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Karriärval kan påverkas av strukturella och individuella faktorer 
samt av andra aktörer i omgivningen. Att välja karriärväg ses inte 
som någon engångsföreteelse. I dagens föränderliga och 
globaliserade värld aktualiseras individens val och 
handlingsstrategier ständigt. Det är därför angeläget att undersöka 
vad som i dag styr individers studie- och yrkesval. Syftet med 
denna intervjustudie var att undersöka juridikstuderandes 
upplevelse av vad som påverkat dem i deras beslut om framtida 
karriärer. Kvalitativa intervjuer utfördes med sju stycken studenter. 
Induktiv tematisk analys visade att motiv till karriärvalet, 
förhållningssätt till utbildningen och ambition efter utbildningen 
var faktorer som studenterna upplevde hade styrt dem i deras val. 
Dessa teman var också intimt relaterade till varandra. Förebilder, 
yrkeserfarenhet och utbildningens struktur verkar vara viktiga 
faktorer som styr hur studenten lyckas och som i förlängningen 
påverkar ambitionen. Resultatet kan komma till användning för 
institutioner vid utformning av utbildningsstrukturer och för 
arbetsgivare vid rekrytering av jurister. 

 
 
 
Individer som väljer utbildning eller karriärväg står i dagens föränderliga samhälle inför en 
betydligt mer utmanande uppgift än för ett antal decennier sedan (EU-kommissionen, 2000). 
Att välja karriärväg är ingen engångsföreteelse utan kan istället ses som en återkommande 
process (Franke-Wikberg, 1980). Mot bakgrund av detta är det angeläget att undersöka vad 
som i dag är betydelsefullt för individer i deras val av utbildning och arbete. 
 
Teorierna kring karriärval och yrkesval har varit många. De flesta teorier har 
utbildningssociologiska utgångspunkter, men även ekonomiska modeller har presenterats 
(Blekinsop, McCore, Wade & Morris, 2006; Franke-Wikberg, 1980; Hodkinson & Sparkes, 
1997; Krumboltz, Levin & Mitchell, 1999; Lent, Brown & Hackett, 1994). Gemensamma 
teman som återkommer inom olika teorier avseende vad som påverkar karriärvägar är sociala 
och biologiska bakgrundsfaktorer, förväntningar, karriärvägledning, attityder till utbildning, 
och yrkeserfarenhet. 
 
Teorier om karriärval 
 
Den så kallade ”careership-teorin” om karriärbeslut har utvecklats utifrån Bourdieus teori om 
att alla individer är födda i ett socialt sammanhang som sedan påverkar oss och vår framtid 
(Hodkinson & Sparkes 1997). Utgångspunkten är att personliga val alltid görs i samspel med 
omgivningen. Karriärutveckling kan ses som ett mönster av betydelsefulla förändringar under 
perioder av rutin. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att karriärval och utveckling kan vara 
av tre olika slag: strukturellt betingade, självinitierade eller initierade av andra aktörer. 
______________________________________________________ 
* Jag vill tacka min handledare Petra Lindfors för värdefulla råd och synpunkter. 
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Strukturella betingelser som till exempel utbildningssystem, arbetsmarknadslagar och 
geografisk lokalitet kan utgöra hinder eller möjligheter för den enskilde individen att 
förverkliga sina drömmar. De yttre händelserna kan utgöras av sjukdom eller uppsägning från 
arbete som påverkar individens handlingshorisont. Med handlingshorisont avses den 
omgivning där individen fattar sina beslut. Personens värderingar, förväntningar och 
preferenser samt individens strukturella omgivning påverkar alla individens 
handlingshorisont. De självinitierade besluten handlar mycket om individens erfarenheter och 
inre drivkraft till förändring. I olika skeenden i livet aktualiseras individens val, 
handlingsstrategier och handlingshorisont. Dessa anses vara relaterade till den enskilda 
individens utveckling, kön, sociala och etniska bakgrund samt till det sammanhang individen 
befinner sig i. Individen fattar karriärbeslut inom sin egen handlingshorisont och denna 
handlingshorisont både möjliggör och begränsar valen för individen. 
 
I valet av karriär använder sig individen av de erfarenheter som hon samlat på sig under åren. 
När en individ får nya erfarenheter kan uppfattningen om världen förändras. Det påverkar i 
sin tur bilden av vad som anses möjligt att åstadkomma. Enligt Hodkinson och Sparkes 
(1997) har det också betydelse för en individs självbild. Om valet av karriär inte stämmer 
överens med den bild som en individ har av sig själv trots att alla förutsättningar, så är det inte 
troligt att denna väg väljs. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att människor således gör 
praktiskt rationella val inom den sociala sfär som de befinner sig. Karriärbeslut grundas på 
resultat av det samspel som individen har med sin omgivning. Vissa val aktualiseras för att de 
finns tillgängliga medan andra kan komma till tack vare tillfälligheter. Mellan dessa beslut 
finns tid för reflektion hos individen och detta kan ha karaktären av bekräftande eller 
ifrågasättande av det gjorda valet. Om denna period stärker individen kan en ny 
karriäridentitet utvecklas. Detta kan ske ganska omgående eller gradvis. En del perioder kan 
vara socialiserande och innebära att ett val som inte inledningsvis var tänkt som en framtid 
kan utvecklas och efter en tid socialiseras individen och accepterar situationen. När besluten 
inte blir som individen förväntat sig kan det hända att individen själv initierar en ny 
förändring eller finner andra sätt att leva med sitt beslut. 
 
Krumboltz, Levin och Mitchells (1999) antagande om individens karriärval grundar sig i 
social inlärningsteori. Interaktionen mellan individen och omgivningen är central och antas 
fungera som en plattform för att göra välgrundade beslut. Den så kallade ”planned-
happenstance” teorin (planerad tillfällighet) handlar mer om karriärvägledning och att 
individen måste lära sig att skapa tillfälligheter och vara öppen för alternativa vägar. Enligt 
denna teori är nyfikenhet, envishet, flexibilitet, optimism och risktagande färdigheter som 
anses vara viktiga hos individen. Speciellt i dagens samhälle där framtiden är osäker menar 
Krumboltz, Levin och Mitchells (1999) att det är bättre att vara öppen för alternativ snarare än 
att på förhand vara väldigt bestämd över vilken väg som är bäst att ta. Liksom Hodkinson och 
Sparkes (1997) anser de att olika förstärkande upplevelser i samverkan med biologiska 
faktorer och omgivningen kan ge en uppsättning färdigheter och attityder hos individen som 
ökar dess handlingshorisont och förändrar dennes strategier. 
 
Social cognitive career theory (SCCT) är ett annat sätt att förstå processer som påverkar 
människor i deras utformande av intressen, beslutsfattande och framgång i studie- och 
arbetslivet (Lent, Brown & Hackett, 1994; Lent, Brown & Hackett, 2000). Denna teori är en 
utveckling av Banduras Social cognitive theory (SCT) som i sin tur är en vidareutveckling av 
social inlärningsteori. I SCT betonas att det ständigt finns en pågående interaktion mellan 
individ, omgivning och beteende. Enligt SCT-teorin kommer människor med hög självtillit 
och som förväntar sig att karriäraktiviteten ger ett fördelaktigt utfall med stor sannolikhet att 
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fullfölja en utstakad karriärväg. Ett förväntat gynnsamt utfall av beteendeförändringen är en 
viktig drivkraft för fortsatt beteendeförändring, men den främsta drivkraften enligt SCT är 
individens självtillit (self-efficacy) till att förändra beteende (Lent, Brown & Hackett, 1994). 
 
Den teoretiska basen i SCCT är uppdelad i två kompletterande nivåer. Den ena nivån 
inkluderar kognitiva och interpersonella faktorer som självtillit/självkänsla, förväntningar och 
personliga mål. Dessa faktorer anses hjälpa människor att finna lämpliga karriärvägar. Den 
andra nivån tar i beaktande faktorer som har att göra med individens bakgrund, som till 
exempel kön och etnicitet samt omgivningsfaktorer som socialt stöd och hinder. SCCT lyfter 
fram temporära perioder vid vilka vissa omgivningsfaktorer har olika betydelse för individen. 
Bakgrundsfaktorer och kontextuella faktorer påverkar inlärningsupplevelser som i sin tur 
påverkar hur självtillit och förväntningar utvecklas hos individen. Till exempel har förebilder, 
stöd och uppmuntran en viktig betydelse i detta skeende. Självtilliten och förväntningarna 
påverkar i sin tur människors intressen, mål och beslutsfattande. Vidare anses 
omgivningsfaktorer under bildandet av intressen och mål ha en inverkan på aktuellt beslut och 
beteende. Det är inte troligt att människor kommer att omvandla intressen till mål och mål till 
ett beteende om det till exempel finns en känsla av hinder på vägen, som till exempel 
finansiella svårigheter eller lågt socialt stöd. Hur individen hanterar och svarar på dessa 
omgivningsfaktorer kommer dock att avgöra hur stor effekt de har på individens fortsatta 
beslut. Omgivningsfaktorerna kommer däremot med all sannolikhet tolkas olika hos olika 
individer och det som utgör hinder för en person kan kanske utgöra möjligheter för någon 
annan (Lent, Brown & Hackett, 2000). 
 
Karriärutveckling är en process som formas av studier och arbete och som pågår genom hela 
livet (Franke-Wikberg, 1980). Karriärutveckling bygger på individens val och individens 
socialisation. Vid en förändring agerar man med att göra vissa val. Dessa kan vara frivilliga 
eller påtvingade. Vid val av karriärväg tar individen flera faktorer i beaktande, som till 
exempel studieort, status, lön etcetera beroende på om det gäller studier eller arbete. Individen 
försöker hitta alternativ som är så fördelaktiga som möjligt och om inte detta går måste 
önskemålen förändras och individen göra en ny omvärdering av sina möjligheter. Under 
själva studietiden och arbetslivet ingår personen i en socialisationsprocess där individen gör 
sig medveten om vilka vägar som finns tillgängliga för att uppnå sina mål. Individens attityd 
till sysselsättningen och hur framgångsrik individen är har stor betydelse för 
karriärsocialisationen. En individ kan påverkas av studiernas eller arbetets förhållanden och 
utformning. Socialisationen blir stark om individen blir väldigt engagerad och trivs bra i sin 
studie- alternativt arbetsmiljö(Franke-Wikberg, 1980). 
 
Ekonomiska modeller om beslutsprocesser har som utgångspunkt att människor gör rationella 
beslut baserade på tillgång av omfattande information utan någon inverkan från omgivningen 
(Blekinsop, McCore, Wade & Morris, 2006). Denna beslutsprocess har setts som linjär utan 
några krokiga vägar fram till målet. Alla val ses som investeringar i beslut, utifrån vilka 
individen gör en kalkylering av vilka fördelar de olika alternativen som finns tillgängliga kan 
ge. Dessa modeller utgår från antaganden om individers motivation, det vill säga att individer 
försöker maximera sitt utfall både ekonomiskt och socialt för egen vinning skull. De gör 
också antaganden om hur vi som människor har tillgång till och utnyttjar information. Utifrån 
de ekonomiska modellerna har modeller utvecklats som utgår från konceptet pragmatisk 
rationalitet, där man istället tagit hänsyn till att väldigt få människor gör val som är väl 
planerade och sammanhangsfria (Blekinsop, McCore, Wade & Morris, 2006). Denna 
utveckling av de ekonomiska modellerna som även beaktar det sociala sammanhanget i större 
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utsträckning närmar sig de ovanstående sociologiska teorierna om hur individer väljer 
karriärväg. 
 
Studiekultur och förhållningssätt till utbildning 
 
Studenter påbörjar högskoleutbildning med olika målsättningar. Vissa vill utvecklas och lära 
sig mer om ett specifikt ämnesområde medan andra vill fortsätta mot en viss utstakad karriär. 
Studenters mål med utbildningen påverkar hur de förhåller sig till undervisningen (Morgan & 
Beaty, 2005). Interaktionen mellan utbildningsinstitutionen och studenterna kan skapa 
subkulturer. Dessa subkulturer består av fyra kategorier: akademisk, kollegial, icke-likriktad 
(non-conformist) och yrkesinriktad (Figur 1). Den kollegiala kulturen är stereotypen av hur 
universitetslivet ser ut, det vill säga en värld full av sport och campusaktiviteter. Det innebär 
att studier bedrivs med minsta möjliga ansträngning för att klara minimikraven för godkänt. 
Den yrkesinriktade studenten identifierar sig väldigt lite med universitetskulturen och sättet 
att bedriva undervisning. Studenten är fokuserad på att få sin examen och sedan börja jobba. 
Den akademiska kulturen lockar studenter som vill söka kunskap och förståelse. De icke-
konformistiska är involverade i undervisningsformerna, men tar avstånd från alla 
campusaktiviteter (Morgan & Beaty, 2005). 
 
Dock finns även andra sätt att kategorisera utifrån deras sätt att bedriva sina studier (Morgan 
& Beaty, 2005). Dessa var akademisk (studenternas mål involverar den akademiska sidan av 
universitet), yrkesinriktad (målet för studenten är att få ett jobb efter universitetet), personlig 
(studenten lägger stor vikt vid den personliga utvecklingen) och social (studenten fokuserar 
på det sociala livet som universitetsvärlden erbjuder). Dock har varje student en kombination 
av två eller tre angreppssätt. Det innebär att dessa kategorier endast ska ses som en analytisk 
konstruktion. De beskriver relationen mellan individen, utbildningen, universitetet och 
världen utanför. Den kan naturligtvis förändras och utvecklas över tid. 
 
 

   
  Involverad i idéer om utbildningen 
    
  Mycket Lite 
    
    

Hög Akademisk Kollegial 
   

Identifikation 
med universitet 

Låg Icke-likriktad Yrkesinriktad 
    

Figur 1. Typer av inriktningar hos de mest tydliga subkulturerna vid högre studier 
 
 
De olika kategorierna som presenteras av Morgan och Beaty (2005) kan delas in ytterligare: i 
studenter som är genuint intresserade av själva ämnet som sådant (intern) eller i studenter som 
ser kurserna mer som ett moment närmare målet, nämligen examen (extern). Den akademiska 
(intern) studenten är primärt intresserad av att studera ett speciellt ämne för sin egen skull. De 
är ofta intellektuellt intresserade av ämnet och vill studera på en högre nivå. De flesta av dessa 
studenter har ofta haft erfarenhet av ämnet före universitet men har ingen speciell plan för sin 
utbildning utan följer sitt hjärta och det som engagerar dem. Studenter som tillhör den 
akademiska externa inriktningen är intresserade av att avancera inom den akademiska 
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världen. De tenderar att ha valt kursen eftersom de har varit framgångsrika i ämnet i skolan 
snarare än att de har ett intellektuellt intresse. Dessa studenter är mest intresserade av att klara 
kurserna och få sitt betyg. De är ofta tävlingsinriktade, vill ha höga betyg och föredrar tydliga 
kursplaner så att de vet vad som förväntas av dem. Dessa studenter beskrivs oftast som 
mönsterelever. 
 
Yrkesinriktade studenter som ser målet efter studierna (externa) lägger oftast minimalt med 
kraft på kurserna eftersom de inte tror att betygen har så stor betydelse för arbetsgivaren. De 
ifrågasätter inte heller kursernas relevans utan ser de som något som de måste gå igenom för 
att få ut sin examen. Medan däremot de yrkesinriktade studenterna som drivs av ett högt 
egenintresse (interna) ofta är kritiska till kursens innehåll om den anses som irrelevant för 
deras framtida karriär. De studenter som kategoriseras i den personliga inriktningen och med 
ett högt egenintresse ser universitetsstudierna som ett tillfälle till att utvecklas som människa 
och förändras. De är mer intresserade av den bredd som utbildningen kan ge dem för att 
utveckla sig själva och lära sig att handskas med livet och andra människor. De studenter som 
är mer fokuserade på examen men med ett personligt intresse vill ofta testa sin kapacitet. De 
vill ta reda på om de har resurserna att ta en examen och på vilken nivå. Dessa studenter är 
mer inriktade på betyg och återkoppling än själva innehållet i kurserna. Skälet för dessa 
studenter att börja universitetsstudier har ofta varit att de känt sig ofördelaktigt bedömda i 
tidigare utbildningssammanhang och att de nu får en chans att bevisa för sig själva och andra 
att de är kapabla till högre studier. Den sista inriktningen involverar studenter som verkar 
lägga stor vikt vid den sociala biten som universitetsstudier kan innebära. Dessa studenter har 
dock andra ambitioner också, men när de planerar sin studietid lägger de stor vikt vid att det 
sociala livet ska få ta stor plats. 
 
Motiv och motivation till karriärval 
 
När det gäller studenter som läser ekonomi eller juridik pekar resultat från halvstrukturerade 
intervjuer på att majoriteten av studenterna väljer sin karriärväg av samma anledningar, 
nämligen för att nå professionell status, av intellektuellt intresse och för att nå en över- eller 
medelklass livsstil. Studenternas förklaringar till deras motiv var dock fulla av osäkerhet, 
vilket indikerar att studenter inte gör noga och medvetna karriärval. Studenterna uppgav att de 
inte investerade så mycket i en specifik karriär utan snarare använde studierna som medel för 
att behålla sin sociala status. Deras motiv formades av individuella och organisatoriska 
faktorer, som till exempel tidigare utbildningserfarenheter, kompisar, arbetslivserfarenhet och 
marknadstrender. Föräldrar spelade en stor roll, men inte genom att de hade någon direkt 
erfarenhet av det yrket som studenterna valt utan snarare att de kommunicerade hur viktigt det 
är med professionell utbildning för att säkerställa den sociala statusen (Schleef, 2000). 
 
I en studie av Skolverket (2000) poängteras att hemmet har en allt större betydelse för att 
skapa motivation hos eleven för vidare studier. Det framkom att för barn från medelklassen 
var medelmåttiga eller låga betyg inget hinder för planer på fortsatta studier. Lösningar och 
alternativ kunde diskuteras och även om det skulle innebära omvägar så kunde målet ändå 
betraktas som möjligt. Att föräldrarnas utbildning kan spela en central roll förklarar 
författarna med att välutbildade föräldrar har större kunskap om utbildningssystemet så att de 
kan hjälpa sina barn i sina val. Föräldrarna har dessutom ett annat sätt att umgås med barnen, 
mer undervisande och mer intellektuellt stimulerande. Möjligheten till val utnyttjas troligtvis 
bättre av barn från mer gynnade miljöer trots att de har samma kunskapsnivå som barn från 
andra sociala bakgrunder. 
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Lent och medarbetare (2002) har i en kvalitativ studie undersökt studenters upplevda hinder, 
stöd och ”coping”-strategier vid karriärval. Studenterna kom från ett traditionellt universitet 
med hög socioekonomisk bakgrund och en teknisk högskola med studenter med 
huvudsakligen lägre social status. Båda studentgrupperna upplevde att deras intresse, 
förväntningar, värderingar och förmåga var viktiga faktorer för vilka karriärval som ansågs 
genomförbara och vilka som sållades bort. Tidigare arbetserfarenheter hade också ofta 
påverkat deras val. Studenterna hade upplevt en rad olika hinder när de skulle införliva sina 
mål. Dessa var bland annat finansiellt bekymmer, negativa sociala samspel, rollkonflikter 
eller svårigheter att anpassa sig. Stödfunktioner var ofta relaterade till socialt stöd och 
uppmuntran från bland annat familjemedlemmar, vänner och lärare. 
 
Tillgång till förebilder, mentorer och finansiella resurser var andra betydelsefulla faktorer. 
Den personliga styrkan (självförtroendet) och att sätta upp mål var viktiga individuella 
faktorer som fungerade som stödfunktioner. Studenternas förmåga att hantera situationen, så 
kallade ”coping”-strategier, utgjordes av problemfokuserade lösningar som att ta färre poäng 
eller öka sin arbetsintensitet. Att söka socialt stöd eller ta mer lån var andra ”coping”-
strategier för att nå uppsatta mål. Det som skiljde studenter med lägre social klass, här 
definierade som studenter från teknisk högskola, och de med högre social status var att de 
med lägre social status var de enda som angav hindren; stora negativa livshändelser 
(föräldrars dödsfall, ta hand om småsyskon, skador) och upplevelse av att ha saknat möjlighet 
att prova på arbete relaterade till ens framtida karriärval. Lent och medarbetare (2002) föreslår 
med avseende på det senare att de studenter som kommer från en högre social klass kanske 
haft större möjlighet att testa olika yrken på sin fritid eller inom skolans värld. 
 
 
Syfte  
 
Syftet med denna intervjustudie var att identifiera faktorer som i dag styr juridikstudenters 
studie- och karriärval utifrån deras eget perspektiv och få en inblick i hur individer kan tänka 
och resonera kring sina beslut. 
 
 

M e t o d 
 

Intervjupersoner 
 
För rekrytering av intervjupersoner kontaktades avdelningen för registrering av 
juriststuderande på Stockholms universitet som tillhandahöll uppgifter (personnummer och 
kontaktuppgifter) till samtliga studenter som under 2006 påbörjat tredje terminen på 
juristprogrammet. Valet av just den årskullen motiveras med att de kommit en bit in i 
utbildningen samtidigt som de sökt till programmet relativt nyligen. Med utgångspunkt i 
studiens syfte befann sig studenterna i en situation som stod i relation till dåtid och framtid på 
ett önskvärt sätt.  
 
För att få ökad variation rekryterades personer i olika åldrar. Det fanns en strävan efter en 
balans vad gäller fördelning av kvinnliga och manliga intervjupersoner. Vidare eftersöktes så 
stor bredd som möjligt vad gäller uppväxtförhållanden, så väl geografiskt, ekonomiskt som 
socialt. Det inledande urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån de listor som Stockholms 
universitet tillhandahöll. Fyra telefonsamtal krävdes innan jag lyckades hitta två kandidater 
som ställde upp för de två inledande intervjuerna. Ytterligare intervjupersoner rekryterades 
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genom så kallad snöbollsmetod. Det innebar att intervjupersonerna ombads namnge en 
handfull av sina kurskamrater med hänsyn till ovanstående faktorer. Ytterligare fem intervjuer 
genomfördes och två av intervjupersonerna som deltog i dessa intervjuer rekryterades efter 
tips från andra intervjupersoner, medan de övriga rekryterades från listorna från Stockholms 
universitet. Sammanlagt tolv personer kontaktades med en förfrågan om att ställa upp, och av 
dem nekade fem. Totalt deltog således sju personer i studien. 
 
Den första intervjupersonen var en 30-årig man uppvuxen i en mindre stad i Västsverige. 
Innan juridikstudierna förvärvsarbetade han och hade ingen tidigare erfarenhet från 
högskolestudier. Den andra intervjupersonen var en 22-årig kvinna uppväxt i en förort till 
Stockholm. Hon hade tidigare studerat språk och statsvetenskap på Stockholms universitet. 
Den tredje personen var en 36-årig tvåbarnsmamma bosatt i en skärgårdskommun norr om 
Stockholm. Hon hade tidigare studerat till, och arbetat som, civilingenjör. Person fyra var en 
28-årig man uppvuxen i Karlstad. Efter gymnasiet fortsatte han med vårdstudier och arbetade 
sedan inom vårdsektorn. Person fem var en 22-årig man som hade växt upp i en mindre ort i 
södra Sverige. Innan studierna hade han arbetat som vaktmästare, både i Sverige och 
utomlands. Person sex var en 26-årig kvinna uppvuxen i en förort till Stockholm. Båda hennes 
föräldrar var födda utanför Europa och familjen flyttade till Sverige i mitten av 1980-talet. 
Hon hade tidigare arbetat inom bemanningsbranschen och varit långtidssjukskriven. Person 
sju var en 23-årig man från Östeuropa. Han hade tidigare studerat på universitetet i sin 
hemstad och var bosatt i Sverige sedan ett par år tillbaka.  
 
Procedur och datainsamling 
 
Enskilda intervjuer på 30-45 minuter genomfördes med deltagarna. Intervjuerna var öppna till 
sin karaktär (Trost, 2005). Inga färdigt formulerade frågor användes under intervjuerna. Ett 
antal frågeområden utgjorde stöd för eventuella följdfrågor. Denna bestod av en checklista 
med tänkbara underteman till ämnet: arbete/utbildning, socioekonomiska faktorer, 
uppväxtförhållanden, omgivningsfaktorer, institutionell vägledning. Frågeområdena blev dock 
inte styrande på något vis utan frågorna uppkom under intervjutillfällena. Ganska tidigt i 
intervjuerna ställdes frågan om vad som har påverkat och vad som påverkar personen i sitt 
karriärval. Alla intervjuer genomfördes i ett grupprum på Stockholms universitetsbibliotek. 
Ingen av intervjuerna genomfördes på en och samma dag, utan de spreds ut under en 
treveckorsperiod. Intervjuerna spelades in på kassettband och transkriberades sedan ordagrant. 
 
Innan intervjuerna startades informerades respondenterna om studiens syfte och förfarande. 
Jag uppgav att jag studerade på den psykologiska institutionen och att materialet skulle utgöra 
stoft till en c-uppsats. De underrättades om att intervjuerna skulle spelas in på band och att 
materialet skulle användas i undersökningen. De blev upplysta om att det var deras fulla frihet 
att när som helst avbryta intervjun om de så ville, och om de uppfattade någon fråga som 
obekväm kunde de lämna den obesvarad. Vidare underättades de om att materialet de bidrog 
med inte skulle kunna knytas till deras person och att uppgifterna om dem skulle hanteras 
konfidentiellt. 
 
Analys 
 
De transkriberade intervjuerna analyserades med induktiv tematisk analys. Det innebär att de 
transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger och nyckelord markerades. Dessa 
nyckelord grupperades sedan i olika teman. Texten genomlästes ytterligare en gång för att 
sortera in textavsnitten i de olika tematiska kategorierna. Materialet sammanfattades under 
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varje tema med ett antal citat. Under arbetet utvecklades en modell om hur de olika teman 
som framkom var relaterade till hur juridikstuderande upplever vilka faktorer som varit 
avgörande för deras karriärval. 
 
 
 

R e s u l t a t 
 
Tre teman kunde urskiljas som hade betydelse för individernas upplevelse av vilka faktorer 
som varit avgörande för deras karriärval. De övergripande teman som framkom var motiv till 
karriärvalet, förhållningssätt till utbildningen och ambition efter utbildningen. Efter att delat 
in materialet under dessa huvudsakliga ämnen utkristalliserades en del underteman. Dessa 
urskiljer och delar in en särskild del av texten med liknande innehåll ytterligare. 
 
Motiv till karriärvalet 
 
Bakgrundsmotiv till varför respondenterna valde just juristprogrammet varierade en aning 
bland de intervjuade. De intervjuade uppgav att föräldrars påverkan, drivkraft och tidigare 
erfarenheter var viktiga faktorer för respektive respondents val av karriär. 
 
 Föräldrapåverkan. 
 
Intervjupersonerna anger att de uppväxtförhållanden och de värderingar som de bar med sig 
hemifrån hade påverkat dem. De intervjupersoner som kom från en mer studievan miljö 
konstaterade att det var en självklarhet att ta steget in på universitetet. Så självklart att de 
nästan inte kunde motivera karriärvalet när de blev tillfrågade om hur pass mycket föräldrarna 
påverkat dem. En av de intervjuade menade till exempel att det inom familjen, där alla 
syskonen studerat vidare, utvecklats en studienorm som det troligen skulle vara svårt att bryta 
emot. En annan av respondenterna uttryckte att föräldrarna under hela skolåldern varit mycket 
intresserade och aktiva angående hennes studieresultat och att det sedermera hade utvecklats 
till uttalade påtryckningar. 
 

Det har varit små kommentarer som: ja vad roligt det ska bli när du börjar på 
universitetet. Frågan har alltid varit när jag ska börja på universitetet och inte om jag 
vill söka till högskolan. 

 
Tre av de intervjuade hade dock inte alls känt kraven, eller uppbackningen, för att studera 
vidare. En av respondenterna menade att tidigt skaffa sig ett arbete och att göra rätt för sig 
varit en dygd i hans familj. Att han valde att studera vidare möttes snarare av skepsis hos 
föräldrarna. Nedanstående citat illustrera hur respondenten beskrev andan i hans familj. Att 
utvecklas till en skötsam arbetare var en prioritet. 
 

Det fanns inte på dagordningen alltså, att sätta sig ned och studera. Min uppväxtmiljö 
har snarare varit så att man ska jobba. När jag hade fyllt 14 år körde pappa mig till 
frisören sedan åkte vi till Statoil och stod där och tvättade bilen. Så var det bara… 

 
En annan av respondenterna, som var invandrare, menade att föräldrarna inte framfört 
universitetsstudier som något alternativ. Redan från tidig skolålder fick hon ta ansvar för sin 
egen utbildning. 
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Jag lärde mig svenska i skolan. Man fick fråga kamrater och klara sig själv från början. 
Så man kunde inte gå hem med läxorna och få hjälp. 

 
Drivkraft och tidigare erfarenheter. 

 
Under intervjuerna återkom respondenterna till den egna drivkraften som förklaring till varför 
de började läsa på juristlinjen. Motivens förankring och vad som påverkat dessa skilde sig 
dock en aning åt. För vissa hade driften att läsa vidare växt sig starkare över tid medan andra 
hade haft bilden klar för sig tidigt. Men nästintill alla hade burit på ett intresse för juridik 
sedan tiden på gymnasiet, eller tidigare än så. 
 
För de intervjupersoner som själva lyfte fram sig som prestationsbaserade individer hade 
steget till akademiska studier inte tagit lika lång tid. Det var framför allt de yngre studenterna 
som lyfte fram sina tidigare goda studieresultat som en grogrund för att de läste på 
programmet. För dem hade närmiljön varit viktig, såsom kompisar. En person liknade det vid 
en kultur i gemenskapen, där umgänget i mångt och mycket präglades av en drift av vara 
duktig och tävlingsinriktad. 
 
Att utbildningen var bred och möjligheter fanns till utveckling och en i framtiden gynnsam 
karriär hade spelat in i valet menade samtliga. Intellektuell stimulans, ambition att bli något 
stort och skaffa sig verktygen för att kunna förändra och påverka var faktorer som 
framhävdes. 
 

Jag har alltid haft en drift att komma långt på karriärstegen, om man får säga så. Och 
juridik valde jag för att jag tycker om att argumentera. Men det kan ha varit så enkelt 
att jag hört att det var lite statusyrke och så växte drömmen där någonstans, sa en av de 
yngre respondenterna. 

 
För personen som kom från Östeuropa var driften att läsa vidare en självklarhet. 
 

Det är nästan allmän standard att man ska hög utbildning där jag kommer ifrån. Det är 
en sorts hedersfråga, så för mig var det en självklarhet. 

 
De äldre (över 26 år) hade utvecklat sin drivkraft över en längre tid baserat på erfarenheter 
inom olika yrken. Önskan om att läsa juridik hade funnits där hela tiden medgav de, men 
tiden mellan gymnasiet och juridikstudierna styrdes av andra självklarheter. Av en rad olika 
anledningar hade deras drift mognat och fått ny näring efter en tids arbete. Driften och 
intresset hade växt fram eftersom, bland annat efter mer eller mindre goda kontakter med 
myndigheter och företag, eller stagnation och brist på utvecklingsmöjligheter där de arbetade. 
Även erfarenheter av dynamiska förhandlingar och/eller inblick i kontraktskrivande hade 
väckt intresse bland respondenterna. 
 

Jag hade svårt att ta tag i det. Jag tänkte nog aldrig ens på det. Jag visste ju att jag 
hade det här intresset, det har jag alltid vetat. Men just att läsa på juristlinjen och bli 
jurist har varit så avlägset, förstår du. Mina övriga kompisar om man säger så…ingen 
av dem har egentligen läst någonting. 

 
En av respondenterna framhävde också att driften till att läsa juridik skulle göra henne som 
invandrare mer accepterad i samhället genom att hon som jurist då blir expert och främste 
försvarare för landets lagar och regler. 
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Om jag blir jurist kanske jag blir mer svensk än en kassörska på Konsum. Jag tänker till 
exempel på Zlatan, som är fotbollspelare. Jag vet inte hur många som tänker på att han 
är invandrare. Skulle jag som jurist stå upp för svenska regler skulle man bli helt 
integrerad. 

 
Förhållningssätt till utbildningen 
 
Under det här temat redovisas relationer till klasskamraterna och utbildningens form och 
innehåll och dess påverkan på individerna. Sedan studenterna började på programmet hade 
vissa saker omvärderats, som inte längre överensstämde med de förväntningar de hade innan 
utbildningen, medan andra begrepp och funderingar hade bekräftats. För sex av sju i studien 
var valet att börja på programmet väl förankrat och för nästintill alla hade valet växt sig 
starkare under utbildningens gång. Men för en person i studien var valet inte lika självklart, 
men efter en ”testperiod” på 1,5 år hade även han märkt att karriärvalet var rätt. Intrycken från 
studiekompisarna var många, ofta återkom de till roller som skapats i klassen. Deras 
bedömning av andra och deras jämförelser i kunskap och prestation hade i viss mån påverkat 
deras strävan, och kanske vilket yrke de så småningom siktade emot. 
 
 Relationer till klasskamrater. 
 
Så gott som alla respondenter vittnade om en rådande betygshets på programmet. Den 
påverkades man av oavsett om man ville det eller inte. En av de intervjuade poängterade att 
många som började på programmet hade varit stjärnor under gymnasietiden. Nu hade 
likasinnade samlats på samma program. 
 

Man dras ju med till viss del i och med att man inte vill vara sämre än någon annan. 
Folk tävlar om vem som sitter kvar längst på biblioteket om kvällarna. 

 
Respondenterna vittnade dock om att en hel del av deras kamrater hoppat av under det 
inledande året. Många av dem som hade slutat hade varit unga och kommit direkt från 
gymnasiet. De hade haft drivet för att lyckas men många gånger hände det att drivet bara blev 
en poänglös attityd. Deras motivation kanske inte alltid kom från dem själva menade en av 
respondenterna. 
 

Min motivation bottnar ju i mitt liv liksom. Och jag har tagit ett beslut och jag vill göra 
det här. Och det är min styrka, och den gör att jag inte kommer hoppa av den här 
utbildningen. 

 
Många av intervjupersonerna kände av pressen och vittnade om att den många gånger kunde 
vara svår att tackla. De hade sina individuella strategier för att inte ta skada av hetsen. 
Universitetsbiblioteket undveks av vissa för att det kunde lätt leda till ångest om man såg att 
man kommit efter i studierna i jämförelse med studiekamraterna. Bland studiens respondenter 
poängterades betygshetsen av samtliga, och bara en redovisade en öppet positiv relation till 
den. För honom var det den avgörande faktorn för att han skulle hålla engagemanget uppe. 
Hans egen ambition drevs på av hetsen på ett positivt sätt menade han. Till saken hörde att 
han kvitterat ut bästa betyg på samtliga kurser dittills - utom vid ett tillfälle. 
 

Om det inte hade varit avgörande på något sätt hade jag nog inte brytt mig på samma 
sätt. Nu satsar jag mycket mera, på det sättet är det väldigt bra. Betygen är väldigt 
viktiga för det första jobbet man får. 
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Respondenterna intygade att man måste läsa mycket själv för att förstå. Det fanns många 
gånger inget behov av att sitta ihop och diskutera menade de. Den strategin skapade på så vis 
utrymme för spekulation om varandra. Att man hjälps åt i grupper poängterades bara av två av 
respondenterna. Båda två var kvinnor och tillhörde den äldre kategorin i studien. 
 
De få personer som jag etablerat en bekantskap med här gör jag allt för att hjälpa. Och där 
har jag blivit lite unik tror jag. Det ger mig jättemycket, för annars är det väldigt mycket att 
man inte hjälper varandra överhuvudtaget, utan snarare förstör för varandra och det är ju 
helt sjukt egentligen. 
 
 Utbildningens form och innehåll. 
 
Utbildningens form verkade kräva mycket av individen. En räcka av timmar ägnades åt att 
granska och läsa rättsfall och förbereda sig för tentamen. Enligt respondenterna blev det 
mycket individuella pass under läslampan. 
 

Man behöver läsa väldigt mycket själv. Vissa frågor kan man göra tillsammans men 
många väljer att göra det själva ändå. 
 

Den personen i studien som var uppväxt utanför Sverige hade också påverkats på ett annat 
plan. I sitt hemland studerade han också juridik men i och med bytet av skola och land hade 
han enligt sig själv genomgått en märkbar förändring. 
 

Man lär sig att tänka på ett helt annat sätt och man ser nya möjligheter. Har man en idé 
och är drivande, alltså om man tänkt några steg framåt hur det ska fungera, så kan man 
förverkliga den. 

 
Beträffande utbildningens innehåll gick åsikterna isär. En respondent, vars ambition om att bli 
jurist väcktes redan i yngre tonåren, var starkt kritisk till formen på utbildningen, och tyckte 
att många av hennes kurskamrater format sig lätt och aldrig ifrågasatte undervisningen. 
Hennes förväntningar innan hon började studierna överensstämde inte med den faktiska 
verkligheten. Hon var kritisk till strukturen på utbildningen och hennes reflekterande sätt hade 
påverkat henne rörande juridiken som framtida arbetsverktyg. Hennes entreprenörsanda fick 
inget utrymme tyckte hon. 
 

Det är mera tekniskt än vad jag trodde, vi blir strömlinjeformade. Juridiken står liksom 
fristående från moralen och etiken. Det blir inte så mycket att man får tänka själv och 
hitta egna lösningar. 

 
Ovanstående person hade sedan tidigare ingen yrkeserfarenhet och delade heller inte åsikt 
med tre andra i studien. De tyckte snarare tvärtom. Samtliga hade i och med tidigare arbeten 
direkt eller indirekt kommit i kontakt med juridiken som arbetsverktyg. En av respondenterna 
poängterade exempelvis att kursen i arbetsrätt gjorde så att ”bitarna föll på plats”. Intresset 
hade bekräftats på så vis. De övriga två hävdade också att utbildningen generellt var väldigt 
verklighetsförankrad och att den motsvarade deras förväntningar. 
 

Det är ju väldigt relevant med alla rättsfall. Det är liksom det som är facit. Jag trodde 
det skulle vara mer teoretiskt och jag är positivt överraskad faktiskt. Jag har ju jobbat 
med många jurister de senaste fem-sex åren. Och det jag sett de jobbat med är ju det vi 
lär oss. 
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Ambition efter utbildningen 
 
Under detta tema återfanns tre olika kategorier bland studenterna. Studenterna 
karaktäriserades antingen som karriärister, entreprenörer eller yrkesinriktade. Efter 1,5 års 
studier hade resultat och påverkan från kollegor hjälpt dem i sitt sätt att se på sig själva. Att 
just juristprogrammet är en utbildning där betygen är avgörande för kommande yrken märktes 
också på hur respondenterna såg på sina framtida möjligheter. Vissa ansåg att deras mål 
omformats sedan de började på programmet. Vissa av respondenterna pratade på ett tydligt 
vis om tänkbara arbeten medan andra diskuterade mer svävande om olika intresseriktningar. 
 
 Karriärister. 
 
De två som tycktes ha presterat bäst var inte lika begränsade i sina spekulationer gällande 
framtida mål. Eller snarare: deras prestation hade fått upp ögonen för nya alternativ. Trots 
olika erfarenhet och ålder delade de att intresset styrts över i ett tänkande där de såg sig själva 
i en yrkesroll. Båda två kände att de hamnat rätt i sitt karriärval. I och med lyckade resultat 
hade deras ambitionsnivå också ökat. De siktade antingen mot domarväsendet eller på att bli 
åklagare. Framför allt den yngre av dem erkände att han var ganska tveksam till en början. 
Han ville testa hur programmet verkade, men efter ett tag hade den trevande attityden övergått 
i en målmedveten inställning. 
 

Nu tänker jag nog att jag vill in i ting liksom. Då får man erfarenhet om vad det 
innebär. Jag styrs mycket av yrket. Är det en tråkig kurs vill jag trots allt ha ett bra 
betyg. 

 
 Entreprenörer. 
 
Ytterligare två av respondenterna såg sig själva som prestationsbaserade individer. De hade 
tidigt styrts av mycket medvetna val och trots lite olika begränsningar hade de en mycket 
visionär bild av framtiden. Många av deras tidigare beslut i livet hade legat i linje med 
framtida ambitioner. De hade haft en klar bild av vad som förväntades av dem för att få ökade 
valmöjligheter, och att just juristprogrammet skulle ge en bra bas att stå på. Båda två delade 
också intresset av att få arbeta internationellt och inte begränsa sig inom Sveriges gränser. De 
delade dock inte inställningen till hur programmet levde upp till deras förväntningar. En av 
dem menade att hans språkkunskaper som utlandsfödd inte var tillräckliga för att sitta ting och 
göra karriär i exempelvis domstolsväsendet, men alternativ fanns. Parallellt med studierna 
jobbade han på en advokatbyrå som assistent och var snart i färd med att starta ett 
handelsbolag. 
 

Jag har saker att göra hela tiden. Jag måste inte, men jag vill. Lägger jag inte ned 
tillräckligt med tid och kraft då når jag inte dit jag vill. Man måste anstränga sig lite för 
att få något här i livet. 

 
 Yrkesinriktade. 
 
Sedan kunde ytterligare en kategori skönjas med individer som hade en öppen inställning 
inför utbildningen och var inställda på att nya intressen kunde skapas. Att de valt just det här 
programmet var avhängt på just intresset för juridik. En rad alternativ för framtida yrken 
nämndes, men de pratade hellre om ämnesinriktningar. Att bara börja på programmet var en 
utmaning i sig menade de. De var något mera återhållsamma i sitt sätt att utrycka sig om vad 



 13 

de ville med utbildningen. De talade hellre om övergripande saker, som att bidra med sin 
kunskap där den kommer att behövas i framtiden. Vissa intygade att de hade ett starkt 
samhällsintresse och att de ville jobba för orättvisor och ideella syften. De yrkesinriktade såg 
utbildningen som ett bra alternativ för att få ett arbete med ökad stimulans och utmaning. 
Konkurrenssituationen på linjen hade också fått dem att inse var de stod i förhållande till sina 
kamrater. Drivet som tog dem in på linjen hade mattats en aning. Enligt en av respondenterna 
kunde det bero på att målbilden inte var lika tydlig längre. 
 

Jag har alternativ men vet inte exakt. Det är flera anledningar. Jag anser mig själv vara 
realist och… det där tror jag kan komma mycket hemifrån faktiskt. Jag är 30 år nu, och 
jag läser med dem som är 20 år. Och när jag lyssnar på dem så kan de ha det i släkten, 
de har föräldrar som är advokater och kanske är uppfostrade i det här, precis som jag 
då att man ska arbeta. 

 
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Denna studie, som syftade till att urskilja faktorer som styr studie- och karriärval, har 
identifierat tre teman som beskriver de intervjuade juridikstuderandes upplevelser av 
karriärval. De tre teman som identifierats inkluderade motiv till karriärvalet, förhållningssätt 
till utbildningen och ambition efter utbildningen. Med utgångspunkt i analysen identifierades 
möjliga kopplingar mellan dessa tre teman. Dessa kopplingar illustreras nedan i figur 2. Som 
framkommer i analysen visar figuren att de förutsättningar en student har med sig när hon 
eller han börjar på juristprogrammet kan vara avgörande för hur man sedan formar sina 
ambitioner. Om en student exempelvis kommer från en miljö som uppmuntrat till fortsatta 
studier ser individen kanske inte hinder för sina ambitioner i samma utsträckning.  
 
Ett ytterligare exempel är stödjande förebilder hemifrån som kan skapa möjligheter och dessa 
individer behöver inte enbart förlita sig på sin egen drivkraft. Dessa studenter har många 
gånger också fått en övergripande bild över hur det är att studera på universitetet. Detta gör att 
steget i sig inte blir lika utmanande för dem och studenten kanske till och med får vägledning 
i sitt sätt att förhålla sig till studierna. Att ha en bild av hur det fungerar praktiskt i yrkeslivet 
framstår också som en avgörande faktor för hur individen kan tillgodogöra sig studierna. 
 
Det framstår också som att utbildningstiden har en inverkan på vad studenterna vill göra med 
sina juridikstudier. Utbildningens struktur är så att den både kan ligga till grund för nya 
möjligheter, beroende på framgång, liksom begränsa individen i dennes strävan. Studieresultat 
kan göra att studenten omformulerar sina mål. Utbildningens struktur tvingar också 
studenterna till att sätta sig själva i ett sammanhang, både vad gäller deras framtida 
ambitionsnivå och hur de står sig gentemot sina kurskamrater. Men vissa studenter låter sig 
inte påverkas alls utan går sin egen väg. För dem framstår kopplingen mellan motiv och 
ambition starkare. Den streckade pilen åsyftar att studenternas upplevelse av motiven kan ha 
förändrats över tid. I resultatdelen finns en antydan om att förväntningarna studenterna hade 
innan utbildningen inte uppfylldes. Kanske hade motiven på så vis omedvetet ändrats. 
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Figur 2. Teman med undergrupper och deras kopplingar till varandra. 
 
 
Motiv till karriärvalet 
 
Hodkinson och Sparkes (1997) menar att individers beslut baseras på egna erfarenheter och 
att de alltid är kontextrelaterade. Detta innebär att besluten inte går att separera från 
individens bakgrund och individens val begränsas av dess handlingshorisont. Bland 
studenterna i föreliggande studie kunde en klar skiljelinje skönjas ur vilken samhällsklass man 
var sprungen ur: om föräldrarna till respondenterna var akademiker fanns en tendens till att 
valet av att studera vidare varit en självklarhet. 
 
Det innebär alltså att barn till akademiker verkade ha haft en kortare beslutsväg till 
karriärvalet, då högskolestudier ingått i deras handlingshorisont. För de studerande med 
arbetarbakgrund hade det inte varit ett lika självklart alternativ, och man hade inte fått samma 
stöd hemifrån. De studenter som ansett att det varit en självklarhet att studera hade också i 
större utsträckning levt med den uppfattningen sedan tidig ålder. Deras föräldrars värderingar, 
och kanske till och med föräldrarnas förväntningar, hade alltså påverkat individernas 
handlingshorisont. Dessa studenter hade möjligen redan i tidig ålder utvecklat en mer 
obegränsad syn på sig själva och sina möjligheter, och i deras sociala sfär var beslutet om att 
studera vidare ett högst rationellt beslut. För dem var det snarare en norm som de växt upp 
med. Beslutet uppkom efter samspel med deras omgivning, i det här fallet deras föräldrar. 
 
Krumboltz, Levin och Mitchell (1999) påpekar dock att en individ kan vidga sin 
handlingshorisont genom att individen kan lära sig att skapa och ta tillvara de tillfällen som 
erbjuds. Detta överensstämmer med dem i studien som kanske inte fått samma stöd hemifrån 
vad gäller akademiska studier. Även Hodkinson och Sparkes (1997) anser att 
handlingshorisonten kan utvecklas i interaktion med en stödjande omgivning. Att de studenter 
som inte hade akademikerföräldrar så småningom fattade beslutet att studera vidare kan alltså 
förklaras med en samverkan mellan en rad olika situationer. Det kan exempelvis vara 
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erfarenheter från yrkeslivet och vänners egna karriärbeslut, plus en inre drivkraft att vilja 
förändra. Här är det frågan om så kallade självinitierade beslut där egna erfarenheter och 
drivkrafter driver på en förändring. Yttre händelser kan på så vis påverka individen och leda 
till att uppfattningarna om dem själva och världen omkring dem förändras.  
 
Hodkinson och Sparkes (1997) teori kan också appliceras på individer med lägre 
socioekonomisk bakgrund. Besluten som fattas antas vara ett resultat av det sociala samspel 
som individen har med sin omgivning (Hodkinson & Sparkes, 1997). Ända upp till 
gymnasietiden är interaktionen mellan föräldrar och deras barn av betydande grad, eftersom 
de flesta fortfarande bor hemma. Att då mer eller mindre socialiseras in i en värld där fortsatta 
studier är en självklarhet påverkar individerna. Om sedan inte betygen är tillräckliga 
diskuteras i större grad alternativ och lösningar för att ta sig in på universitetet inom 
medelklassfamiljer. Umgänget med barnen är mer av en undervisande karaktär och 
intellektuellt stimulerande (Skolverket 2000). Det omvända förhållandet gäller för personer 
med arbetarbakgrund. De baserar sina rationella val inom den sociala sfär som de befinner sig 
i, och där kanske många gånger akademiska studier inte är något givet alternativ. I och med 
att de sedan flyttar hemifrån och skaffar sig eget boende och arbete utökas deras 
referensramar. Nya erfarenheter införskaffas och kanske därmed nya drivkrafter och krav på 
utveckling. Handlingshorisonten utvidgas på så vis genom självinitierade beslut som kanske 
kan rendera i att de börjar på universitetet. 
 
Ovanstående mönster återfanns också i en studie från Statens offentliga utredningar (2003) 
där man sett att rekryteringen till högskolan breddas och jämnas ut uppåt i åldrarna. Studenter 
från studieovana miljöer behöver längre tid på sig innan de väljer att gå vidare till 
högskolestudier. Den yngsta åldersgruppen visar störst mått på snedrekrytering, där 
majoriteten av studenterna kommer från en högre social klass. Även om denna intervjustudie 
bara omfattade sju personer så återkom samma mönster. Detta även om den äldsta studenten i 
den här studien tillhör, och är uppväxt i, en högre social klass. För henne är det frågan om ett 
nytt karriärval genom att studera på juristprogrammet. 
 
Den egna driften och intresset för juridiken, och att via studier i framtiden få ett stimulerande 
arbete, var den faktor som respondenterna på ett mera otvunget sätt poängterade som den 
främsta orsaken till varför de började på programmet. Det var intresset för juridiken som låg 
till grund för valet av karriärval, med den enda skillnaden att det hade tagit lite längre tid för 
vissa att komma på det. Ett förväntat gynnsamt utfall och framför allt självtillit är viktiga 
drivkrafter för att förändra ett beteendemönster enligt SCCT (Lent, Brown & Hackett, 1994; 
Lent, Brown & Hackett, 2000).  
 
Även om en akademikerbakgrund kan utgöra en stödjande miljö är det inte helt självklart att 
det räcker. Även för studenter med en sådan bakgrund är den egna drivkraften och självtilliten 
viktig. Stödet kanske finns där, men det kan vara felriktat. Då får det motsatt effekt om 
exempelvis individen internaliserar andras värderingar och motiv utan att ha förankrat det hos 
sig själv. Det konstateras också i föreliggande studie där respondenter intygade att de kunde 
skönja en stark drivkraft hos vissa kurskamrater i början av utbildningen, men att samma 
kurskamrater ganska snart slutade med sina studier. Konsekvensen blev istället en poänglös 
attityd utan resultat. Man kan ju här spekulera i om motiven bland de som hoppade av kom 
från externa krafter, exempelvis föräldrars förväntningar, snarare än egna interna motiv och 
drivkrafter. Tidigare studier har visat att externa motiv som inte internaliserats påverkar 
juridikstuderandes engagemang och tillfredsställelse med studierna och att klara interna motiv 
och värderingar är associerat till bra studieresultat och framgång i yrket (Sheldon & Krieger, 
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2004). I denna studie framkom också en underliggande ton hos dem som jag framför allt 
kallar yrkesinriktade. För dem var det primära målet att komma in på programmet. De 
saknade stödet hemifrån för vidare utbildning men utvecklade ett alternativt stöd genom 
positiv respons från andra sociala sammanhang. Möjligtvis är det så att de varit extra gynnade 
i sin ”grupp” under tiden som de förvärvsarbetade. Deras framgång i deras icke akademiska 
yrken satte dem i ett gynnsamt läge jämfört med sina kollegor. Framgången under arbetet 
ökade på självtilliten vilket i sin tur ökade de egna kraven på att utvecklas. För dem dök då 
universitetsstudier upp som det bästa alternativet. 
 
Förhållningssätt till utbildningen 
 
Utbildning är en stark identitetskapare. Redan innan och under utbildning utvecklas attityder 
och värderingar hos individen som sedermera socialiseras in i en karriäridentitet (Franke-
Wikberg & Lundgren, 1980). Respondenterna uppgav att deras relation till kurskamraterna 
hade bidragit till att de hittat sina roller i gruppen och påverkat dem i deras strävan. 
Intervjupersonerna i denna studie vittnade också om att utbildningens form och innehåll 
påverkat dem. Förväntningar hade bekräftats och styrkt dem i deras karriärval, medan andra 
begrepp hade fått dem att omvärdera vissa saker. 
 
Attityden till programmet gick starkt isär bland några av respondenterna. Vissa av studenterna 
tyckte att programmet var mycket verklighetsförankrat och innehållet relevant. Gemensamt 
för dem var att de tidigare hade kommit i kontakt med juridiska förehavanden. En av 
respondenterna, en yngre kvinna, tyckte däremot inte att utbildningens form motsvarade 
hennes presumtiva verklighet. Hon ansåg att utbildningen skapade strömlinjeformade 
individer och att det saknades utrymme för kreativt tänkande och reflektion. Flertalet studier 
om juridikstuderande har påvisat att moraliskt resonemang och kreativitet ofta får stå tillbaka 
för en utbildning som är mer inriktad på analys och linjärt tänkande (Sheldon & Krieger, 
2004). Den yngre kvinnan strävade efter att hitta en kompromiss, ett yrke, där även egna 
lösningar tilläts inom det juridiska ramverket. Det verkade som om hon, precis som 
Hodkinson och Sparkes (1997) påpekar, ändå hade hittat en lösning och funnit ett sätt att leva 
med sitt beslut. 
 
Hos studenterna med yrkeserfarenhet var åsikterna om formen på utbildningen det motsatta. 
Intresset för juridiken kunde spåras långt tillbaka och efter en tid som arbetstagare hade det 
förstärkts. Vidare uppgav de också att de hade fått en positiv inställning till utbildningens 
innehåll, och de intygade att upplägget på studierna var väl förankrat i verkligheten. I en 
studie av Högskoleverket (2006) uttrycker studenter på Stockholms universitet sitt missnöje 
över avsaknaden av praktiska inslag under utbildningen. Att just de här respondenterna hade 
en positiv inställning till utbildningen kan kanske förklaras med att de redan kommit i kontakt 
med juridiska förehavanden. När de nu byggt på med de teoretiska grunderna hade bitarna 
fallit på plats. 
 
Möjligheten att hitta en lösning och sedan leva med sitt beslut (Hodkinson & Sparkes, 1997) 
kan även appliceras på den enda intervjupersonen i studien som hade en positiv inställning till 
den rådande betygshetsen. För honom var det en förutsättning för att hitta drivet till studierna. 
Eventuella tveksamheter som han hade inför utbildningen hade tack vare betygshetsen (och 
efterföljande framgång) ökat hans engagemang. Han hade blivit medveten om vilka 
karriärvägar som öppnats för honom. Framgången hade bidragit till att socialiseringen växt 
sig stark och att attityden till utbildningen stärkts (Franke-Wikberg, 1980). De andra 
studenterna hade dock inte en lika positiv inställning till konkurrenssituationen som 
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betygshetsen innebar. Många av respondenterna bekräftade också att det var sällsynt att man 
gruppvis hjälptes åt i sina studier. Istället bedrev man med fördel sina studier ensam. 
Utbildningens struktur verkade här vara så att individuella prestationer gavs företräde 
gentemot grupparbete. Med en sådan form kunde kanske nya möjligheter skapas för vissa 
individer medan det stora flertalet begränsades i sin strävan med att nå de mest statusfyllda 
arbetena, som till exempel domare och brottsmålsadvokat. Studier har också visat att det 
juridiska arbetslivet är starkt hierarkiskt ordnat. Därför betonar också juridiska institutioner 
vikten av att ha ett tydligt markerat betygssystem och att studenter uppmanas sträva efter att 
söka jobbplaceringar med hög status (Sheldon & Krieger, 2004). 
 
Morgan och Beatys (2005) teori om studiekultur fick ingen riktig bäring på studenterna i 
denna studie. Det poängterades dock i teorin att man har ingredienser av flera av dessa 
förhållningssätt. Trots att studenterna i denna studie var en ganska brokig samling och hade 
olika referensramar, förhållningssätt och ambition så kändes de ändå som en ganska homogen 
grupp i detta sammanhang. De var alla individer med ett yrkesinriktat och personligt 
angreppssätt. Teorierna om förhållningssätt till utbildning (Morgan & Beaty, 2005) bygger på 
alla typer av studenter som ingår i universitetsvärlden och juristlinjen känns en aning perifer i 
detta sammanhang. Strukturen på juristutbildningen är tydligt yrkesinriktad, där individuella 
inslag premieras. Detta kan ju också sätta sin prägel på livet utanför studierna. Att ta del av 
aktiviteter vid sidan av studierna var inget som framstod som högprioriterat bland 
intervjupersonerna. Stockholm kanske inte heller betraktas som en universitetsstad som Lund 
och Uppsala dit studenter söker sig till för att studentkulturen i sig är ett viktigt inslag. 
Möjligtvis är det en orsak till varför respondenterna inte angav de motiven för att de började 
på Stockholms universitet. 
 
Ambition efter utbildningen 
 
En tidigare studie har visat att många av studenterna som läser på juristlinjen gör det för att 
det är det bästa sättet att skaffa sig en välmående framtid, med en hög professionell status, 
som i sin tur ger ett arbete med intellektuell stimulans (Schleef, 2000). Föreliggande resultat 
är inget undantag. Respondenterna menade att just det här karriärvalet gav en bra bredd, en 
plattform att bygga vidare på för att lättare påverka sin framtid. Men det handlade också om 
att behålla sin status eller som i några fall; göra en klassresa. Hur respondenterna såg på sin 
framtid skilde sig en aning åt. Mönster som framträdde möjliggjorde en kategorisering av 
materialet i karriärister, entreprenörer respektive yrkesinriktade. 
 
Karriäristerna visade inte prov på några begränsningar när de spekulerade om sina framtida 
mål. Ett och ett halvt års studier med framgång hade skapat nya möjligheter för dem. De 
försäkrade att de hamnat rätt i karriärvalet. Deras åsikter om utbildningens form och innehåll 
var övervägande positiv och deras inställning var att nå toppjobben inom juridiken, främst 
genom den redan etablerade karriärvägen. Det var inte tal om några egna innovativa 
lösningar. SCCT-teorin (Lent, Brown & Hackett, 1994) förutsäger att goda erfarenheter och 
upplevelser stärker individers självtillit och förväntningar, vilket i sin tur är en stark drivkraft 
för att sätta upp nya mål och en vilja att förändra. I figur 2 är således kopplingen mellan 
förhållningssätt till utbildningen och ambitioner efter utbildningen extra tydlig bland 
karriäristerna. Morgan och Beaty (2005) menar också att studenter som är mer fokuserade på 
examen och med ett personligt intresse ofta vill testa sin kapacitet. De vill se om de har 
resurserna som krävs och uppfylls av kraven som utbildningen ställer. De var mer inriktade på 
betyg än själva innehållet, vilket också en av respondenterna uttryckte i resultatdelen.  
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De yrkesinriktade var liksom karriäristerna måna om att ta examen och börja arbeta inom 
juridiken, utan att för den skull spekulera i någon utstakad karriärväg. Det kanske var ett 
resultat av att de funnit sin plats i konkurrensen på utbildningen. De uppvisade ingen klar 
målbild utan deras tänkande präglades mycket av nuet. Varje kurs skulle avklaras och de var 
öppna för nya intressen och ämnen. Till skillnad från de intervjupersonerna med en klart 
definierad karriär inom juridiken ville de yrkesinriktade mera utvecklas inom ett specifikt 
ämnesområde. Vilken riktning man väljer påverkar också hur man förhåller sig till 
utbildningen menar Morgan och Beaty (2005). De yrkesinriktade var ingen grupp som starkt 
ifrågasatte kursernas relevans utan de såg det som något de måste göra för att ta sin examen. 
Morgan och Beatys (2005) beskrivning av yrkesinriktade elever stämmer till viss del in på 
dessa studenter. De yrkesinriktade hade en acceptans för utbildningens utformning, men att 
just de skulle lägga ner minimalt med kraft på utbildningen, som också påstås, stämmer inte in 
på den här typen av studenter. Här kan spekuleras i fall strukturen på juristutbildningen inte 
ger utrymme för ett sådant försumbart förhållningssätt. 
 
Tidigare erfarenheter i arbetslivet var en stor orsak till varför de yrkesinriktade började på 
juristprogrammet. Ideella syften och ett högt samhällsintresse är något som förknippats med 
motiv för juridikstudier i tidigare forskning (Krieger & Sheldon, 2004). Ovanstående syften 
framhävdes också bland de yrkesinriktade som viktiga inslag i deras framtida arbete som 
jurister. För de yrkesinriktade hade intresset för juridiken väckts tidigt och nu såg de 
utbildningen som ett bra sätt att dels utvecklas själva och sedan kombinera kunskaperna med 
ett stimulerande framtida yrke. Att ambitionsnivån inte hade satts högre kanske kan förklaras 
med att målet att komma in på utbildningen hade varit en stor bedrift i sig. För de 
yrkesinriktade var kopplingen tydlig mellan motiv till karriärvalet och förhållningssätt till 
utbildningen (se figur 2). 
 
Entreprenörerna satte inga gränser för vad de ville uppnå. De hade tidigt format sina egna 
vägar. För dem utgjorde utbildningen en bra bredd att bygga vidare på, men de var inte lika 
bundna av att följa de juridiska trappstegen för att nå sina mål. Deras visionära tänkande och 
kreativa ådra skulle ge dem möjligheter att förverkliga sina idéer. Entreprenörerna i denna 
studie verkade ha varit starkt prestationsinriktade redan tidigt i livet. En metaanalys av en rad 
publicerade artiklar visade att de som väljer en entreprenörskarriär, och som är framgångsrika 
inom den, var väldigt prestationsinriktade individer (Collins, Hanges & Locke, 2004). 
Entreprenörerna var individer som inte passade i andras strukturer. De uppfylldes snarare av 
andra drivkrafter som påverkade dem att ta egna initiativ. Det verkade som om de skapade sin 
egen omvärld – en som passade dem. Det kunde ta den riktningen, som respondenterna 
uppvisar i denna studie, att de exempelvis ifrågasatte rådande institutionella regler eller att de 
antog projekt som andra inte skulle se som genomförbara. Enligt Krumboltz, Levin och 
Mitchells (1999) ”planned happenstance”-teori anses flexibilitet, optimism och risktagande 
vara viktiga karaktäristika hos individen, framför allt i en globaliserad värld där 
framtidsutsikterna är osäkra. Entreprenörerna ville förvärva de kunskaper som utbildningen 
gav, för att få iland sina framtida idéer, och de var inte lika styrda av att följa den vedertagna 
vägen inom juridiken. Deras motiv till karriärvalet hade en stark koppling till deras framtida 
ambitioner (se figur 2). 
 
 
Metoddiskussion 
 
De tre teman som identifierades utkristalliserades tidigt i och med att respondenterna förhöll 
sig till ämnet påverkan av karriärväg på ett liknande sätt. De juridikstuderande präglades 
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mycket av nuet och känslorna för stunden liksom mål med studierna. När det gäller 
studenternas bakgrund, som var en mycket central fråga för studien, krävdes dock ett mer 
aktivt intervjuande med en rad följdfrågor. I och med att intervjuerna var öppna hade de 
genomgående karaktärerna av ett samtal. Det innebar att intervjuerna var baserade på ett antal 
frågeområden men att det inte fanns några strukturerade frågor. Istället ställdes spontant 
formulerade frågor i intervjusituationen. Varje intervjutillfälle fick på så vis sin egen unika 
form. Jämfört med mer strukturerade intervjuer är fördelen med en öppna ansats att 
intervjuaren tvingas lyssna mer aktivt på vad respondenterna svarar och blir därmed mer 
delaktig i intervjun. Intervjutillfällena blev alltså en rapport om respektive livsvärld där 
intervjuaren blev en medföljare som uppmuntrade med följdfrågor. Detta ökade också 
förståelsen för respondenternas förklaringar genom att de vid ett antal tillfällen fick möjlighet 
att korrigera inledande tolkningar av deras svar. I och med detta gavs intervjupersonerna alltså 
möjlighet att bekräfta att det som framkommit överensstämde med deras egen bild om vad 
som styrt dem i deras karriärval. Denna intervjuansats innebar också att de teman som 
framkom i studien snarare grundlades empiriskt än med stöd av tidigare teorier. 
 
Även om intervjuerna hade karaktären av ett samtal är alltid intervjusituationen i sig 
asymmetrisk då en person intervjuar och den tilltalade delar med sig av informationen. Även 
om intentionen i intervjun var att ha en så neutral hållning som möjligt kan så kallade 
intervjueffekter ha uppkommit. Det innebär till exempel att man som intervjuare skickat ut 
signaler som kan ha påverkat intervjupersonen. Det kan röra sig om förväntanseffekter, till 
exempel att respondenten svarar som den tror att den förväntas göra (Hayes, 2000). Vidare är 
det möjligt att en intervjuare som också är student kan ha haft inverkan på intervjusituationen. 
En positiv aspekt kan ha varit att det för en intervjuad student är lättare att sätta sig in i de 
intervjuade studenternas resonemang och vilka tankar och funderingar de hade inför ämnet. 
Men å andra sidan kan det också ha lett till att förutfattade meningar om studenter bekräftats 
medan andra viktiga aspekter blivit förbigångna. 
 
Respondenterna visste om att de intervjuades av en psykologistuderande intervjuare vilket kan 
ha bidragit till att påverka de olika intervjupersonerna i olika riktningar vad gäller deras 
svarsmönster. Till exempel kan vissa studenter ha uppfattat det som att de blev bedömda ur ett 
terapeutiskt perspektiv och tenderat att ge socialt önskvärda svar istället för att vara helt 
uppriktiga. Å andra sidan kan ämnet för intervjun inte betraktas som särskilt känsligt. 
Intervjutillfället var en resa för intervjupersonerna från dåtid till nutid där jag som intervjuare 
intresserat frågade dem om deras vägval i livet, och vad som påverkat dem i deras livsvärld. 
Så gott som samtliga studenter angav också, under den återkoppling som gjordes efter 
intervjuerna, att de tyckte att det varit kul att prata om sig själva under en stund: De uttryckte 
det som att deras ego hade fått utrymme. Detta tyder på att intervjupersonerna slappnade av 
och vågade öppna sig i intervjusituationen och som intervjuare hade jag aldrig någon känsla 
av att jag gjorde några överträdelser beträffande deras integritet. Ytterligare en styrka i denna 
studie var att jag som intervjuare hade en tidigare journalistisk bakgrund och en bred 
erfarenhet av att intervjua människor och kan därför anses vara van att hantera 
intervjusituation som sådan. 
 
När det gäller intervjupersonerna var det lättare att känna igen sig hos vissa än hos andra. 
Även för en van intervjuare kan det ha påverkat intervjun: en person med en annorlunda 
bakgrund relativt intervjuarena kan ha styrt intresset och riktningen i intervjun. På samma sätt 
kan det ha funnits ett dolt samförstånd med de respondenter som var mer lika mig i den 
meningen att livssituationen till exempel var densamma. Nackdelen med detta är ju att vissa 
saker kanske antas gälla även om de inte gör det. 



 20 

Att en viss kategorisering förekommer är oundvikligt, det är en mänsklig företeelse; 
människor kategoriserar gärna och sätter in personer och företeelser i olika fack (Forsyth, 
2006). Det innebär att fokusering på skillnader kan göra att man tappar bort likheter. På 
samma sätt kan kännedomen om en viss situation eller ett skeende ta över och sedan styra 
analys och resonemang. I analysen av föreliggande intervjumaterial uppkom initialt en bild, 
denna bild kom dock att förändras under arbetets gång. I analysen lades stor vikt vid att inte 
utesluta viktig information genom att vara så öppen som möjligt för materialet. Trots vissa 
motsägelser i en del intervjupersoners resonemang eftersträvades rimliga tolkningar med stöd 
i intervjumaterialet. Det innebar att tolkning och analys bestod i att hitta kärnan i 
resonemanget, då vissa lösryckta citat kanske inte alla gånger överensstämde med den 
samlade bilden som respondenterna gav av sig själva. 
 
När det gäller antalet intervjuade studenter eftersträvades framför allt en bredd. Det är möjligt 
att flera intervjupersoner gett en ännu större bredd och därmed en högre validitet och 
reproducerbarhet (Kvale, 1997). Variationen vad gäller ålder, kön, etnicitet och 
socioekonomisk bakgrund sett till de här intervjupersonerna kan ändå betraktas som en styrka. 
 
Avslutande reflektioner och slutsats 
 
Denna studie har bidragit till en ökad kunskap kring de faktorer som kan ha betydelse för 
juridikstuderandes karriärval. Samtliga respondenter i denna studie verkade ha haft en klar 
orientering mot en profession men deras angreppsätt och ambitioner skiljde sig en aning åt. 
Som framkommit i studien tycks studenter med arbetarbakgrund ofta ta längre tid på sig för 
att påbörja högre studier. Även om föreliggande intervjustudie varit av allmän karaktär och 
till exempel inte problematiserar genus kan studier som denna potentiellt sett utgöra underlag 
för framtida utbildningspolitiska beslut. Studien kan även vara av vikt för institutioner i deras 
framtida utformning och förbättringar av juristutbildningen. Denna kunskap är också viktig 
för att förbättra karriärplaneringssystem och rekrytering inom juristvärlden. 
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