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Sammanfattning 

Syftet med forskningsrapporten är att undersöka hur kvinnor över femtio år använder en 

universitetsutbildning i formandet av sin framtidsstrategi. För att besvara våra forskningsfrågor 

har vi genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa 

undersökningen utgjordes av en postenkät som sändes till 30 kvinnor vid Linköpings 

universitet. Den kvalitativa metoden bestod av tre intervjuer med slumpmässigt utvalda 

respondenter från enkäten. Slutsatserna är baserade på våra resultat från enkäterna och 

intervjuerna samt den litteratur vi valt med anknytning till rapporten. Litteraturen berör bland 

annat begreppet livslångt lärande, som genom sin koppling till både arbete och utbildning fått en 

central roll i rapporten som helhet. Resultaten visar att önskan om utveckling, både gällande den 

yrkesmässiga kompetensen och på det personligt planet, har varit viktiga faktorer för beslutet att 

påbörja studier. Kvinnornas syn på mål och möjligheter handlar om att främja personlig 

utveckling, där nya utmaningar eller möjligheten till andra arbetssätt kan öka livskvaliteten. 

Ytterligare en slutsats som vi dragit är att man studerar på högskolan för att få möjlighet att 

stärka sin position på arbetsmarknaden. 

Nyckelord 

Högskoleutbildning, medelålders kvinnor, livslångt lärande, karriär, rörlighet på 

arbetsmarknaden 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Abstract 

 
 
The purpose of this research report is to examine how women, 50 years old or more, use their  

university education in establishing their future strategy. To answer our research question both 

quantitative and qualitative surveys were made. The quantitative method consisted of a 

questionnaire sent out to 30 women at Linköping University. The qualitative method consisted 

of three interviews with randomly selected women from the formerly mentioned group of 

responders. The conclusions are based upon the results from the questionnaires and the 

interviews, as well as the literature chosen for this research report. The literature deals with 

concepts such as lifelong learning. Being closely related to both work and education, lifelong 

learning became a key role for this study as a whole. The results show that the urge for 

development, both regarding professional competence and that of a personal level, has been an 

important factor in the process to start studying. The women's views on the objectives and 

possibilities are about fostering personal growth, where new challenges or the alternative way of 

working can enhance life quality. Another conclusion is that by studying at the university the 

number of work options is increased. Thus the women strengthen their position in the labour 

market. 

 

 

Keywords 

 

Higher education, middle-aged women, lifelong learning, career, mobility in the labour market 

 

 



 

 

 

Innehåll 

 

1. Inledning .............................................................................................................................. 7 

1.1 Val av problemområde....................................................................................................................... 7 

1.2 Förförståelse ...................................................................................................................................... 8 

1.3 Syfte ................................................................................................................................................... 9 

1.4 Forskningsfrågor ................................................................................................................................ 9 

1.5 Avgränsningar.................................................................................................................................... 9 

1.6 Kunskapssyn .................................................................................................................................... 10 

1.7 Begrepp ............................................................................................................................................ 10 

2. Bakgrund ........................................................................................................................... 11 

2.1 Resultat av litteratursökning ............................................................................................................ 11 

2.2 Livslångt lärande ............................................................................................................................. 11 

2.3 Det nya arbetslivet ........................................................................................................................... 13 

2.3.1 Flexibilitet och anställningsbarhet ........................................................................................... 14 

2.3.2 Perspektiv på ohälsa ................................................................................................................. 15 

2.4 Brytpunkter och personlig utveckling .............................................................................................. 16 

2.4.1 Brytpunkter .............................................................................................................................. 16 

2.4.2 Personlig utveckling ................................................................................................................. 17 

2.5 Sammanfattning ............................................................................................................................... 17 

3. Metod ................................................................................................................................. 19 



 

 

3.1 Argumentation för vald undersökningsstrategi och forskningsmetod ............................................. 19 

3.2 Metoder, tekniker och genomförandesteg ........................................................................................ 19 

3.3 Urvalsförfarandet & urvalsgrupp ..................................................................................................... 20 

3.4 Datainsamling .................................................................................................................................. 21 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet ............................................................................................................. 21 

3.6 Etiska ställningstaganden ................................................................................................................. 21 

3.7 Resultatbearbetning och resultatredovisningssätt ............................................................................ 22 

4. Resultat .............................................................................................................................. 23 

4.1 Redovisning av enkätundersökning ................................................................................................. 23 

4.2 Redovisning av intervjuer ................................................................................................................ 25 

4.2.1 Presentation av intervjupersonerna .......................................................................................... 25 

4.2.2 Tema I: Faktorer bakom kvinnors beslut att börja studera på högskola/universitet när de är 

omkring 50 år fyllda.......................................................................................................................... 26 

4.2.3 Tema II: Syn på mål och möjligheter med en högskoleutbildning som formar kvinnornas 

framtidsstrategi ................................................................................................................................. 27 

4.2.4 Tema III: Syn på begreppet livslångt lärande .......................................................................... 28 

5. Analys ................................................................................................................................ 30 

5.1 Tema I: Upplevda faktorer bakom beslutet att påbörja studier på högskola/universitet vid 50 års 

ålder ....................................................................................................................................................... 30 

5.2 Tema II: Syn på mål och möjligheter med en högskoleutbildning som formar kvinnornas 

framtidsstrategi ...................................................................................................................................... 31 

5.3 Tema III: Perspektiv på begreppet livslångt lärande........................................................................ 32 

6. Slutsatser ........................................................................................................................... 34 



 

 

6.1 Vilka upplevda faktorer finns bakom beslutet att påbörja studier på högskola/universitet vid 50 års 

ålder? ..................................................................................................................................................... 34 

6.2 Vilken syn på mål och möjligheter med en högskoleutbildning kommer till uttryck i kvinnornas 

framtidsstrategi? .................................................................................................................................... 34 

6.3 Vilka perspektiv finns på begreppet livslångt lärande? ................................................................... 35 

7. Diskussion .......................................................................................................................... 36 

7.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 36 

7.2 Metoddiskussion .............................................................................................................................. 37 

7.3 Framtidsdiskussion .......................................................................................................................... 37 

8. Litteratur ........................................................................................................................... 39 

Bilagor ........................................................................................................................................ 41 

 



 

7 

 

1. Inledning  

I takt med att vi går mot en alltmer kunskapsintensiv produktion och tjänsteproduktion har 

kravet på att utbilda sig och uppdatera kunskap genom ett livslångt lärande ökat (Nyberg 2006). 

Livslångt lärande är ett mångdimensionellt begrepp som bland annat. ska förbättra 

arbetstagarnas kompetens samt ge dem verktyg att möta nya förändringar och utmaningar i 

samhället (Utbildningsdepartementet 2001). Kravet på ökad flexibilitet och anpassning i det 

”nya arbetslivet” kan ses som ett resultat av den framväxande globaliserade ekonomin under 

1990- talet. Konsekvenser kan ses både i arbetslivets utformning men även i de 

socialpsykologiska inskränkningar som påverkar arbetstagarnas hälsa (Sennett 1999).  

Men orsaker till studier och livslångt lärande är även sprungna ur människans önskning om 

personlig utveckling för att förändra sitt liv och för att kunna leva på ett bättre sätt (Biesta 

2006).  

Att stanna på ett och samma arbete hela yrkeslivet har blivit en alltmer sällsynt företeelse. 

Brytpunkter i livet, det vill säga att gå från en sysselsättning till en annan (arbete eller studier) 

ingår därför som naturliga inslag i våra liv och formar vår karriärutveckling (Lundahl 2009).  

Vi vill undersöka hur en specifik grupp, nämligen kvinnor som är 50 år eller äldre, ser på sitt 

beslut att påbörja en högskoleutbildning. Genom en både kvalitativ och kvantitativ ansats vill vi 

därmed belysa vilken framtidsstrategi, det vill säga planläggning av mål och möjligheter i 

framtiden som ligger bakom deras beslut att påbörja studier relativt sent i karriären.  

Som blivande studie- och yrkesvägledare har vi ett intresse att belysa den ökande andelen äldre 

på högskolan (Utbildningsdepartementet 2001) genom att sätta det livslånga lärandet i relation 

till arbetslivet.  

1.1 Val av problemområde 

Kvinnors vilja att studera är större än mäns både när det kommer till olika nivåer och olika 

åldrar. I åldersgruppen 40-59 år är tre av fyra studenter på högskolan kvinnor, så det livslånga 

lärandet inom högskolan handlar mycket om kvinnors studiedeltagande. Det kan dock påpekas 

att kvinnors utbildningsintresse inte bara gäller högre utbildning, utan mer generellt (Nyberg 

2006). 

Forskningsrapporten är tänkt att belysa hur kvinnor, 50 år fyllda, använder sina studier på en 

universitetsutbildning i formandet av sin framtidsstrategi. Begreppet framtidsstrategi använder 

vi huvudsakligen synonymt med planläggning av framtiden. Problemområdet har växt fram i ett 

försök att problematisera begreppet livslångt lärande genom att belysa en något äldre grupp av 

studerande på högskolan. Livslångt lärande kan sägas bilda en bro mellan arbetsliv och 

utbildning eftersom livslångt lärande är en samhällelig strategi för att kunna möta nya krav och 

utmaningar i arbetslivet (Utbildningsdepartementet 2001). 
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Då det råder delade budskap i samhället gällande studier i senare delen av livet, ville vi 

undersöka och problematisera detta närmare. Uttryck som ”det aldrig är för sent” och begreppet 

livslångt lärande används flitigt i samhällsdiskursen om arbetslivet. Men kravet på att kunna 

ställa om sin kompetens rimmar illa med samhällets budskap till äldre studerande. Från 45 års 

ålder minskar lån- och bidragsmöjligheterna från Centrala Studiestödsnämnden 
1
. I en studie 

från Riksrevisionsverket uppger dessutom sju av tio arbetsgivare att de aldrig eller sällan skulle 

anställa personer över 50 år (Bornefalk & Yndeheim 2004).  

Efter denna ganska nedslående läsning, kom vårt fokus att ändra riktning. Vi ville lyfta fram det 

positiva med människors val att påbörja studier senare i livet. Frågeställningar som berör 

orsakerna till varför kvinnor omkring 50 år börjar studera blev aktuella och intressanta för oss. 

Vilken är deras egen syn på mål och möjligheter i kommande yrkesliv? Vi ville även belysa de 

brytpunkter som lett fram till framtidsstrategin att påbörja en högskoleutbildning – och skälen 

till varför man ser högskolestudier som en möjlig väg framåt. 

 

Forskningsrapporten undersöker därmed både orsaker till studier som framtidsstrategi men även 

synen på mål och möjligheter efter genomgången utbildning.  

När det gäller orsaker till och synen på kommande mål och möjligheter enades vi om att det var 

mest relevant att undersöka dessa båda områden en enkät och intervju. På så sätt har 

forskningsrapporten både en kvantitativ och kvalitativ ansats.  

Vi kommer däremot inte att djupare gå in på de eventuella hinder som uppenbarligen finns för 

utbildning senare i livet, till exempel studiefinansiering från CSN eller geografisk begränsning. 

Forskningsrapporten riktar in sig på de kvinnor som (trots eventuella hinder) tagit steget till 

studier.  

 

Problemområdet är tänkt att ge en fördjupad bild av hur kvinnor, runt 50 år, resonerar när det 

gäller högskoleutbildning och dess betydelse för deras framtid. Vi tror att forskning om 

kvinnors mål och möjligheter, särskilt i denna åldergrupp, är viktig för att kartlägga hur behovet 

av livslångt lärande kan se ut i verkligheten.  

1.2 Förförståelse  

Forskningsrapporten berör kunskapsområden inom vilka vi har viss förförståelse. Vi är själva i 

medelåldern och har påbörjat våra studier något senare än gängse norm. Vi har även egna 

erfarenheter av hur brytpunkter påverkar våra karriärbeslut. Under utbildningen på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet har vi fått både kunskap och förståelse för hur människor formar sina 

liv enligt olika karriärutvecklingsteorier. Vi har studerat hur människor erövrar sin 

beslutskompetens enligt CIP teorin (Höjdal 2007) och hur sociala och kulturella faktorer 

inverkar på våra karriärbeslut enligt Careershipteorin (Hodkinson & Sparkes 1997). Vårt 

problemområde leder oss även in på den kunskap vi tillägnat oss under momentet Näringar och 

yrken, där vi studerat hur arbetslivets krav på förändrad kompetens och kvalifikation tvingar 

                                                      
1
 http://www.csn.se/blivande-studerande/studiestod/studiemedel 

 

http://www.csn.se/blivande-studerande/studiestod/studiemedel
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människor till ökad flexibilitet och kompetensutveckling (Hertzberg 2009). Som blivande 

studie- och yrkesvägledare bottnar vår förförståelse slutligen i ett allmänt intresse av 

människors livshistorier sett ur ett sociologsikt perspektiv. I detta perspektiv kan analysramen 

främst knytas till sociologiska utbildningsmoment som rör klass, kön, ålder och etnisk 

tillhörighet.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor, 50 år fyllda, använder en högskoleutbildning i 

formandet av sin framtidsstrategi.  

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilka upplevda faktorer finns bakom beslutet att påbörja studier på universitet/högskola 

vid 50 års ålder? 

 

 Vilken syn på mål och möjligheter med en högskoleutbildning kommer till uttryck i 

kvinnornas framtidsstrategi? 

 

 Vilka perspektiv finns på begreppet livslångt lärande? 

1.5 Avgränsningar 

Forskningsrapporten belyser kvinnor, 50 år eller äldre som studerar på ett högskoleprogram. 

Utbildningen kan vara både ett grundläggande kandidatprogram eller program på avancerad 

nivå. Ett förtydligande bör göras att kvinnorna kan ha varit yngre när de påbörjat utbildningen 

men alla kvinnor som deltagit i undersökningen är 50 år eller äldre vid tidpunkten för 

forskningen. Vi har därefter gjort en geografisk avgränsning då vi undersöker kvinnor på 

Linköpings Universitet. Vi bestämde även att inte undersöka andra typer av utbildningar i 

Linköping såsom yrkeshögskoleutbildningar, kommunal vuxenutbildning eller privata 

utbildningsanordnare, där vuxenstuderande också finns. Vi valde av tidsmässiga aspekter att 

begränsa oss till högskoleutbildningar. Det finns många angränsande frågor kring valt 

problemområde; till exempel hur kvinnorna finansierar sina studier eller vad de haft för tidigare 
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utbildningsbakgrund. Vi har valt att inte beröra dessa frågor närmare utan fokuserar vår 

undersökning på orsaker, mål och möjligheter med nuvarande utbildning. Skälet till 

avgränsningen är att undersökningen inte ska anta orimliga proportioner. 

1.6 Kunskapssyn 

Vi utgår från ett grundläggande hermeneutiskt synsätt (Thurén 2007). Anledningen till detta är 

att vi tror att det finns många olika orsaker till varför de undersökta kvinnorna väljer en 

högskoleutbildning som framtidsstrategi. Många olika delar och perspektiv hjälper oss att lättare 

göra en tolkning. 

Vidare tror vi att kunskap om valt problemområde dels kan inhämtas genom att undersöka mer 

generella uppfattningar (enkäter) och dels genom att ta del av kvinnornas syn på 

problemområdet (intervjuer). Därför ligger både en kvantitativ och en kvalitativ metod till grund 

för denna rapport. 

1.7 Begrepp 

Högskola använder vi som ett samlingsbegrepp för universitet och högskola. Vi lutar oss mot 

ett konkret exempel då det till exempel heter Högskoleprovet när man avser ett prov riktat mot 

både universitet och högskola. Vi har inte funnit en tydlig avgränsning i språkligt bruk av de 

båda namnen, däremot en praktisk skillnad i examensrätt som därmed skiljer universitet från 

högskolan.  

 

Brytpunkter kan definieras som tidpunkter när en individ bryter upp karriären och går från en 

sysselsättning (arbete eller studier) till en annan (Lundahl 2009).  

 

Framtidsstrategi Strategi används synonymt med planläggning och framtidsstrategi blir därför 

synonymt med planläggning av framtiden (Nationalencyklopedin).  

 

Globalisering är ett samlingsbegrepp för de strukturella förändringar i ekonomin som växt fram 

från 1970-talet och framåt. Främsta kännetecknet för den globaliserade ekonomin är att företag 

ser hela världen som en marknad och därför anpassar sin verksamhet till de platser som för 

tillfället erbjuder mest kostnadseffektiv produktion och arbetskraft (Allvin et al 2006). 

 

Karriär används i betydelsen av den process en individ genomgår i livet, när det gäller arbete 

och studier, och syftar inte till betydelsen att ”klättra på en karriärstege”. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas den bakgrundlitteratur och det forskningsmaterial som vi anser vara 

relevant för att förstå de strategier som utgör vårt forskningsområde. 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Forskningsrapporten belyser vilka orsaker samt syn på mål och möjligheter som finns bakom 

beslutet att påbörja en högskoleutbildning något senare i yrkeslivet. I Kungliga bibliotekets 

webbkatalog LIBRIS och artikeldatabasen EBSCO sökte vi efter litteratur med hjälp av 

sökorden: kvinnor utbildning, kvinnor högskolestuderande, livslångt lärande och det nya 

arbetslivet. 

Vi har valt att knyta problemområdet till tre olika perspektiv som alla utgår från forskning och 

litteratur inom ämnesområdet. Vi redovisar resultatet under de tre huvudrubrikerna; Livslångt 

lärande, Det nya arbetslivet samt Brytpunkter och personlig utveckling.  

 

Vi har valt att använda både litteratur och forskning under respektive rubrik med avsikt att göra 

bakgrundsbilden till vårt problemområde mer överskådligt för läsaren.  

2.2 Livslångt lärande 

Begreppet livslångt lärande är inte nytt men betydelsen har skiftat över tid. Skolverkets skrift 

Det livslånga och livsvida lärandet (Skolverket 1999) behandlar begreppets uppkomst. Debatten 

om livslångt lärande har använts av huvudsakligen två olika generationer med lite olika 

innebörder. Första gången livslångt lärande introducerades var på 60-talet och då i samband 

med UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) idéer i den 

utbildningspolitiska debatten. Lanseringen av begreppet bottnade i en förhoppning om ett bättre 

samhälle och högre livskvalitet. Livslångt lärande hade ett ideologiskt perspektiv där individens 

självförverkligande, autonomi och jämlikhet var nyckelord. Eftersom idéerna inte fick fotfäste i 

det konkreta politiska arbetet förmådde inte visionerna att växla över till 

implementeringsstrategier. Begreppet återkom under 1980- och 1990-talen men nu med en 

förändrad politisk kontext. Det livslånga lärandet framstod mer som ett ekonomiskt politiskt 

instrument för att skapa tillväxt och sysselsättning (Skolverket 1999). 
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Begreppet livslångt lärande innefattar många olika dimensioner i samhället, både 

arbetspolitiska, utbildningspolitiska och kulturpolitiska, och gör begreppet något oklart. För att 

bättre förstå innebörden av livslångt lärande har vi läst en artikel skriven av Gert Biesta, 

professor vid University of Exeter i Storbritannien. I Vad är det för mening med livslångt 

lärande, om livslångt lärande inte har någon mening?  (Biesta 2006) beskrivs oklarheten som: 

 

Det betyder olika saker för olika människor och betyder ofta mer än en sak samtidigt. 

Medan termens luddighet tillåter politiska floskler och ideologisk villfarelse – vem skulle till 

exempel hävda att livslångt lärande inte är bra – är det viktigt att komma ihåg att livslångt 

lärande nog aldrig betytt enbart en sak utan alltid varit ett sammansatt begrepp. 

 

(Biesta 2006:4) 

 

Biesta tar upp tre olika ”agendor” som det livslånga lärandet rymmer, nämligen; (1) livslångt 

lärande för ekonomiska framsteg och utveckling; (2) livslångt lärande för personlig utveckling 

och självförverkligande; (3) livslångt lärande för social inkludering och demokratisk förståelse 

och strävan. 

Vidare menar författaren att när det gäller dimensionen om personlig utveckling och 

självförverkligande så handlar det livslånga lärandet inte bara om att utveckla sin potential, sina 

talanger utan även om att hitta meningen med sitt liv och kanske även förändra sitt liv för att 

kunna leva på ett bättre sätt (Biesta 2006).  

 

Författarens kärnpunkt ligger i att livslångt lärande upphört att vara en rättighet och istället 

blivit individens skyldighet och ansvar samtidigt som individen fastnat i en kamp om 

definitionen av begreppet. Kampen påverkar de resurser som finns tillgängliga och genom att 

göra livslångt lärande till en privat angelägenhet blir det svårt att begära allmänna medel för 

bekostnad av lärandet (Biesta 2006). 

 

Debatten om det livslånga lärandet är en sammanfattande skrift (memorandum) från 

Utbildningsdepartementet angående EU-kommissionens initiativ till livslångt lärande. Här 

definieras begreppet som ”all meningsfull inlärningsverksamhet som bedrivs fortgående med 

syftet att förbättra kvalifikationer och kunskap”. EU- kommissionen menar att utbildning är ett 

viktigt redskap för att försvara och utveckla det demokratiska systemet, men detta memorandum 

tar även upp att livslångt lärande med tiden alltmer kommit att bli ett ekonomiskt och politiskt 

instrument som i praktiken handlar om anställningsbarhet, arbetsmarknadens behov, ekonomisk 

tillväxt och EU: s konkurrenskraft (Utbildningsdepartementet 2001).  

 

I skriftsammanfattningen uppges två viktiga skäl till varför livslångt lärande ska vara en 

högprioriterad fråga i EU. Dels är kunskap och kompetens nyckeln till Europas konkurrenskraft 

genom förbättring av arbetskraftens anställningsbarhet och dels lever européer i en värld som är 

politiskt och socialt komplex. 

De nya grundläggande färdigheterna som alla individer ska kunna förvärva behövs för att vara 

delaktig i ett demokratiskt samhälle. Man uppger även skäl som att de allt snabbare 

förändringarna i ekonomi och på arbetsplatser kräver högre nivå på grundläggande färdigheter 

(Utbildningsdepartementet 2001).  

 



 

 13 

Enligt nämnda memorandum avser livslångt lärande både formella utbildningssystem och icke-

formellt lärande. Exempel på informellt lärande kan vara olika arbetsmarknadsutbildningar eller 

personalutbildningar. Det påpekas även att staten ska ta ansvar för att lärandet omfattar alla och 

att det finns tillgänglighet till information, vägledning och studiestöd (Utbildningsdepartementet 

2001). 

 

Eftersom vi undersöker kvinnor som påbörjat studier på en högskoleutbildning har vi valt att 

avslutningsvis belysa det livslånga lärandet, så som det vid tidpunkten för 

Utbildningsdepartementets memorandum (2001) var tänkt att implementeras på högskolan. Man 

pekar på att universitet och högskolor har en betydelsefull roll men att vissa förändringar inom 

systemet bör ske. Förändringarna rör kursutbud som skall anpassas till ett mer flexibelt och 

föränderligt system. Det poängteras dessutom att andelen äldre inom högskolan ökat och att ett 

av målen är att främja mångfalden inom högskolan. Högskolan skall vara en resurs i det 

livslånga lärandet eftersom många olika grupper av studerande söker sig till dit 

(Utbildningsdepartementet 2001). 

2.3 Det nya arbetslivet 

För att förstå arbetslivets förändringar har vi tagit boken Gränslöst arbete (Allvin et al 2006) till 

hjälp. Där behandlas arbetslivets förändringar och vilka psykiska och sociala konsekvenser som 

följer med dem. Författarna bygger sina texter på erfarenheter från ett forskningsprogram 

mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm och Psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet.   

Det nya arbetslivet är ett begrepp som kommit att symbolisera den världsomspännande 

strukturomvandling som skett för företags nationella koppling till kulturella rötter samt för 

marknadskraftens inflytande (ibid.).  

 

Upprinnelsen till det som vi idag kallar det nya arbetslivet började under 1970- talet då 

västvärlden gick in i en ekonomisk kris. För att öka vinsterna och få fart på tillväxten började 

företagen söka nya marknader utomlands. Svenska företag gick samman, köptes upp, köpte in 

sig, ingick nya allianser och samarbetsavtal, allt för att vidga sina marknader bortom den egna 

nationsgränsen. Konsekvenser av detta har varit att den offentligt finansierade sektorn börjat 

fungera på marknadsmässiga villkor, den finansiella ekonomin har vuxit i omfattning och 

utvecklingen av den nya informationstekniken har exploderat (ibid.).  

 

I Sverige är arbetslivet och arbetsmarknaden relativt välreglerade genom lagar och centrala 

avtal, men vi har ändå kunnat se mer marknadslika förhållanden. De här förändringarna handlar 

t ex om högre arbetslöshet, ökat antal tillfälliga anställningar samt ökade och förändrade krav på 

kompetens. Sedan 1990- talet har fler än en halv miljon arbetstillfällen försvunnit, merparten 

inom den traditionella industrisektorn. Däremot har tjänstesektorn ökat och därmed även 

kvalifikationskrav på kunskapsintensiva områden. Kapitalintensiva och lågkvalificerade 

industriarbeten har försvunnit men lågkvalificerade servicearbeten har ökat. Författarna menar 
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att en konsekvens av det här är att de som förlorar sina arbeten har haft svårt att få nya, om man 

inte är beredd till kompetensutveckling eller vidareutbildning (ibid.).  

 

Företagens anpassning till den förändrade situationen har varit att skära ner på sin personal, 

samt att lägga ner eller leja bort olönsam verksamhet, för att bli mer kostnadseffektiva. Genom 

att föra in arbetskraft lika lätt som att föra ut den har man kunnat anpassa arbetskraften till de 

föränderliga krav som ställs på arbetet (ibid.).  

 

Sammantaget kan man konstatera att i takt med att kunskapskraven blivit mer implicita så har 

de sociala kunskapskraven ökat. Krav på social kompetens, sociala nätverk och socialt kapital 

blir allt viktigare för att få ett arbete och för att sedan kunna utföra arbetet. Både de tekniska och 

de sociala kunskaperna som krävs är personliga, portabla och avhängda på förmågan att kunna 

anpassa sig till olika sammanhang (ibid.). 

2.3.1 Flexibilitet och anställningsbarhet 

 

För att närma oss de orsaker som ligger till grund varför man påbörjar en högskoleutbildning 

relativt sent i yrkeskarriären har vi valt att även titta närmare på några olika begrepp som 

används i arbetslivsdebatten. Ett av begreppen är flexibilitet som diskuteras i avhandlingen 

Flexibilitetens gränser (Grönlund 2004). Författaren beskriver själv ordet som ett uppbrott från 

”fordismen”, vilken kännetecknades av massproduktion i hierarkiska storföretag. Motreaktionen 

blev under 1970-talet en ny vision för att befria marknadens dynamik, nämligen flexibilisering 

(Grönlund 2004).  

 

Flexibilitet har därmed kommit att bli den nya ledstjärnan för västvärldens företag och bygger 

på en 

 ”anpassning till oupphörlig förändring, snarare än en strävan efter att kontrollera den” 

(Grönlund 2004). Flexibilitetsdiskursen utgår ofta från positiva ledord som till exempel 

föränderlig, modern och livskraftig. Grönlund menar dock att flexibilitetens villkor och 

konsekvenser har olika perspektiv och bör problematiseras. Flexibilitet har därmed både 

positiva och negativa konsekvenser. De positiva har att göra med att snabbt och smidigt kunna 

ställa om produktion och personal efter marknadens svängningar. De negativa har att göra med 

lösare anställningsrelationer, uppluckrade skyddsnät och minskad kollektiv sammanhållning 

(Grönlund 2004). Författaren understryker att flexibilitet därmed inte är samma sak för den 

anställda som för organisationen. 

 

Anställningsbarhet är ett annat vanligt förekommande begrepp i den politiska debatten. I boken 

Anställningsbarhet- perspektiv från utbildning och arbetsliv (Berglund & Fejes 2009) ger 

författarna flera olika dimensioner av begreppet. Ökad anställningsbarhet kan ses som en effekt 

av de åtgärder som det livslånga lärandet kan ge. En anställningsbar person är en person som är 

ständigt lärande, ansvarsfull, flexibel och anpassningsbar. Anställningsbarhet rör sig i 

gränslandet mellan utbildning och arbetsmarknad eftersom frågan huruvida utbildning skapar 

möjligheter för de studerande att bli anställningsbara är central. Två dominerande synsätt på 

anställningsbarhet lyfts fram. Det första handlar om anställningsbarhet som en uppsättning 
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färdigheter och det andra om anställningsbarhet som en förmåga att handla i olika sammanhang 

(Berglund & Fejes 2009). 

2.3.2 Perspektiv på ohälsa  

 
Kraven på flexibilitet och anställningsbarhet i det nya arbetslivet är något som individen måste 

förhålla sig till och samtidigt något som individen kan drabbas av i form av ohälsa. För att sätta 

oss in i ämnet har vi utgått från ett viktigt bidrag i debatten om dagens ekonomi och arbetsliv, 

När karaktären krackelerar (Sennett 2000). Författaren ger en inblick i vad som händer med 

individer som tvingas hantera den globala kapitalismen och menar på att vi i jakten på vinst, 

tidsbesparingar och uppluckrade organisationer tappar fotfästet, blir stressade och 

desorienterade. Sennett menar vidare att kraven på individen har betydelse för självuppfattning, 

identitetsskapande och syn på den egna arbets- och levnadsbanan och att karaktärsdragen hos 

människan, under den flexibla kapitalismen, sakta vittrar sönder (Sennett 2000).  

 

I Gränslöst arbete tar Allvin tar upp det nya arbetslivet som en källa till stress (Allvin et al 

2006). Det nya arbetslivets anpassning till marknaden påverkar arbetets utformning och tvingar 

individer att själva ta konsekvenserna av sitt arbete. Allvin menar dessutom att när arbetes 

villkor blir friare skapas inte bara möjligheter utan även större tryck på den anställde att arbeta 

mer (Allvin et al 2006). 

En annan aspekt som Allvin tar upp är hur avregleringar gör organisationers relationer till de 

anställda mindre formella. När samarbetet kommer att utgöras av social och personlig 

kompetens, istället för funktion och position blir villkoren för arbetet mer komplicerade och 

ambivalenta och man engagerar sig mer personligt i sitt arbete (Allvin et al 2006). Författaren 

talar även om begreppet ”inlåsning” som innebär att man, trots att man vantrivs på sitt arbete 

eller känner sig otrygg i sin anställning, känner sig tvingad att stanna kvar. Den här typen av 

”ekonomisk stress” kommer av en oro inför den egna ekonomin och vad den professionella 

framtiden kan ge upphov till (Allvin et al 2006). 

 

Förutom stress kan trötthet, sömnstörningar, oro, ångest och andra tecken på fysisk och psykisk 

utmattning handla om diagnosen Utmattningssyndrom. Termen är föreslagen till Socialstyrelsen 

för att undvika det något lättvindligt använda begreppet utbrändhet (Allvin et al 2006). 1997 

accepterades begreppet i Sverige som en sjukskrivningsorsak och ca 3 % av den totala 

sjukfrånvaron kan hänföras till diagnosen utbrändhet/utmattningssyndrom. Författarna 

poängterar dock att det är svårt att veta om de sjukdomar och symptom som ohälsan ger enbart 

är en företeelse kopplad till det nya arbetslivet, eftersom man även kunnat se samma besvär hos 

studerande och arbetslösa. Debatten rör sig istället kring hur gränsen mellan det egna arbetet 

och samhällsutvecklingen blir alltmer diffus och att det som händer i delar av samhället är en 

spegling av samhället som helhet (Allvin et al 2006). 
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2.4 Brytpunkter och personlig utveckling 

Författarna till den här rapporten har uppfattningen att valet att studera är inte bara ett svar på 

arbetslivets utformning utan även ett personligt beslut om fördjupning eller förändring av sitt 

liv. För att ringa in det perspektivet har vi valt att ge en bild av brytpunkter och personlig 

utveckling som orsaker till studier lite senare i yrkeslivet. 

2.4.1 Brytpunkter 

 

Som blivande studie- och yrkesvägledare har vi intentionen att teoretiskt knyta vårt 

problemområde till någon karriärutvecklingsteori. Vi tänker oss att brytpunkter och perioderna 

mellan brytpunkterna påverkar de val vi gör och kan vara en möjlig orsak till att man fattar 

beslutet att börja studera på Universitet/Högskola när man är omkring 50 år eller äldre.  

 

Careershipteorin, utarbetades av Phil Hodkinson & Andrew C. Sparkes 1997 och innehåller en 

beskrivning av brytpunkter. Författarna tar upp tre typer av brytpunkter. Strukturella 

brytpunkter är förutsägbara till exempel när man slutar grundskola och måste välja hur den 

fortsatta vägen ska se ut. Frivilliga brytpunkter är dem som individen själv valt. Slutligen är 

påtvingade brytpunkter sådana som orsakas av yttre faktorer vid uppsägning, skilsmässa eller 

dödsfall (Lundahl 2009). 

 

Vid varje brytpunkt förändras individens identitet vilket leder till att valet kan ha sett 

annorlunda ut om det skett vid en tidigare brytpunkt i livet. Perioden mellan brytpunkterna 

kallar man en period av rutin, den kan till exempel vara bekräftande och på så sätt göra att 

identiteten utvecklas. Den kan vara socialiserande vilket innebär att ens intressen påverkar ens 

identitet på ett sätt som man inte kunnat förutsäga. Detta kan till exempel ske genom att man får 

ett arbete som man från början inte trodde sig vara så intresserad av. Brytpunkten kan också 

vara blockerande genom att individen inte lyckas socialisera sig och inte kan acceptera den nya 

identiteten. En sådan förändring av identiteten kan till exempel bero på att man haft en sjukdom 

eller varit med om en olycka av något slag (Lundahl 2009). 

 

Även Sjöstrand talar i sin artikel Teorier om yrkesval om brytpunkter. Han menar att vandringen 

över individens olika studie- och yrkesval utgör ett mönster som formar individens karriärlinje 

och att brytpunkter i denna karriärlinje kan vara både frivilliga eller påtvingade (Sjöstrand 

1980). Det finns två ytterligare dimensioner av brytpunkter; institutionaliserade eller tillfälliga. 

De institutionaliserade kan vara att gymnasietiden tar slut och en tillfällig kan vara att man själv 

har valet att återgå till en sysselsättning eller välja att gå en annan väg (Sjöstrand 1980). 
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2.4.2 Personlig utveckling 

 
Diskursen om personlig utveckling liknar den om livslångt lärande. Begreppet används 

mångdimensionellt och är sammanhangsbetonat. Vår intention är att lyfta begreppet eftersom 

det ofta återkommer i debatten om studier, arbete och livslångt lärande. Litteratur inom ämnet 

fokuserar dock till störst del på konkreta tips och handledningsverktyg för att öka sitt eget 

välbefinnande på olika sätt. Vår avsikt här är att undersöka frågan: Vad menar människor då de 

hänvisar till personlig utveckling som en orsak till exempelvis studier senare i yrkeslivet?  

 

Vår slutsats är att personlig utveckling handlar om olika saker för olika människor. I Personlig 

kvalitet - hur du ökar ditt värde som medarbetare och som privatperson (Eid 1996) menar 

Anna-Kari Eid att det inte är lätt att definiera livskvalitet generellt. Det har att göra med vilka 

krav vi ställer på vår egen tillvaro. Kraven varierar. Författaren poängterar att vi bör vara 

medvetna om att vi i vår del av världen kan tillåta oss att ägna oss åt livskvalitet, medan det på 

många andra platser handlar om att överleva. Behovet om självförverkligande eller personlig 

utveckling kommer därför först efter att andra mer grundläggande behov tillfredställts. 

Författaren hänvisar till motivationsteoretikern Maslows klassificering av våra grundläggande 

behov där fysiologiska behov, behov av trygghet, behov av kärlek och behov av erkännande och 

status alla föregår behovet om självförverkligande (Eid 1996). 

 

Behovet av självförvekligande definieras av författaren som utmaningar som kan innebära att 

använda sina egna resurser, kunskaper och färdigheter (Eid 1996).  

 

I avhandlingen On life satisfaction and vocational rehabilitation outcome in Sweden (Melin 

2003). Avhandlingen belyser QoL- Qualitive of Life (fritt översatt: livskvalitet begreppet). 

Några av definitionerna utgår från mänsklig utveckling och personlig tillfredställelse. 

Avhandlingen behandlar den forskning som genomförts rörande mätningar av människors 

upplevda tillfredställelse med livet. Diskursen om personlig utveckling kan sättas in i 

perspektivet om tillfredställelse med livet om man, som vi, tänker oss att personlig utveckling 

handlar om att utöka sina möjligheter till större livstillfredställelse. Avhandlingen belyser det 

faktum att gruppen med mer utbildning var mer tillfredställda med livet än de med mindre 

utbildning, även om skillnaderna var modesta (Melin 2003). 

2.5 Sammanfattning 

Vi har i det här kapitlet framhållit olika teoretiska perspektiv på orsaker som kan tänkas vara 

relevanta för kvinnors beslut att börja studera vid omkring 50 års ålder. Av en översiktlig 

presentation av begreppet livslångt lärande framkommer att definitionen är mångdimensionell 

och komplex. En av förklaringarna till uppkomsten av begreppet livslångt lärande är kopplat till 

de förändringar som skett på arbetsmarknaden i och med den globaliserade ekonomin. Att 

snabbt kunna ställa om EU- medborgarnas kompetens för att möta nya krav i samhället, i det 
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nya arbetslivet, var en av utgångspunkterna för EU- kommissionens arbete med livslångt 

lärande i början av 2000- talet (Utbildningsdepartementet 2001). 

 

Det nya arbetslivet har en påverkan på människor och människors hälsa. Förändrade strukturer 

på arbetets innehåll och utformning har under den globaliserade ekonomin påverkat människor i 

form av stressrelaterade sjukdomar. Begrepp som flexibilitet och anställningsbarhet är termer 

som används i arbetsmarknadsdebatten och kan ses som krav på individen för att möta 

marknadens snabba svängningar (Allvin et al 2006; Grönlund 2004). 

 

Brytpunkter och personlig utveckling är avslutningsvis två begrepp som ger ytterligare 

perspektiv på kvinnors beslut att börja studera. Att studera något senare i livet behöver inte bara 

vara en respons på arbetsmarknaden och dess villkor utan kan vara ett beslut man fattat själv om 

fördjupning i sitt liv.  

Brytpunkter kommer vid tillfällen i livet då individen byter riktning, antingen frivilligt eller 

ofrivilligt, med inverkan på individens identitet (Sjöstrand 1980; Lundahl 2010). 

 

Personlig utveckling kan definieras som ett sökande av ökad livstillfredställelse. Sökandet kan 

bottna i ett behov av självförverkligande (Eid 1996; Melin 2003). 
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3. Metod 

I nedanstående text beskriver vi vilka metoder vi använt oss av för att samla in data, hur vi 

bearbetat det material vi fått in samt hur vi kommer att redovisa det insamlade materialet. Vi 

beskriver även hur vår urvalsgrupp sett ut och på vilka grunder vi valt att undersöka just den 

urvalsgruppen. Vi går även in på hur vi kommit i kontakt med respondenterna och på vilka 

platser intervjuerna ägt rum. 

3.1 Argumentation för vald undersökningsstrategi och 

forskningsmetod 

Rapportens forskningsstrategi är en fallstudie. En fallstudie innefattar både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser och har som syfte att samla mycket information om ett avgränsat fenomen 

(Johannessen & Tufte 2003). Vi tror att en kvantitativ och kvalitativ metod kan komplettera 

varandra eftersom vi både söker efter mer generella uppfattningar men även vill belysa några 

enskilda perspektiv. När vi använder oss av enkäterna kan vi visa på om det finns en tendens 

hos våra respondenter till det ena eller det andra. När vi använder oss av intervjuer kan vi belysa 

enskildas perspektiv och levnadsberättelse för att få en större förståelse för den enskildes 

livsvärld. Vi anser att de båda två metoderna behövs för att ge en så bra helhetsbild som möjligt. 

Med intervjuerna har vi kunnat levandegöra och komplettera enkäternas svar, vilket varit 

värdefullt för vår tolkning av resultaten. 

3.2 Metoder, tekniker och genomförandesteg 

Vi har varit i kontakt med Linköpings Universitet som tagit fram namn och adresser till 30 

stycken kvinnor som studerar på något av universitets utbildningsprogram. Genom 

universitetets datorsystem fick man fram ett slumpmässigt urval åt oss. En postenkät skickades 

sedan ut till de 30 utvalda kvinnorna tillsammans med ett missivbrev (se bilaga 1). I 

missivbrevet presenterade vi oss för respondenterna, redogjorde vad undersökningen syftade till 

samt gav anvisningar till frågeformuläret. Enkäterna sändes ut med bifogat frankerat 

svarskuvert, för att underlätta att så många som möjligt svarade. 
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Efter att enkäterna returnerats valde vi, genom ytterligare ett slumpmässigt urval, ut tre stycken 

personer för intervjuer. Tid och plats för intervjuerna skedde via muntlig överenskommelse per 

telefon. 

Enkäterna och respondenternas svar utgjorde vår kvantitativa undersökning. Genomförandet av 

undersökningen gick som planerat. Vi missade dock att be om respondenternas namn och kunde 

även ha kodat enkäterna. Detta löste sig emellertid genom att många svarat på frågan om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju och med detta lämnat kontaktuppgifter självmant. 

Enkäten utarbetades som ett strukturerat frågeformulär, det vill säga vi har haft färdiga 

svarsalternativ (Johannessen & Tufte 2003). Eftersom våra forskningsfrågor rör orsaker och syn 

på vald framtidsstrategi var vi medvetna om att svarsalternativen inte kunde täcka alla former av 

svar som respondenterna kunde tänkas ha. Vi lämnade därför plats för en egen kommentar vid 

varje fråga och gjorde avvägningen att det var värdefullt trots en viss mängd efterarbete. 

Enkäterna låg till grund för nästa steg som var att göra en kvalitativ undersökning genom att 

intervjua tre individer. Teknisk sett använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer eftersom de 

rörde sig mellan samtal och strukturerade frågor. Vi spelade, i samråd med respondenten, in 

intervjuerna för att inte gå miste om viktig information. Vi använde oss av en Mp3 inspelare 

som kopplades till datorn för efterbearbetning.  

3.3 Urvalsförfarandet & urvalsgrupp 

För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi att begränsa oss till kvinnor, fyllda 50  

år eller äldre, som läser ett program på Linköpings Universitet. Linköping är den 5:e största 

kommunen i Sverige med ca 145 000 invånare. Universitetet har 27 600 studenter varav 47 % är 

kvinnor och 53 % är män. 80 % av studenterna studerar på grundnivå och 20 % på avancerad 

nivå
2
. 

Det finns totalt 68 stycken kvinnor, över 50 år, registrerade på program så vi bad Linköpings 

Universitet att göra ett slumpmässigt urval på 30 personer, via deras datorsystem. Vi ansåg det 

viktigt att undersöka de kvinnor som valt att studera på något av högskolans 

utbildningsprogram, och inte enstaka kurser, för att få svar på våra forskningsfrågor. Vi 

grundade inte antalet i vårt urval på någon speciell procent av det totala antalet, utan på vad vi 

själva ansåg rimligt och genomförbart. Urvalet för intervjuerna skedde i två olika steg. I enkäten 

ställdes också frågan om man kunde tänka sig att bli intervjuad. Några av dem som svarade ja 

angav själva en kontaktadress. På så sätt ledde vårt misstag att inte koda blanketterna till ett 

naturligt slumpmässigt urval för intervjuerna. Av de sex personer som svarat ja och lämnat 

kontaktinformation lottade vi fram tre för intervju (se bilaga 3). Lottningen gick till så att en av 

oss höll alla sex enkäter (se bilaga 2) med baksidan framåt, och den andre drog tre stycken 

enkäter. 

                                                      
2
 http://www.liu.se/om-liu?l=sv  

http://www.liu.se/om-liu?l=sv


 

 21 

3.4 Datainsamling 

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut tillsammans med en postenkät (se bilaga 2). I samband 

med enkäten frågade vi om det fanns möjlighet att eventuellt träffas för en intervju. Utifrån de 

svar vi fick på vår enkät lottade vi fram tre stycken personer. I samråd med respondenterna 

spelades intervjun in på en Mp3 inspelare, och transkriberades sedan för att användas som 

underlag i analysen. Intervjuerna har ägt rum på Linköpings Universitet, på en av 

respondenternas arbetsplats samt i hemmet hos en respondent. Tidsåtgången har varit 30 – 45 

minuter vardera på de tre intervjuerna. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Genom missivbrevet (se bilaga 1) klargjordes syftet med undersökningen och därigenom vår 

ansats och grund till forskningsarbetet. Vid de tre planerade intervjuerna närvarade vi båda två 

för att tillsammans få fram den information vi behövde och för att försäkra oss om att viktig 

information inte gick förlorad. Vi förhöll oss till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

genom att utifrån Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997) kontrollera att det fanns en 

hållbarhet mellan teori och undersökningens forskningsfrågor, om vi undersökte det vi avsett att 

undersöka, samt om vi varit medvetna om på vilket sätt vi fått fram resultaten (Kvale 1997). Vi 

har lagt stor vikt vid att inte ställa ledande frågor samt ha medvetenhet om hur vi kategoriserat 

de svar vi fått. Generaliserbarheten (allmän slutsats) kan diskuteras. Vi har valt att försöka 

fastställa orsaker som kan finnas. Därmed inte sagt att vi fastställer det typiska eller allmänna, 

det är vår undersökning för liten för. Vi utgår därför ifrån ”hur det kan vara” istället för ” hur det 

är” (Kvale 1997). 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vår etiska grundsyn utgår från en princip om alla människors lika värde. Vår syn bottnar 

även i en övertygelse om att människan äger frihet, har ett eget ansvar, är skapande och 

social samt rymmer många möjligheter. Etiska frågor som har med 

forskningsundersökningen att göra utgår från de forskningsetiska riktlinjer som ställts upp av 

det svenska Vetenskapsrådet enligt Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Johannessen & Tufte 2003). De fyra krav som finns är:  

 

 Informationskravet. Som forskare har man en skyldighet att upplysa personer 

som ingår i forskningsarbetet om projektets syfte, vem som har huvudansvar för 

arbetet, samt hur materialet kommer att behandlas och användas. Vi informerade 
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uppgiftslämnarna muntligt och, till viss del, skriftligt om varför de är med i 

undersökningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi 

tydliggjorde att de deltar under frivilliga former och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. 

 

 

 Samtyckeskravet. Forskaren bör ha intervjupersonernas medgivande inför en 

undersökning. Vi försäkrade oss om att inspelningen av intervjuerna skedde i 

samförstånd med intervjupersonerna och upplyste om deras möjlighet att ta del 

av uppsatsen innan den lämnas in. 

 

 Konfidentialitetskravet tar i beaktande den sekretess och offentlighet som gäller 

och ska garantera deltagarnas skydd både vad gäller anonymitet och hur 

personuppgifter behandlas. Resultaten från undersökningarna har i den här 

rapporten redovisats utan namn på personer eller ort för att omöjliggöra 

identifiering. 

 

 

 Nyttjandekravet handlar om att man som forskare ansvarar för det insamlade 

materialet. Vi har försäkrat oss om att det insamlade materialet inte säljs vidare 

eller används i andra sammanhang än för vårt forskningsändamål. 

3.7 Resultatbearbetning och resultatredovisningssätt 

Johannessen & Tufte (2003) tar upp problemet med tolkning av verkligheten i undersökningar. 

Vi är medvetna om att det inte är verkligheten som redovisas med vår undersökning. Vår 

tolkning av verkligheten grundas på det vi läst samt på de frågor som vi har ställt och fått 

besvarade vid vår undersökning. Resultaten av enkäterna har kategoriserats utefter varje fråga. 

Det vill säga. vi har undersökt hur enheterna fördelar sig utifrån våra svarsalternativ (variabler) 

(Johannessen & Tufte 2003). Intervjuerna har utgått ifrån berättelseanalys och har analyserats 

utifrån innehållet snarare än själva formen på berättandet (Johannessen & Tufte 2003). Vi har 

transkriberat varje intervju och materialet har sedan legat till grund för resultatredovisningen. 

Vi har slutligen redovisat enkäterna med hjälp av stapeldiagram för att underlätta 

resultatläsningen. Hela den undersökta gruppen har markerats som (stort) N och den 

svarsfrekvens vi uppnått har markerats med (litet) n. Intervjuerna har delats upp efter olika 

teman där specifika citat har redovisats för att förstärka och förtydliga resultatet. 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet redovisas både respondenternas svar på enkäterna och intervjuerna. 

Stapeldiagrammet ger en bild av fördelningen av de olika svarsalternativen till respektive fråga. 

För enkäten i sin helhet, se bilaga 2. 

Intervjuerna redovisas efter tre teman som svarar mot våra tre forskningsfrågor. Vid varje tema 

redovisas respektive respondents svar. 

4.1 Redovisning av enkätundersökning 

Enkätundersökningens respondenter utgjordes av 30 kvinnor. Rapporten redovisar de 19 

inkomna enkätsvaren samt de tre intervjuer som genomfördes. Enkäten gav respondenten 

utrymme att skriva egna kommentarer till varje fråga. Kommentarernas syfte är att komplettera 

svarsbilden som helhet och inte att i detalj redogöra för varje respondents kommentar vid 

respektive fråga. Vi har därför valt att, efter varje fråga, redovisa respondenternas kommentarer 

som en översiktlig sammanfattning. 

Diagrammet nedan visar fördelningen av svaren på frågorna i enkätundersökningen.  
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Fråga 1 

 

Vad fick dig huvudsakligen att börja studera på Högskola/Universitet? 

 

1. Möjligheten 

till ett annat 

arbete 

2. Rehabilitering 3. Arbetslöshet 4. Annat 

10 1 0 8 

 

Respondenternas kommentarer: 

 

På fråga ett har sjutton respondenter skrivit egna kommentarer. Åtta respondenter angav 

kompetensutveckling som skäl till sina studier. Två respondenter angav att stärka sin yrkesstatus 

och yrkesroll, medan fyra respondenter ville uppnå en personlig utveckling. Tre respondenter 

angav att få en ökad möjlighet till att kunna byta arbetsplats som ett viktigt skäl till att studera. 

 

 

Fråga 2 
 

Vad tänker du huvudsakligen att studierna kan leda till? 

 

1. Få ett bättre 

avlönat 

arbete än jag 

har idag 

2. Få ett mer 

givande 

arbete 

3. Förändring av 

min 

livssituation 

4. Annat 

4 6 5 4 

 

 

Respondenternas kommentarer: 

 

På fråga två har elva respondenter skrivit egna kommentarer. Två respondenter angav att de 

hoppades att studierna skulle leda till behörighet och kompetensutveckling, medan fem 

hoppades på att det skulle ge en högre stimulans i deras fortsatta arbete. Fyra respondenter 

hoppades på att studierna skulle leda till att de kunde byta arbetsplats och en respondent 

hoppades dessutom på att det skulle leda till en högre yrkesstatus. 

 

 

Fråga 3 
 

Hur upplever du att dina möjligheter på arbetsmarknaden skulle förändras efter dina 

studier jämfört med hur de var innan du började studera? 

 

1. Bättre 2. Lika bra 3. Sämre 4. Annat 

16 2 0 1 
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Respondenternas kommentarer: 

 

På fråga tre har sju respondenter skrivit egna kommentarer. Fem respondenter upplevde ökade 

valmöjligheter inom arbetet som ett resultat av studierna och en respondent upplevde att det helt 

enkelt skulle bli lättare att få ett arbete. En respondent upplevde även att den skulle få en 

tydligare verksamhetsinriktning efter avslutade studier. 

 

Fråga 4 
 

Har du varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare inför ditt beslut att börja en 

högskoleutbildning? 

 

1. Ja 2. Nej 

1 18 

 

Respondenternas kommentarer: 

 

På fråga fyra har åtta respondenter skrivit egna kommentarer. En respondent uppger att hon sökt 

vägledning för att få kunskap om vilka eventuella kompletteringar hon behövde för att kunna 

börja studera på Högskola. Två respondenter uppgav att de studerade av egenintresse och 

behövde utmaningar, medan fyra blivit rekommenderade utbildningen av sin arbetsgivare. För 

en respondent har andra studerande varit till hjälp för att få veta mer om utbildningen. 

4.2 Redovisning av intervjuer 

4.2.1 Presentation av intervjupersonerna 

 
 Intervjuperson 1 (IP 1) är en kvinna född 1957 (54 år) och utbildad mellanstadielärare. 

Hon har varit yrkesverksam i 30 år med en anställning inom kommunen och har sedan 

2008 läst in behörighet till speciallärare som en påbyggnadsutbildning. 
 

 

 Intervjuperson 2 (IP 2) är en kvinna född 1953 (58 år) och är utbildad gymnasielärare. 

Hon har arbetat i ca 28 år som lärare och dessförinnan försörjde hon sig som keramiker. 

Sedan 2003 har hon en anställning som språklärare på en friskola och läser nu in 

behörighet till specialpedagog som en påbyggnadsutbildning. 

 

 

 Intervjuperson 3 (IP 3) är en kvinna född 1955 (56 år) och har en bakgrund som 

forskningsutvecklingschef för en större koncern inom det privata näringslivet. IP 3 

påbörjade studier 2003 inom konstvetenskap efter att själv ha sagt upp sin anställning 
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på företaget. Läser nu på avancerad nivå på programmet för Kultur- och 

Mediegestaltning. 

 

 

4.2.2 Tema I: Faktorer bakom kvinnors beslut att börja studera på högskola/universitet 

när de är omkring 50 år fyllda 

 

Intervjuperson 1 (IP 1):  

 

IP 1 beskriver att hon efter ett friår upptäckte att livet inte bara var skola, eller bara det man 

utbildat sig till, utan att det fanns annat i livet som är av betydelse. Kvinnan upplever att det var 

det första som tände gnistan till att våga göra förändringar i livet. 

Beslutet att studera till speciallärare började med att en kollega, som arbetade på skolan som 

speciallärare, föreslog utbildningen för IP 1och tyckte att det vore en bra utbildning för henne. 

Kvinnan berättar: 

Nej, sa jag, jag är ingen speciallärare vet du, jag vill ha elever och klasser, 

alltså jag kan inte tänka mig att sitta med nån enstaka elev. Det måste vara lite mer. 

 

IP 1 berättar vidare att det såddes ett litet frö och hon började forska lite om utbildningen. Hon 

upptäckte att hennes betyg från lärarhögskolan behövdes göras om efter de nya 

högskolepoängen. IP 1 sökte därefter utbildningen men fick vid första urvalet beskedet att hon 

inte kommit in. IP 1 ställde in sig på att fortsätta som vanligt. När augusti kom fick hon ett 

samtal om att hon vid urval två kommit in som reserv och då startade hon sin treåriga utbildning 

på halvtid.  

 

Intervjuperson 2 (IP 2):  

 

IP 2 har tidigare arbetat som språklärare men känner att hon har tröttnat på att ha stora klasser. 

Kvinnan berättar att hon även har fått problem med sin hörsel och upplever det som ett problem 

i större klasser. Hon har efter en längre tids sjukskrivning, till följd av utbrändhet arbetat som 

lärare inom estetiska ämnen och berättar att hon hört att man skulle lägga ner verksamheten dit 

hon var knuten. IP 2 berättar också att hennes rektor haft samma goda idé som hon: 

 

Både rektorn och jag fick samtidigt ungefär samma goda ide att jag skulle läsa till 

specialpedagog och jag började tänka att ja det är klart jag kan ju inte hålla på med den 

estetiska verksamheten om de lägger ner den liksom. 

 

IP 2 ansåg att det låg rätt i tiden att vidareutbilda sig till detta. 

 

Intervjuperson 3 (IP 3): 

 
IP 3 upplevde att hon som högt uppsatt chef på ett stort företag inte fick utlopp för sin 

kreativitet. Hon kände sig samtidigt ”köpt” av koncernen med sin höga månadslön. Hon berättar 
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att hon ”inte längre stod ut i den världen” och började se sig själv som en allt sämre chef. Hon 

beskriver situationen:  

 

Ibland undrar jag… det kanske inte var frivilligt för mig heller. Jag hade säkert gått in i 

väggen och blivit knäpp. 

 

Hennes skildring vittnar om att hon inte hade något egentligt val. Hon kände att hon var tvungen 

att göra en förändring av sitt liv och började då studera inom ett ämne som alltid intresserat 

henne mycket. 

4.2.3 Tema II: Syn på mål och möjligheter med en högskoleutbildning som formar 

kvinnornas framtidsstrategi 

 

Intervjuperson 1 (IP 1):  

 

IP 1 berättar att hon alltid ”varit en sådan där duktig flicka” som gått på rutiner. Det har 

inneburit att hon suttit mycket hemma med skolarbete men hon hoppas nu att studierna ska leda 

till en förändrad arbetssituation där hon kommer att kunna sköta mer av arbetet i skolan. Hon 

menar vidare att det ger henne en möjlighet att var kvar i skolan men att ändå kunna göra 

någonting annat och säger: 

 
Det blir en ny utmaning. /…/ Är det här inte någonting för mig när jag ska ut o pröva i augusti 

för första gången, då kan jag ju gå tillbaka och vara mellanstadielärare. Men samtidigt så 

känner jag ju nu mer och mer att det finns ju ett behov av att se de här svagare barnen. 

 

En annan förhoppning för IP 1 är att få en högre lön ”efter tre års hårt slit med studierna” men 

även att det ger möjlighet att söka arbete på andra skolor om hon skulle önska framöver. 

 

Intervjuperson 2 (IP 2):  

 

Eftersom den estetiska verksamheten på skolan eventuellt kommer att försvinna såg IP 2 att det 

fanns en risk att hon skulle få återuppta sitt gamla arbete som språklärare i stora klasser, vilket 

hon helst ville undvika. Som specialpedagog ökar hennes chanser till att söka sig till en annan 

skola samtidigt som hon säger:  

 
Det är ju ett sätt att behålla jobbet på också  /…/ Om jag skulle få vara kvar här är jag för 

gammal för att sätta igång med nån helt ny utbildning. 

 

Hon hoppas även på att hennes lärarerfarenhet tillsammans med den yngre lärarkårens energi 

och utvecklingspotential kommer att bli givande i deras framtida samarbete. 
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Intervjuperson 3 (IP 3):  

 

IP 3 hoppas att framtiden ska medföra ett kreativt arbete gärna inom det egna företaget, som är 

under utveckling. För IP 3 har brytpunkten att börja studera betytt att hon har fått lämna en 

position med hög status och nu kommer att få lägre lön. Men i samband med den personliga 

utvecklingen menar hon att hon inte visste vilka alternativ hon hade haft om hon inte lämnat sin 

position. Hon funderar också om problemen kring att ta ett jobb med lägre status: 

 
För det är ju det som är lite knepigt… man får aldrig gå neråt i status eller karriär. 

 

I den bransch IP 3 tänker sig jobba inom hoppas hon få utlopp för sin kreativitet. Hon är också 

positiv till att det där inte är lika mycket fokus på pengar. 

4.2.4 Tema III: Syn på begreppet livslångt lärande 

 

Intervjuperson 1 (IP 1):  

 

IP 1 ser sin sitt val av karriär och utbildning som ett livslångt lärande. Hon menar att det ser 

annorlunda ut idag än när hon utbildade sig som lärare.  

 
De som kommer efter mig de tänker ju inte som jag ”att jag ska vara här hela livet” utan jag 

tror att många tänker att ”nu är jag där ett slag och sen så kanske jag gör någonting 

annat”…/…/ de har inte ett yrke på samma sätt, det tror jag har förändrats. 

 

På utbildningen som IP 1 läser på är det många som är över 50 år. IP 1 berättar att det inte har 

varit arbetslöshet som varit den främsta orsaken utan som fallet är med henne själv. Man vill 

helt enkelt bara utveckla sig på ett personligt och ett professionellt plan.  

 

Intervjuperson 2 (IP 2):  

 

Att läsa och lära sig nya saker har aldrig varit främmande för IP 2 och hon menar att 

inställningen till att lära sig nya saker är viktig, samtidigt som det även kan handla om en sorts 

självuppfyllande profetia. Hon förklarar att hon inte har några problem med det livslånga 

lärandet, men säger att om hon inte hade fått hjälp av arbetsgivaren ”hade hon fått spatt” och att 

”det är många som inte vågar”:  

 

Ett livslångt lärande för en sån som jag är det ju inget problem för, men det är värre för dem 

som inte har det i sitt huvud liksom att man kan ändra och byta.  

 

IP 2 menar även att hennes egen mor har varit en förebild när det gäller att läsa på äldre dagar, 

då hon började läsa på universitet vid 55-års ålder. 

 

Intervjuperson 3 (IP 3):  

 

När IP 3 tänker på begreppet livslångt lärande känner hon att det finns en trygghet i att känna till 

en del områden, att ha läst och vilja lära sig. Men IP 3 tror inte att arbetsgivarna kommer att ta 
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ansvar för att man vidareutbildar sig och menar att det idag bara går ut på att fördjupa sig i den 

egna ”fållan” eller ”facket”. Hon tycker inte att det livslånga lärandet fungerar på det sätt hon 

menar att det borde och säger: 

 
Livslångt lärande för mig/…/ det är att man går över ”facken” /…/ Det kommer ju inte direkt 

en arbetsgivare att stimulera. 

 

Hon sätter värde på ordet bildning, och menar att det är viktigt att man försöker sätta sig in i 

många områden för att få förståelse för varandra. 
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5. Analys 

I det här kapitlet har vi valt att analysera materialet efter tre teman som stämmer överens med 

våra forskningsfrågor. Vår avsikt med det här är att göra rapportens olika delar mer överskådligt 

för läsaren. 

5.1 Tema I: Upplevda faktorer bakom beslutet att påbörja studier på 

högskola/universitet vid 50 års ålder 

När vi undersökt vilka faktorer som ligger bakom att kvinnor omkring 50 år börjar studera på 

högskola kan vi se att 10 av 19 i enkätundersökningen har svarat att ”möjligheten till ett annat 

arbete” är den främsta. Ingen av de 19 kvinnorna har då uppgett att de varit arbetslösa innan de 

gjorde valet att studera.  Endast en har svarat att det handlade om rehabilitering och åtta har 

uppgett ”annat” som en anledning till studierna. Kommentarerna som kompletterade svaren 

visar att kvinnorna har ett arbete men vill stärka sin yrkesroll, uppnå personlig utveckling och 

öka sina möjligheter till att söka annat arbete. Vi menar liksom Eid (1996) kan se, att dessa 

behov kommer först när andra grundläggande behov är uppfyllda.  

 

I de intervjuer vi genomfört kan man också se en tydlig tendens till att respondenterna börjar 

studera för att utöka sina möjligheter till livstillfredställelse. Liknande resonemang finns hos 

Melin i samband med QoL, Quality of Life (Melin 2003). 

 

När man tittar närmare på brytpunkter i respondenternas liv kan man tydligt se att det har varit 

både frivilliga och påtvingade brytpunkter som påverkat deras val av studier (Lundahl 2009). 

Möjligheten att få vidareutbilda sig inom samma område har gett respondenterna en möjlighet 

till en frivillig brytpunkt, medan sjukdom och omorganisation på arbetsplatsen har gjort 

brytpunkten mer påtvingad. Detta visar också på vikten av att vara flexibel och anställningsbar. 

Detta tar även Berglund och Fejes upp. En anställningsbar person är en person som är ständigt 

lärande (Berglund & Fejes 2009). 

 

Allvin (2006) tar upp begreppet ekonomisk stress. Detta anser vi kunna vara en orsak till att inte 

så många väljer att börja studera när man är omkring 50 år.  Får man däremot möjligheten att 

studera med en nästintill bibehållen lön är valet enklare att göra. En av våra respondenter (IP 3) 

valde trots allt att börja studera utan ekonomiskt stöd för att undvika det som Allvin (2006) talar 

om, nämligen begreppet inlåsning. Det vill säga att man kan vantrivas med sitt arbete men ändå 

inte ser någon annan utväg än att vara kvar. 

Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna se en tydlig tendens till att kvinnorna i vår 

undersökning började studera för att de vill uppnå en personlig utveckling. Vi har inte kunnat se 
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att man påbörjat studier för att man står helt utanför arbetsmarknaden och därmed måste ändra 

sin kompetens. 

5.2 Tema II: Syn på mål och möjligheter med en 

högskoleutbildning som formar kvinnornas framtidsstrategi 

 

En klar majoritet (16 av 19) svarade att de upplevde att deras chanser på arbetsmarknaden 

kommer att bli bättre jämfört med hur de var innan de började studera. Bland respondenternas 

egna kommentarer finns angivet att man upplevde ökade valmöjligheter eller att det helt enkelt 

blir lättare att få ett arbete som ett resultat av studierna. Ändå har ingen respondent (0/19) 

angivit arbetslöshet som huvudsaklig orsak till studierna. Vår tolkning är att man genom att 

studera försäkrar sig om att vara attraktiv på arbetsmarknaden om något skulle inträffa i den 

nuvarande organisationen. Studierna kan då ses som det Allvin talar om i Gränslöst arbete, 

nämligen att fortsätta vara anställningsbar på en otrygg arbetsmarknad (Allvin et al 2006).  

 

I en tid när företag och även den offentliga sektorn fungerar efter marknadsmässiga 

förhållanden drivs utvecklingen till att kraven på utbildning höjs. Inte bara kraven på att 

människor skall klara av mer avancerad teknologi höjs - människors färdigheter måste 

omformas till att bli allt mer flexibla sociala och anpassningsbara (Allvin et al 2006). 

 

Ett exempel är IP 2 som vittnar om att friskolan hon arbetar på ständigt måste se över sin 

verksamhet. Därför måste hon vara inställd på att hennes nuvarande tjänst minskar eller 

försvinner. Att utbilda sig kan därför ses som en strategi för att kunna erbjuda ny kompetens 

som svarar mot de behov som kan tänkas efterfrågas. Det blir ett sätt att hålla många olika 

möjligheter öppna. 

 

IP 3, som lämnade ett högt betalt arbete på ett stort företag, berättar att hennes syn på utbildning 

var nödvändig för att överhuvudtaget klara av att vara kvar på arbetsmarknaden. Om hon hade 

fortsatt att arbeta i den gamla miljön hade den troligtvis gjort henne sjuk och hennes möjligheter 

till ett arbete hade helt eller delvis försvunnit. Det här överensstämmer med den beskrivning av 

ohälsa i det nya arbetslivet som tagits upp i litteraturen (Allvin et al 2006, Sennett 2000). 

Speciellt Sennetts beskrivning av hur karaktären vittrar sönder när människor tvingas hantera 

den globala kapitalismen stämmer väl överens med IP 3:s skildring. I analogi med Sennets 

exempel innebar det för IP 3 en urholkning av hennes karaktär då företagets jakt på vinst 

överskuggade allt annat. 

 

Enkätundersökningen innehöll en fråga om kvinnorna uppsökt en studie- och yrkesvägledare 

inför sitt beslut att påbörja en högskoleutbildning. Endast en respondent (1 av 19) svarade ja. 

För de övriga 18 respondenterna var det arbetsgivare eller andra personer i deras närhet som 

rekommenderat kvinnorna att påbörja studier. Vår avsikt med frågan var att undersöka vilken 

betydelse studie och yrkesvägledning haft i processen, i val av framtidsstrategi. Vi kan av 
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resultatet bedöma att i just de här kvinnornas fall var inte studie- och yrkesvägledning 

avgörande för deras beslut att börja studera. 

5.3 Tema III: Perspektiv på begreppet livslångt lärande 

Livslångt lärande är ett mångdimensionellt begrepp som används på olika sätt i den politiska 

debatten. I litteraturen talas det om att det livslånga lärandet, kan ses som ett svar på 

arbetsmarknadens förändringar från 1970-talet och framåt, förändringar som bland annat skall 

förbättra arbetstagarnas kompetens samt ge dem verktyg att möta nya förändringar och 

utmaningar i samhället (Utbildningsdepartementet 2001). I utbildningsdepartementets 

memorandum pekar man också på att livslångt lärande med tiden kommit att omdefinieras till 

att bli ett politiskt instrument som handlar om anställningsbarhet, ekonomisk tillväxt och 

arbetsmarknadens behov (Utbildningsdepartementet 2001).  

 

Den kvalitativa undersökning som den här rapporten innehåller beskriver kvinnornas egen syn 

på livslångt lärande.  

IP 1 uttrycker att det livslånga lärandet syns tydligt bland de som påbörjar sitt yrkesliv senare än 

hon. De har inställningen att man kanske inte kommer att ha ett och samma yrke och därmed 

kanske inte stannar på en och samma arbetsplats hela livet. Vi ser en koppling till Sjöstrands 

teori om brytpunkter som kan vara både frivilliga eller påtvingade (Sjöstrand 1980). Om det 

handlar om frivilliga brytpunkter, att till exempel byta arbetsplats, kan orsaken även kopplas till 

begreppet om personlig utveckling. Det kan i sin tur kopplas till att vi människor har ett behov 

av själförverkligande och nya utmaningar för att öka vår livstillfredställelse (Eid 1996).  

 

Man kan även förklara orsaker till att inte stanna på en arbetsplats i ljuset av det så kallade nya 

arbetslivets krav på individens flexibilitet och anpassningsbarhet. Det nya arbetslivet är en 

beskrivning av de förändrade strukturer på arbetsmarknaden som även påverkar offentlig sektor, 

som skolor och myndigheter, och som då allt mer börjar anta marknadslika förhållanden (Allvin 

et al 2006). 

 

Det livslånga lärandet ska enligt Utbildningsdepartementet omfatta alla, och målet är att öka 

mångfalden inom t ex högskolan (Utbildningsdepartementet 2001). Vår tolkning av IP 2 är att 

hon inte anser att det stämmer. Vi tycker att IP 2 pekar på något mycket viktigt. Hon menar att 

det livslånga lärandet, för henne handlar om en inställning till att våga lära sig nya saker eller 

inte. Hon menar att för en del är steget att våga lära sig nya saker en fråga om vad man har  ”i 

huvudet”, och hon berättar att i hennes fall var hennes mor en förebild då hon påbörjat studier 

sent i livet. Vi tolkar IP 2 som att det finns kognitiva och sociala hinder hos människor att våga 

söka ny kunskap, och att det livslånga lärandet därmed inte bara handlar om tillgänglighet så 

som det står skrivet i Utbildningsdepartementets Memorandum (Utbildningsdepartementet 

2001). 

 

Livslångt lärande kan kopplas till Berglund & Fejes (2009) och deras beskrivning av begreppet 

anställningsbarhet. Författarna menar att en anställningsbar person är en person som är ständigt 
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lärande, ansvarsfull, flexibel och anpassningsbar. Det livslånga lärandet rör sig, likt begreppet 

anställningsbarhet, i gränslandet mellan utbildning och arbetsmarknad eftersom frågan huruvida 

utbildning skapar möjligheter för de studerande att bli anställningsbara är central (Berglund & 

Fejes 2009). 

Påtvingade brytpunkter som sjukdomar kan som vi tidigare beskrivit vara vägar in i livslångt 

lärande. IP 2 och IP 3 skildrar båda två hur stressrelaterade sjukdomar varit brytpunkter i deras 

liv och hur det lett dem in på studier. Det livslånga lärandet kan på så sätt vara en väg ut ur 

ohälsa kopplad till det nya arbetslivet. För oss har begreppet livslångt lärande enbart varit ett 

begrepp som gett positiva associationer medan vi nu upptäckt att begreppet bör problematiseras. 

Vi syftar då på hur livslångt lärande kan innebära samhälleliga strategier för att svara mot den 

globaliserade ekonomins påverkan på arbetslivets utformning, vilket kan vara en orsak till 

ohälsa hos individer. Kraven på flexibilitet och anställningsbarhet och att vara ständigt lärande, 

kan tolkas som orsaker bakom stressrelaterade sjukdomar och ses som en väg in i ohälsa. Vi vill 

därför belysa att livslångt lärande, ur det perspektivet, både kan ses som en väg in, och en väg ut 

ur sjukdom.  

 

Slutligen kan man lyfta fram ytterligare ett perspektiv på livslångt lärande med mer positiva 

aspekter. Människors önskan om utmaningar och självförverkligande driver oss till att vara 

lärande individer – och att främja den egna personliga utvecklingen. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor, omkring 50 år fyllda, använder en 

högskoleutbildning i formandet av sin framtidsstrategi. Slutsatserna utgår från analysens tre 

teman med avsikt att besvara våra tre forskningsfrågor. 

6.1 Vilka upplevda faktorer finns bakom beslutet att påbörja 

studier på högskola/universitet vid 50 års ålder? 

Den kvantitativa undersökningen visade att merparten av respondenterna såg möjligheten till ett 

annat arbete som främsta orsak till studierna. Kvinnornas egna kommentarer visade även på att 

kompetens- och personlig utveckling var viktiga faktorer som kompletterade deras beskrivning 

till valet att börja studera. 

 

Rapportens kvalitativa undersökning visar även den att huvudskälet till att studera vid 50 års 

ålder utgår från en önskan om kompetensutveckling, något som sammanfaller med en önskan 

om personlig utveckling.  

 

Personlig utveckling kan ses som en framtidsstrategi för att öka den livstillfredställelse som 

Melin talar om (Melin 2003), och som ingår i diskursen om QoL (Quality of life). Begreppet 

kan även definieras i enlighet med Eid och innebär då nya utmaningar där man använder sina 

färdigheter, resurser och kunskaper (Eid 1996). Andra faktorer som framkommit i vår 

kvalitativa undersökning är brytpunkter i livet såsom förändringar på arbetsplatsen, nya 

utbildningsmöjligheter eller insatser för att förebygga sjukskrivning.  

6.2 Vilken syn på mål och möjligheter med en 

högskoleutbildning kommer till uttryck i kvinnornas 

framtidsstrategi? 

En samlad bild av de båda undersökningarna tyder på att respondenterna upplever att deras 

utbildning gör att de bli mer attraktiva på arbetsmarknaden och ökar möjligheterna till att kunna 

söka andra jobb. 
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En annan framtidsstrategi som intervjupersonerna har är att kunna motsvara arbetsgivarens 

efterfrågan på kompetens samtidigt som man för sin egen del får möjlighet till fördjupning i sitt 

yrkesliv, vilket främjar personlig utveckling.  

 

En tredje strategi som intervjuundersökningen visar är att genom utbildning hålla fler dörrar 

öppna inför de förändringar som kan ske i arbetslivet och som kan resultera i förändrade 

anställningsvillkor. Man se att de som förlorar sina arbeten har haft svårt att få nya, om man inte 

är beredd till kompetensutveckling eller vidareutbildning och att en strategi därför är att via 

utbildning förebygga uppsägning (Allvin et al 2006). 

6.3 Vilka perspektiv finns på begreppet livslångt lärande? 

Livslångt lärande är ett mångdimensionellt begrepp som används på olika sätt i den politiska 

debatten. Enligt Utbildningsdepartementets memorandum är kunskap och kompetens nyckeln 

till Europas konkurrenskraft genom att förbättra arbetskraftens anställningsbarhet 

(Utbildningsdepartementet 2001).  

 

Perspektiv på ohälsa genom stressrelaterade sjukdomar är en följd av kravet på flexibilitet och 

anställningsbarhet i det nya arbetslivet (Allvin et al 2006). Samtidigt vittnar undersökningens 

intervjupersoner om hur studier senare i livet varit ett sätt att motverka och förhindra ohälsa. 

Livslångt lärande kan ur det perspektivet utgöra både vägar in och ut ur sjukdom.  

Det livslånga lärandet kan ytterligare problematiseras genom att det är ett ansvar som läggs på 

individnivå och att det kan vara svårt att få offentliga medel för att bekosta lärandet (Biesta 

2006).  

 

Slutligen kan man koppla livslångt lärande till diskursen om personlig utveckling där begreppet 

kan jämställas med självförverkligande. Här handlar om att använda sina egna resurser, 

kunskaper och färdigheter i syfte att utvecklas som människa (Eid 1996).  
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7. Diskussion 

I vårt diskussionskapitel diskuterar vi de resultat vi kommit fram till, hur metoderna vi använt 

oss av har fungerat och även våra tankar kring vad som skulle behöva undersökas mer om i 

framtida forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt resultat har analyserats utifrån tre teman som svarar mot våra forskningsfrågor. Det första 

temat har utgått från vilka faktorer som påverkat kvinnorna att börja studera. Det andra temat 

har utgått från syn på mål och möjligheter efter studierna som format kvinnornas 

framtidsstrategi och det tredje temat har berört begreppet livslångt lärande.  

 

För vår del ledde resultatet oss i på nya men intressanta spår. Orsaker till att börja studera och 

syn på mål och möjligheter visade sig bottna i ett resonemang om möjlighet att förändra både 

den yrkesmässiga, men även privata livssituation. Vi tänker oss därför att yrkeslivet är så nära 

förknippat med vår identitet att det som händer i yrkeslivet får en stor och framträdande plats 

även i det privata livet. Vi upptäckte att orsakerna och strategierna med en högskoleutbildning 

ofta handlar om önskningar och vägar framåt och att främja personlig utveckling. Det här var vi 

väl införstådda med då vi började vårt arbete, men det var överraskande att resultatet så entydigt 

pekade i den riktningen. Resultatet visade att endast en person stod utanför arbetsmarknaden 

helt, något som vi nog tänkt var en mer vanligt förekommande orsak till studier än vad vår 

undersökning visade.  

 

De resultat vi fått fram är direkt sammankopplade till vilken grupp vi undersökt, samt på vilket 

sätt vi genomfört undersökningarna. Vi tror att andra utbildningsvägar, som till exempel 

yrkeshögskoleutbildningar gett andra utslag på resultaten. Å ena sidan kan man resonera att ju 

större spridning i den undersökta gruppen desto fler vinklar på problemområdet. Å andra sidan 

hade arbetet inte längre handlat om just kvinnor runt 50 år på en högskoleutbildning.  

 

Arbetets förtjänster, i stort, har att göra med kombinationen av valda undersökningsstrategier. 

Den uppriktighet och entusiasm intervjupersonerna visade då de fick tillfälle att berätta om sina 

liv tror vi präglade resultatredovisningen på ett positivt sätt. Vi upplever samtidigt att de 

tendenser vi kunnat se genom enkätsvaren förenklat vår tolkning av resultaten. 

 

Det finns även delar i arbetet som vi upplevt som en utmaning. Vi har bland annat funderat en 

del på de svarsalternativ som enkäten erbjöd respondenterna. Det är svårt att ringa in olika 

tänkbara orsaker till valet att börja studera. Någonstans måste man göra ett urval av möjliga 



 

 37 

svar. Vi tycker att de svarsalternativ som vi valt stämde bra överens med syftet med 

undersökningen men vi är samtidigt medvetna om att man styr resultaten en hel del med de 

svarsalternativ man erbjuder. 

7.2 Metoddiskussion 

Forskningsarbetet har bestått av en kvantitativ samt kvalitativ metod. Vi har skickat ut enkäter 

till 30 kvinnor som studerar på Högskola/Universitet och är omkring 50 år gamla. Vi fick en 

god svarsfrekvens på enkäterna tack vare att 19 av 30 svarade. Vi tycker oss därmed ha fått en 

god bild av kvinnornas perspektiv, genom de frågor vi ställt och kopplingen till våra 

forskningsfrågor. Vi missade dock att koda enkäterna, men tack vare att de sex respondenterna 

som ville medverka i en vidare intervju lämnade kontaktuppgifter, lyckades vi ändå få ett urval 

till tre stycken intervjuer. Enkätsvaren har redovisats i ett stapeldiagram för att ge en tydlig 

överblick av vad respondenterna svarat. Vi valde även att ha med och redovisa respondenternas 

egna kommentarer under varje enkätsvar.  

Fördelen med den kvalitativa och kvantitativa metoden bestod i just kombinationen av de två. 

Med var och en för sig hade vi haft ett betydligt mer begränsat material att arbeta med. 

Svarsalternativen på enkäten hade kunnat särskiljas på ett bättre sätt för att undvika alltför 

snarlika svar. Intervjuerna genomfördes dock helt till belåtenhet och intervjupersonerna delade 

med stor inlevelse med sig av sina tankar och funderingar.  

Litteraturen vi valt inför detta arbete har gett oss en djupare förståelse för ämnet och den 

problematik kvinnor omkring femtio år kan uppleva med att börja studera i senare delen av 

yrkeslivet. Den har även gett oss insikt i hur samhället ser på utbildning och arbetsmarknad, inte 

minst på det livslånga lärandet. 

7.3 Framtidsdiskussion 

Vi har under arbetets gång med denna rapport sett att det finns ett möjligt underlag för vidare 

forskning. Vi nämnde i rapportens början att det finns hinder kring att börja studera senare i 

yrkeslivet. Bland annat nämnde vi att möjligheten till lån hos CSN
3
 minskar från och med det år 

du fyller 45. Vi tycker att det är rimligt att de här orättvisorna, som i vissa fall gränsar till 

åldersdiskriminering av både män och kvinnor, borde lyftas i framtida forskning. Inte minst med 

tanke på debatten i samhället om en mer flexibel pensionsålder, där behov av 

kompetensförsörjning senare i yrkeslivet kan komma att bli allt viktigare framöver.  

                                                      
3
 http://www.csn.se/blivande-studerande/studiestod/studiemedel 

 

http://www.csn.se/blivande-studerande/studiestod/studiemedel
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Kvinnors mål, möjligheter och drömmar efter 50 (år) är spännande perspektiv som vi upplever 

många gånger uteblivit i tidigare forskning. Man kan därför se framtida forskning inom 

ämnesområdet som viktiga pusselbitar i arbetet mot ett mer jämställt och demokratiskt samhälle. 

Vi överlämnar härmed några tänkbara forskningsfrågor: 

 

 

 Vilka hinder möter kvinnor 50+ i sitt beslut att studera? 

 Vilka möjligheter finns för kvinnor 50+ att förebygga ohälsa i arbetslivet? 

 Hur kan individens livslånga lärande stöttas från samhället? 
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 Bilagor                                       

Missivbrev                   Bilaga 1 
Linköping 2011-03-06 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser den sista terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms Universitet. Vi skriver vår C-uppsats nu under våren med titeln: 

 

Kvinnor 50+ 

Högskoleutbildning som framtidsstrategi 

 

Forskningsrapporten kommer att belysa vilken strategi inför framtiden som legat bakom beslutet 

att  

påbörja en högskoleutbildning, efter 50 års ålder. 

För att kunna undersöka ämnesområdet har vi valt att använda både enkäter och intervjuer. 

Vi har genom offentliga register vid Linköpings Universitet fått fram att Du påbörjat en 

utbildning och vår förhoppning är att Du vill fylla i bifogad enkät för att göra vår studie 

genomförbar. Enkäten består av 4 frågor där Du markerar med ett svarsalternativ. Du har alltid 

möjlighet att lämna en egen kommentar till frågorna. (Ifylld enkät postas i det frankerade 

kuvertet senast den 2011-04-08). Vi önskar också att Du tar ställning till om du kan tänka Dig 

att träffas för en intervju (max 1 timme). Ditt svar anger Du längst ner på enkäten. Om Du 

svarat ja kan vi komma att kontakta Dig för att boka en tid för intervju.  

Alla uppgifter som Du lämnar kommer att redovisas anonymt.  

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Eva Christensen Eklund & Viveca Frejd 

Vid frågor, maila gärna till;  

evek9002@student.su.se 

vifr6156@student.su.se 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

mailto:evek9002@student.su.se
mailto:vifr6156@student.su.se
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                                                                                                                               Bilaga 2 

Enkät 
 

Ditt födelseår:________ 

 

På varje fråga efterfrågas endast ett svarsalternativ som du markerar med ett kryss. 

 

 

1. Vad fick dig huvudsakligen att börja studera på högskola/universitet? 

Möjligheten till ett annat arbete (  )   Rehabilitering (  )    Arbetslöshet (  )   Annat (  ) 

 

Egna kommentarer:__________________________________________________ 

 

 

2. Vad tänker du huvudsakligen att studierna kan leda till? 

Få ett bättre avlönat arbete än jag har idag (  ) Få ett mer givande arbete (  )  

Förändring av min livssituation (  )  Annat (  ) 

Egna kommentarer:__________________________________________________ 

 

3. Hur upplever du att dina möjligheter på arbetsmarknaden skulle kunna förändras 

efter dina studier jämfört med hur de var innan du började studera? 

Bättre (  )                              Lika bra (  )              Sämre (  )                          Annat (  ) 

 

Egna kommentarer:__________________________________________________ 

 

4. Har du varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare inför ditt beslut att 

påbörja en högskoleutbildning?  

Ja (  )   Nej (  ) 

 

Egna kommentarer:__________________________________________________ 

 

 

Vår undersökning består även av en kvalitativ del där personliga intervjuer ska komplettera 

enkäterna. Vi är mycket intresserade av hur du ser på orsaken till att du började studera samt din 

syn på mål och möjligheter efter dina studier.  

 

Kan du tänka dig att träffas för en intervju (intervjun beräknas till max en timme)? 

Ja (  ) Nej (  )    Behöver mer information innan jag bestämmer mig (  ) 
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                                                                                                                           Bilaga 3 

Intervjufrågor                                                                
 

 

1. Den/de orsaker som du angivit varit en anledning för att påbörja dina studier, kan du 

beskriva dessa närmare? 

 

2. Vad var ditt mål med att börja studera på Högskola/universitet? Kan du beskriva det 

närmare? 

 

3. Kan du berätta mer om hur du ser på dina möjligheter på arbetsmarknaden efter din 

utbildning? 

 

4. Vilka möjligheter generellt, (inte bara på arbetsmarknaden), tror du att ditt beslut att 

påbörja utbildningen kan resultera i? 

 

5. Hur ser du på begreppet livslångt lärande? 

 



 

 

 

 

 

 

 


