastudenter känner sig därför annorlunda för att 

de inte motsvarar den identitet som den interpellerande apparaten, universitetet, förordrar.  

Studenterna önskar en bättre interpellation anpassad till humanioran och en starkare 

vägledning inom sin utbildning och av sitt universitet. De vill kunna förlita sig på att 

universitetsutbildningen förmedlar kunskap som leder till vad Standing (2011) kallar ett 

fullvärdigt medborgaskap. När studenter känner att utbildningen inte kommer belöna dem 

socialt och ekonomiskt riktar de sin kritik inåt mot universitetet. De påpekar att humaniora 

brister i sin anpassning till arbetsmarknaden. Interpellationen som borde göra individerna till 

starka humanistiska studentsubjekt, ambassadörer för vetenskapen i stort skapar istället 

svagare, ifrågasättande subjekt som antingen lämnar humanioran eller stannar för att där välja 

att påpeka dess brister.  

De flesta av mina informanter beskriver hur viktigt valet av utbildning är  och hur viktigt det 

är att det ska bli rätt för en själv. Humaniorastudenterna jag intervjuat vill hitta en utbildning 

som tillgodoser det individuella samtidigt som utbildningsvägen gärna ska uppfattas som 

enkel och rak för människor utifrån. För en student att säga att man till exempel ska bli lärare, 

läkare, ingenjör eller sjuksköterska är lättare än att förklara sin humanistiska utbildning och 

hänvisar till yrkestitlar som de flesta känner igen.  

En bred humanistisk utbildning som kanske inte pekar mot ett självklart mål kan utifrån sett 

vara svårare att förstå och då uppstår ett problem för en humaniorastudent att berättiga sin 

utbildning och existens. Det blir helt enkelt svårt att beskriva vad man ska bli i termer av 
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definierade yrken då arbetslivet är det som definierar studenterna. När negativa tankar och 

uttalade svårigheter om trassliga arbetsmarknader och negligerad kunskap möter 

humanisterna både på universitetet och från det utomliggande samhället skapas ofta bilden av 

att gräset nog är grönare på andra sidan. Tankarna som många då får är att om man bara kan 

förklara sig själv utifrån andra premisser och omformulerar sina drömmar kommer människor 

lättare att förstå. När en sådan omformulering sker närmar sig humanisten den ideala 

yrkesrollen. Allt enligt de förställningar man har om att ens utbildning inte duger till som den 

är.  

Damian menar att han tillhör samhället men han tillhör utöver det också en av samhällets 

starkaste institutioner, universitetet. Kunskapen om att man, som han uttrycker det, måste vara 

en position på en arbetsmarknad gjorde att han valde att omformulera sin dröm från att skriva 

till att forska. Den omformuleringen från att vilja vara något till att bli något gjorde Damians 

liv mer lättförståerligt för honom själv men även för andra och hans subjektposition blev i och 

med omformuleringen mer lik idealpositionen mönsterstudent (se figur 1). 

Framtiden är det centrala i de flesta intervjuerna eftersom förväntningarna på utbildningen 

ofta bygger på vad den ska bidra med till framtiden. De intervjuer jag har haft med humanister 

som kommit längre med sina utbildningar eller avslutat dem har lättare att redovisa bakåt och 

ge förklaringar på hur utbildningen har hjälpt dem på olika sätt. Det är enklare att starkt 

positionera sig som humanist och höja sin röst för humaniorans rättigheter om man har en 

stark position inom ämnet och nått ett yrke med sin utbildning. De som inte kommit lika långt 

med sina utbildningar har svårare att bilda sig en uppfattning av vad en humanistisk 

utbildning som de är mitt uppe i har för påverkan på framtiden. Humaniorastudenterna lever 

istället med föreställningarna av vad utbildningen är och hur den i det långa loppet ska skapa 

en social och ekonomisk trygghet.  

Damian menar att för honom framstod det till slut som självklart vad han skulle göra. Han 

kunde inte fortsätta på ett universitet med det som han ville göra utan att sträva efter en 

position på en arbetsmarknad. Interpellationen som sker genom humanistisk utbildning på ett 

universitet eller en högskola handlar alltså inte bara om att bli en student, att utbildas och ta 

viktiga steg mot en individens framtid utan det handlar också om att för humaniorastudent 

omformulera sina idéer eller drömmar och anpassa dem efter kravet som ställs på individens 

nytta (Althussers 1977). 
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Vägval, vardag och villkor 

Jag har i denna uppsats undersökt hur humaniorastudenter berättar om sina studieval, val av 

studieort och vägen till sina studier. Jag har intresserat mig för hur de positionerar sig i 

förhållande till andra ämnen och utbildningar inom och utom humaniora, till andra lärosäten 

och till vad de upplever som omvärldens föreställningar. Om man kan närma sig deras 

berättelser om framtiden och ideala yrkesroller tror jag att man enklare kan förstå den 

humanistiska identiteten och varför man söker sig till den eller väljer att förkasta den. 

De olika studieorterna jag valt att undersöka framställs som olika förhållande till varandra. De 

positionerar sig också aktivt mot varandra. Jag har valt att kalla de båda universiteten, Lund 

och Uppsala, för de anrika och de båda högskolorna, Södertörn och Malmö, för de 

nytänkande uppstickarna. I mina intervjuer berättar studenterna om hur de uppfattar sin 

högskola eller sitt universitet. De berättar öppet om hur de ofta jämför sin utbildning till 

närliggande lärosäten och dess studenter. Studenterna jämför sig även med studenter på andra 

utbildningar, vare sig de studerar på samma plats eller närliggande. 

  

På de två universiteten anser studenterna att de får en bra utbildning och lärosätena anses ha 

hög status. De flesta studenterna har valt att studera på dessa lärosäten just för deras starka 

positioner som hög status. De menar att de kommer få en gedigen och bra utbildning på de 

lärosäten de valt, Nelly pendlar från Malmö till Lund för att hon tror att det är mer på riktigt 

där än i Malmö. Lars som både har studerat i Uppsala och Lund ser likheterna. Båda nämner 

att platsen har anor och status något som de båda tagit i beräkning när de sökt sig dit. Lars 

beskrev hur han fick genomgå intervjuer för att få den plats han fick på sin arkivutbildning 

och hur det skänkte ännu mer tyngd till utbildningen. De båda känner att det innanför 

väggarna på universitetet finns historia och att de själva är en del av den. I Uppsala beskriver 

informanterna hur de på liknande sätt känner för sin utbildning och den plats de studerar på. 

Johan säger att han inte kunde tänka sig ett bättre universitet då han gick från en 

yrkesutbildning till att läsa humaniora. Han beskriver hur han ofta läser och hör om att 

Uppsala är ett av Sveriges mest framstående universitet och hur det känns bra för honom. Det 

finns visst tvivel kring positionen humanist men inte kring platsen som han valt att studera på. 

Victor beskriver Uppsala universitet som kunskapens högborg och att han har alla redskap för 

att lyckas på ett sådant ställe, enligt honom själv har han både läshuvud och 
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medelklassföräldrar. Det bästa, menar han är att läsa humaniora, för då får man redskapen att 

undersöka och förstå varför vissa människor är på toppen och vissa blir lämnade på botten. 

 

På de två högskolorna anser studenterna att det saknas anor och en självklarhet i profileringen 

hos högskolorna. Det som studenterna dock anser vara positivt är den känsla av att de 

befinner sig på en plats som är progressiv och som vågar utmana den gamla formen kring hur 

en utbildning inom humaniora ska se ut och bedrivas. De ser sig själva som uppstickare och 

som företrädare för lärosäten där personer som faktiskt har mött förtryck och orättvisor på 

riktigt finns med i diskussionerna. Här talar, menar mina informanter, man inte bara om 

orättvisor utan här finns faktiskt ett driv att göra någonting åt det. Det finns en mer familjär 

känsla på till exempel Södertörn, något som Jessica beskriver. Ett driv och en lust hos dem 

som bedriver utbildningarna. De är inte bara utbildningar utan det är en chans att föra 

humanioran vidare och man känner sig utvald och önskad på det sättet. Mirjam beskriver hur 

hon en av sina första dagar möttes av feministiskt klotter på toan och kände sig styrkt. Tove 

berättar hur hon i mötet med sina studenter förstår att många inte kommer från akademiska 

hem och att de skapar en position hos dem men också hos högskolan i stort som progressiv. 

Hon menar att viljan att vara annorlunda kanske ibland är större än vad man i verkligheten är.  

 

Viljan att bedriva och profilera sig som lite annorlunda finns på högskolan i Malmö. Man har 

en klar och uttalad arbetslivsanknytning och försöker på det sättet locka studenter till sina 

utbildningar. Siri har studerat på Malmö högskola och menade att de olika utbildningarna som 

hon gått har varit bra men oftast med dålig förankring i arbetslivet och också med 

administrativa svårigheter. Hon beskrev i intervjun hur hon själv fått sätta ihop sin examen 

och att det saknats hjälp när hon behövt sådan. Jim har studerat både sin kandidatexamen och 

nu sin masterexamen på Malmö högskola och han tycker att det har varit bra. Visst finns det 

en klar positionering mot andra universitet och högskolor men han som är lite äldre tycker att 

det fokus som finns på utbildningen i första hand och livet omkring i andra hand passar 

honom. Han tycker att det har fungerat bra att bedriva studier i en stor stad som är så mycket 

mer än ett universitet eller en högskola. Här är man någon annan och kanske inte bara student. 

Något som han trivs med.  

 

Lärosätena skapar olika identiteter beroende på hur de uppfattas och profilerar sina 

utbildningar. De anrika universiteten ser i jämförelse med de nytänkande uppstickarna 

trögflytande ut men på samma gång är denna tröghet ett tecken på status, tygghet och anor. 
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Det tröga är svårare att påverka och utbildningarna ser ungefär ut som de gjort under mycket 

lång tid.  

 

De nytänkande uppstickarna lockar med sin progressiva och företagssamma profilering. Det 

man dock tappar är en viss trovärdighet då det inte finns en historia av forskning och studier 

att hänvisa till på samma sätt som hos de anrika universiteten. Det administrativa halkar efter 

då programmen inte på samma sätt är inarbetade och därmed inte heller lika självklara i sin 

uppbyggnad.  

 

På de universitet och högskolor jag besökte finns det andra studenter som rör sig i samma 

byggnader eller på andra campus i samma städer. De påverkar med sina val av andra 

utbildningar hur humaniorastudenterna ser på sig själva, de är inte humanister. I Svenskt 

Näringslivs rapport (Fölster, Kreicbergs, Sahlen 2011) framställer man ett subjekt som jag har 

valt att kalla, mönsterstudent. Denna mönsterstudent känns igen på att den agerar rationellt 

och målinriktat. Hen är en ung, ekonomiskt driven person som medvetet tar den kortast 

möjliga studieväg till största möjliga vinst, både för individen men även för välfärden. En 

person som studerat kort, koncentrerat och tar rationella beslut kommer enligt rapporten finna 

en utpekad position på en lönemarknad. Där kan pengar tjänas in, produkter börja konsumeras 

och skatt betalas (Fölster, Kreicbergs, Sahlen 2011:2f). Den som däremot velar, stannar upp 

för ett uppehåll eller för att jobba tenderar då att bli äldre, fattigare, mindre nyttig och en 

börda för samhället. Enligt rapporten är det senare signifikant för personer som studerar 

humaniora. De tar längre tid på sig att slutföra sina studier än ekonomer, ingenjörer och 

tekniker och därmed kommer de inte tjäna lika mycket pengar och samtidigt dras med större 

studie skulder. De kommer inte att kunna bidra på samma sätt i komsumtionen och därmed 

inte enligt författarna bidra på samma sätt till välfärden. Studenterna har helt enkelt krånglat 

till sina liv.  

Vad lockar studenterna att börja på humanistiska utbildningar trots att negativa rapporter 

läggs fram? Hur gör man egentligen för att bedriva sina studier på ett fokuserat sett och kan 

man omfamna positionen humanist med stolthet utan att också samtidigt stöta på och tvingas 

bearbeta positionen som en förlorare, den mindre värda kusinen i kunskapsfamiljen?  

Kunskapshierarkier och positioner 

Studenter blir objektifierade och hierarkier skapas hela tiden mellan studenter. Är man en bra 

eller en dålig student, är man humanist eller naturvetare. Trots de rådande normerna kring 



63 

 

utbildning finns de självteknologier som Foucault (2008) menar möjliggör för studenter att av 

egen kraft eller med andras hjälp genomföra ett visst antal ingrepp på sina egna kroppar, 

själar, tankar, sitt eget uppträdande och sitt sätt att vara. På så sätt kan man omvandla sig själv 

i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka eller kanske vishet. Jag tror att man kan förklara 

humaniorastudenters val av utbildning med att de använder sig av självets teknologier för tt 

utöva motstånd. Med sina val utmanar de rådande normer kring utbildning och genom att 

studera något som kanske utestänger och urskiljer dem som annorlunda eller mindre värda 

försöker de sträva efter andra värden än i första hand ekonomiska. Drivkraften att skaffa sig 

ett annat slags kapital än ett ekonomiskt förefaller vara en drivkraft i sig samtidigt som de inte 

helt tänker bort den ekonomiska aspekten.  

Humaniorastudenterna på de fyra lärosäten jag undersökt förhåller sig ambivalent till sina 

utbildningsval. De tycker att humaniora är viktigt och ger viktiga och användbara perspektiv, 

samt inte minst en djupare teoretisk förståelse för en komplex värld. De uppfattar samtidigt att 

det är ett val som gör dem annorlunda och att det kommer bli svårt att skapa en stabil framtid, 

främst ekonomiskt, vilket de menar är viktigt för att kunna leva. De anser att det kommer bli 

tufft på grund av den osäkerhet som de känner inför vilka yrken och positioner de ska rikta in 

sig på. Med mer fokuserad vägledning från universiteten och högskolan håll anser många att 

de skulle kunna bli bättre och den osäkerhet som finns kring framtiden också skulle kunna 

minskas. Mina informanter hade vissa grundläggande föreställningar om universitetet och 

högskolan. De kände alla en tilltro till universitetet, att det skulle vara en interpellerande 

apparat med mycket makt, som antog dem och sedan mejslade ut dem till att bli färdiga 

humanister redo för arbetsmarknaden. Denna bild kom att förändras snabbt hos många efter 

att de studerat under en period. Den egna förändrade bilden kom då att smälta samman med 

omvärldens syn på humaniora som utbildning och vetenskap.  

Siri berättar hur hon vill göra sig begriplig och att titlar finns där för att begripliggöra det 

abstrakta.  

Att göra det begripligt och verkligen kunna säga ”jag är lärare” jaha och sen förstår de precis. Säger 

man ”Jag är kulturvetare”  Jaha? Men det där har jag kommit ifrån nu. Jag har mer och mer 

accepterat att det är okej att inte titulera sig och då är allting som det ska. Men jag har känt att det 

inte får finnas några frågetecken kring vad du gör, vem du är och vad du vill åt yrkesmässigt . 

Det finns inte plats för några frågetecken.  Det finns inte plats för grubbel eller tvivel. 

Strategier för hur de ska bli bör tidigt utvecklas och redan som liten ska man gärna föregripa 

den verksamhet som pågår och lägga grunden för det som önskas byggas. Centralt i skapandet 
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av våra liv är vårt riktande mot något, till exempel ett arbete, i framtiden. Det får 

konsekvenser för hur vi ritar och planerar våra liv och det har förändrat och kommer fortsätta 

att förändra hur utbildningar utformas och bedrivs. Den yttre påverkan tillsammans med 

studenternas krav ställer de humanistiska grundutbildningarna på prov och två olika scenarier 

för framtidens humaniora tycker jag mig se växa fram.  

Det första scenariot innebär att interpellationen skärps hos universiteten och 

humaniorastudenterna kan därmed matas med bättre självförtroende tidigare i sina 

utbildningar. Med en större tro på utbildningens nytta utan den direkta kopplingen till 

anställningsbarheten eller en yrkestitel skapas tryggare studenter och kanske även en starkare 

humaniora för framtiden. 

Det andra alternativa scenariot är att den nuvarande humanistiska grundutbildningen 

omskapas för att bättre passa den rådande arbetsmarknaden. Universitetet fortsätter, för de har 

redan börjat, att skapa utbildningar som riktar sig mot nya yrkestitlar. Detta gör att nya 

yrkesprogram med humanioraämnen i direkt koppling till anställningsbarheten utformas. 

Detta scenario öppnar för mer yttre påverkan och större chans till nya kombinationer ämnen 

emellan. Något som i otaliga böcker och debatter efterfrågas och som anses vara ett av de sätt 

humaniora ska kunna överleva på.  

Vilket av dessa scenarier som ligger närmast att förvekligas kan bara tiden utvisa och tills   

dess att framtidens humaniora har utformats kommer studenter fortsätta grubbla över hur 

deras utbildning i humaniora både kan ge individuell trygghet och tillfredställelse. Kan man 

öka självförtroendet, genom en starkare interpellation, hos humanister kan man lättare besvara 

frågan om vart vi är på väg. En fråga som ständigt debatteras och som många söker svaret på. 
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