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Inledning 
 

Sedan den ekonomiska krisen 2008 har arbetslösheten i Sverige varit ett av de mest 

omdiskuterade ämnena i den politiska debatten. Då denna undersökning genomförs har 

arbetsmarknaden börjat hämta sig något, men 8,6 procent av Sveriges befolkning är 

fortfarande arbetslösa och bland unga människor i åldern 15-24 år ligger andelen arbetslösa på 

hela 26,9 procent (Källa: SCB, mars 2014).  Carl-Ulrik Schierup nämner i sin artikel ”Den 

sociala exkluderingen i Sverige” den ”nyfattigdom” som drabbat Sverige, vari stora delar av 

befolkningen går långtidsarbetslösa, beroende av en alltmer åthållen arbetslöshetsersättning 

och socialunderstöd och där ensamstående kvinnor, invandrare och ungdomar är särskilt 

utsatta (2006:38). Samtidigt har utbildning kommit att ses som ett slags universalbotemedel 

mot alla de problem som samhället ställs mot (Carlsson, 2001:407) och i och med ökad 

globalisering, ny teknologi och ekonomisk omstrukturering ställs allt högre utbildningskrav 

på de svenska medborgarna (Schierup, 2012:238). Woukko Knocke och Fredrik Hertzberg tar 

också de i sin bok Mångfaldens barn söker sin plats upp de skärpta krav på utbildning som 

finns på arbetsmarknaden och menar att minst treårig gymnasieutbildning krävs även för 

enklare monteringsarbeten och att inte ens yrken inom kategorin ”vad som helst” går att få 

utan gymnasieutbildning (2000:106). Med tanke på denna ökade tilltro till utbildning är det 

inte helt ologiskt att tänka sig att lågutbildade medborgare är extra utsatta i dagens redan 

hårda arbetsmarknadsklimat och att de i allt större utstäckning väljer att återuppta oavslutade 

studier eller komplettera ofullständiga betyg. Detta möjliggörs genom att börja studera inom 

den kommunala vuxenutbildningen (härefter Komvux), något som innebär en andra chans att 

tillägna sig en utbildning för dem som av olika skäl inte kunnat göra detta i ungdomsskolan 

(Hägersten, 2004:174). Dagens höga arbetslöshet och den rådande tilltron till och kraven på 

utbildning gör det därför angeläget att undersöka varför Komvuxelever valt att söka sig till 

vuxenutbildningen och vad de hoppas uppnå med dessa studier. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som motiverar elever vid vuxenutbildning till 

att studera där och om motivet för att studera inom vuxenutbildning ser olika ut beroende på 

kön, nationalitet och bildningsbakgrund. Detta syfte har kunnat brytas ned i två övergripande 

frågeställningar som jag kommer att undersöka i denna uppsats: 

 Vad motiverar elever inom vuxenutbildning till att studera och vilket mål har de med 

sin utbildning? 

 Påverkar faktorer som kön, nationalitet och bildningsbakgrund motiv och mål med att 

studera inom vuxenutbildning och hur ser i så fall denna skillnad ut? 

 

Disposition av uppsatsen 

I inledningen motiveras valet av undersökningsområde och knyts an till den utbildnings- och 

arbetssituation som råder i samhället idag. Här beskrivs också uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt dess disposition. I metoddelen beskrivs och motiveras valet av 

forskningsmetod, urval och datainsamling samt de etiska ställningstaganden som jag tagit 

under arbetet med uppsatsen. I den del som behandlar teoretiskt ramverk och tidigare 

forskning introducerar jag de teorier och den tidigare forskning som jag funnit relevant för 

detta undersökningsområde. I resultatdelen presenteras de svar enkätundersökningen 

genererat och jämförs med varandra, för att sedan diskuteras mer ingående och knytas an till 

tidigare forskning och teorier i diskussionsdelen. Därefter summerar jag uppsatsens viktigaste 

resultat och funderar kring vidare forskning inom detta område. I bilagor finns dessutom 

enkäten som använts, min kategorisering av datamaterialet samt all information som gått att 

finna i enkätsvaren, bifogade. 
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Metod 
Alan Bryman menar att det finns olika sätt att se på vad som kan klassas som kvantitativ 

respektive kvalitativ forskning, men att kvantitativa forskare generellt sett arbetar utifrån ett 

naturvetenskapligt, deduktivt synsätt där de i första hand mäter olika företeelser och utgår från 

redan existerande teorier medan kvalitativa forskare utgår från ett induktivt, tolkande synsätt 

vari de lägger fokus vid ord och inte kvantifiering av det insamlade datamaterialet (2002:34-

35). Denna undersökning, som baseras på data insamlad med hjälp av enkäter, är kvantitativ i 

det avseende att resultaten är mätbara och presenteras i form av siffror och procent, men den 

har också kvalitativa inslag med tanke på att jag inte avser att bevisa någon redan formulerad 

teori, utan istället hoppas att de resultat som framkommer ska kunna bidra till förståelse för 

den frågeställning som uppsatsen bygger på. Ett annat kvalitativt inslag är dessutom att jag, 

förutom att presentera övergripande siffror, också kommer att analysera enskilda fall. 

Några kriterier jag försökt ta ställning till i arbetet med denna uppsats är dels undersökningens 

reliabilitet, vilket innefattar frågan om ifall resultaten från undersökningen skulle bli 

desamma om den skulle genomföras på nytt, och dels dess validitet där frågan om rimligheten 

i de slutsatser som dragits av en undersökning står i fokus (Bryman, 2002:43). Det faktum att 

jag på frågan om motiv och mål med vuxenutbildningen använt mig av öppna svarsalternativ 

innebär en större risk för att undersökningens resultat skulle variera om den genomfördes 

igen, vilket i så fall sänker dess reliabilitet. Samtidigt anser jag dessa öppna frågor vara ett 

uttryck för undersökningens kvalitativa inslag, i vilket kravet på reliabilitet inte är lika starkt 

(Bryman 2002:43). De svar som dessa öppna frågor genererat har dessutom delats in i olika 

kategorier av mig, vilket innebär att jag gjort tolkningar av svaren som andra kanske inte hade 

gjort. Vad gäller validitetsbegreppet har jag i min undersökning använt mig av procent för att 

visa hur stora delar av olika grupper som angett ett visst motiv eller mål och på så vis hoppats 

kunna dra slutsatser om i vilken utsträckning kön, nationalitet och bildningsbakgrund 

påverkat deras svar, men det finns förstås en möjlighet att andra svar skulle ha framkommit 

om jag granskat andra variabler eller utgått från ytterligare information. Trots dessa 

metodologiska svårigheter anser jag ändå att de resultat som framkommit i denna 

undersökning visar tendenser för hur just kön och social bakgrund påverkar valet av att söka 

sig till vuxenutbildningen. 
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Urval 

Val av urvalsmetod 

För att en undersökning ska generera data som är generaliserbar krävs ett sannolikhetsurval av 

informanter. Med detta menas ett slumpmässigt urval som gör det möjligt att dra slutsatser 

som kan appliceras på hela den population som undersökningen berör. Samtidigt kräver 

arbetet med sannolikhetsurval mycket tid och resurser vilket gör att det i vissa sammanhang 

inte är genomförbart. Ett alternativ till detta är då att i stället använda sig av en metod som 

innefattar icke-sannolikhetsurval. I och med användandet av en sådan metod går man miste 

om generaliserbarheten av data, men det kan ändå bidra till att skapa en bild av hur 

verkligheten kan se ut (Bryman, 2002:108-114). I min undersökning har jag valt att använda 

mig av en icke-sannolikhetsurvalsmetod som benämns som bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att jag använt mig av respondenter som funnits tillgängliga för mig (Bryman, 

2002:114). Valet av denna urvalsmetod motiveras av att det varken funnits tid eller resurser 

till att arbeta med sannolikhetsurval inom ramen för arbetet med denna uppsats. Med tanke på 

beslutet att använda ett bekvämlighetsurval är det viktigt att bära med sig att de svar min 

undersökning genererar inte går att applicera på alla Komvuxelever i hela Sverige, utan är 

specifika för de respondenter som deltagit i denna undersökning. Genom att jämföra mina 

resultat med tidigare forskningsresultat hoppas jag ändå kunna skapa en bild av hur tankar 

kring motiv och mål med utbildning ser ut bland Komvuxelever även mer generellt sett. 

Presentation av respondenterna 

För att ge en bild av de informanter som bidragit till denna datainsamling kommer jag här att 

beskriva de klasser som deltagit i undersökningen. Från början var mitt mål att genomföra 

denna undersökning i två kärnämneskurser på grundskolenivå och kurser i motsvarande 

kärnämnen på gymnasienivå för att även kunna göra jämförelser nivåerna emellan. Då jag 

hörde mig för bland lärarna på den Komvuxskola där jag ämnade genomföra datainsamlingen 

visade det sig emellertid vara svårt att hitta kurser där man arbetade i helklass över huvud 

taget, då många av dem gavs på distans, och även inom närkurserna var samlingarna i helklass 

relativt få. Till slut fick jag tag på två klasser som läste matematik respektive engelska på 

grundskolenivå och två klasser som läste samhällskunskap respektive engelska på 

gymnasienivå. Med tanke på att kurserna matematik och samhällskunskap är två vitt skilda 

ämnen som måhända attraherar olika sorters elever kan vi ställa oss frågan om det över huvud 

taget går att jämföra dessa kurser med varandra, men jag anser ändå detta vara möjligt med 

tanke på att alla kurser där datainsamlingen genomförts är kärnämnen och alltså nödvändiga 
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för tillägnandet av ett komplett grundskole- eller gymnasiebetyg. Om jag istället genomfört 

samma undersökning bland elever som studerade ämnen som inte är obligatoriska för 

tillägnande av grundskole- eller gymnasiebetyg kan jag tänka mig att svaren om motiv och 

mål skulle kunna se annorlunda ut.  

En annan svårighet jag stötte på då det var dags att genomföra enkätundersökningen var att 

även om antalet inskrivna på kurserna ofta låg omkring 25 elever hände det i stort sett aldrig 

att de var samlade i klassrummet på en och samma gång. Detta berodde dels på att många av 

dem hade arbets- eller familjeåtaganden utöver studierna och dels på att skolan tillämpade en 

kontinuerlig intagning av elever i kurserna vilket innebar att nya tillkom samtidigt som andra 

skrevs ut under terminens gång. Många gånger var lärarna själva osäkra på vilka som faktiskt 

deltog i kursen och vilka som valt att hoppa av. I matematikklassen var 22 personer inskrivna, 

14 av dem var närvarande under datainsamlingen och av dem var det en person som valde att 

inte delta i enkätundersökningen. I den klass som studerade engelska på grundskolenivå var 

26 personer inskrivna av vilka 13 personer var närvarande och deltog i enkätundersökningen. 

I klassen som läste engelska på gymnasienivå var 20 elever inskrivna och 14 närvarande och 

deltagande i min undersökning och i samhällsklassen var 23 elever inskrivna men bara 8 

närvarande och deltagande i min undersökning. Detta skulle kunna ses som ett högt bortfall, 

men med tanke på hur närvaroförhållanden såg ut i klasserna var detta ungefär vad man kan 

förvänta sig. Samtidigt måste vi naturligtvis ha i åtanke att resultaten från undersökningen 

kommer från elever som faktiskt kom till skolan, medan många elever som valt att söka sig 

till Komvux, men som inte prioriterat att fysiskt närvara i klassrummet inte ges någon röst i 

denna uppsats. 

Allt som allt bygger denna undersökning alltså på enkätsvar från 48 respondenter av vilka 26 

studerar på grundskolenivå och 22 på gymnasienivå. Av de 26 elever som studerar på 

grundskolenivå är 21 stycken (81 procent) kvinnor, en siffra som motsvaras av 10 av 22 

kvinnor (45 procent) på gymnasienivå. Av dem som studerar på grundskolenivå är kvinnor 

följaktligen i överlägsen majoritet, medan fördelningen på gymnasienivå är något jämnare 

men där andelen kvinnor faktiskt är mindre än andelen män. Inom både grundskole- och 

gymnasienivå är majoriteten mellan 30 och 39 år gamla. 32 av de 48 deltagarna (67 procent) 

är kvinnor och majoriteten av dem är mellan 30 och 39 år gamla. 16 respondenter (33 procent) 

är män och bland dem är majoriteten mellan 20 och 29 år gamla. Endast 9 av de 48 

respondenterna (19 procent) är födda i Sverige medan 39 av dem (81 procent) är födda 

utanför Sverige. De svenskfödda är främst i åldern 30-39 år, tätt följt av 20-29 år, en 
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rangordning som också stämmer överens med åldrarna på de utlandsfödda med den skillnaden 

att vi här även finner respondenter i åldrarna 40-49 år och 50 år eller äldre. 

För att jämföra dessa siffror med riksgenomsnittet visar statistik från skolverket (2011) att 

majoriteten av dem som studerar på Komvux i Sverige är kvinnor, då hela 126 851 (64 

procent) Komvuxelever är kvinnor, en siffra som kan jämföras med 71 321 (36 procent) män. 

Bland kvinnorna ligger medelåldern på 31 år, medan den bland männen ligger på 29 år. 

118 707 (60 procent) av Komvuxeleverna är födda i Sverige och har en snittålder på 28 år 

samtidigt som 79 465 (40 procent) är födda utanför Sverige och har en snittålder på 33 år. 

Bland dem som studerar på grundskolenivå ligger medelåldern på 33 år medan den ligger på 

30 år för dem som studerar på gymnasienivå. (Källa: Skolverket) 

Utifrån dessa siffror kan det konstateras att köns- och åldersfördelningen i min undersökning 

stämmer relativt väl överens med riksgenomsnittet, men att respondenterna i min 

undersökning till betydligt större del består av personer som är födda utanför Sverige än hur 

det ser ut i övriga landet.  

Datainsamling 
Datainsamlingen för denna uppsats har som tidigare nämnts genomförts i fyra olika klasser på 

den kommunala vuxenutbildningen i en kommun med omkring 150 000 invånare i 

Mellansverige. För att kunna besvara min frågeställning på bästa sätt kändes det angeläget att 

samla in data från en större mängd respondenter, vilket gjorde att jag valde att använda mig av 

en enkätundersökning i min datainsamling. Enkäter har den fördelen att de går snabbare att 

administrera och att det finns möjlighet att nå ut till ett stort antal respondenter på en och 

samma gång (Bryman, 2002:146). Dessutom ville jag ha svar på frågor om respondenternas 

sociala bakgrund, något som kan uppfattas som känsligt eller privat, vilket gjorde valet av 

enkäter ännu mer befogat eftersom enkäter tillåter en högre grad av anonymitet än vad till 

exempel intervjuer gör (Bjørndal, 2002:99). Andra fördelar med enkäter jämfört med 

intervjuer är att respondenterna inte blir påverkade av den som ställer frågorna och att de 

oftast är mer sanningsenliga vad gäller känsliga frågor i en enkätundersökning än vad de är i 

en intervjusituation (Bryman, 2002:146-147).  

Samtidigt finns det många nackdelar med att använda sig av enkäter som jag naturligtvis varit 

tvungen att förhålla mig till. Det finns inte möjlighet att hjälpa respondenten, eller förtydliga 

de frågor som ställs, det är viktigt inte ställa för många frågor för att undvika en alltför lång 

och komplicerad enkät; det är till exempel svårt att ställa många öppna frågor i en enkät, det 
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går inte att ställa några uppföljningsfrågor, respondenter med läs- och skrivsvårigheter eller 

som har begränsade kunskaper i det svenska språket kan ha svårt att besvara en enkät och det 

finns dessutom en risk för att alla frågor inte besvaras. (Bryman, 2002:147-148) I min 

undersökning var just språket en viktig faktor att tänka på i utformandet av enkäten, då jag 

redan innan var medveten om att majoriteten av respondenterna var födda utanför Sverige och 

att det svenska språket skulle innebära svårigheter för många av dem. Trots mitt försök att 

konstruera frågor med ett lättförståeligt och tydligt språk innebar detta i sin tur att några 

respondenter valt att inte svara på vissa frågor eller att jag inte kunnat tolka deras svar. De 

frågor som lämnats obesvarade och de svar som jag på grund av språkliga svårigheter inte 

kunnat förstå har i kodningen av data hamnat under rubriken Övrigt. Detta innebär ett visst 

bortfall av svar, men jag anser inte att det påverkat min analys i större utsträckning.  

Under min datainsamling har jag själv gått ut i klasserna och genomfört enkätundersökningen, 

vilket gjort att jag kunnat besvara frågor gällande enkäten. Samtidigt har jag inte kunnat 

kontrollera att alla tolkat alla frågor på det sätt jag förväntat mig, vilket är något jag varit 

medveten om under bearbetningen av datamaterialet. Under utformandet av enkäterna har jag 

försökt använda mig av en övervägande del slutna frågor och sedan kompletterat dem med 

öppna frågor för att få svar på frågor såsom yrke(n) samt motiv och mål med utbildningen. Att 

använda en kombination av öppna och slutna svarsalternativ är något som Bjørndal 

rekommenderar eftersom detta tillåter både exakta mätningar och personligt utformade svar 

(2002:101). 

I enkäten (se bilaga) syftar frågorna 1-3 till att ge svar på respondenternas kön, ålder och 

familjesituation, frågorna 4-7 och 11 syftar till att ge en bild av respondenternas nationalitet 

(och till viss del etnicitet, även om detta är ett begrepp som kan problematiseras, vilket jag 

återkommer till senare) och frågorna 8-10 och 12-13 syftar till att upplysa om respondenternas 

och deras föräldrars yrkes- och bildningsbakgrund. Frågorna 14 och 15 är öppna frågor som 

syftar till att ge en nyanserad bild av varför respondenterna sökt sig till vuxenutbildningen och 

vad de hoppas uppnå med densamma. Då jag konstruerade dessa två öppna frågor var mitt 

syfte att få en inblick dels i respondenternas kortsiktiga tankar kring valet att söka sig till 

Komvux och dels de mer långsiktiga mål som de hoppas uppnå med hjälp av 

vuxenutbildningen. Dessa frågor har dock av många respondenter uppfattats som relativt lika 

varandra, vilket också inneburit att de genererat liknande svar. I min tolkning av dessa svar 

kommer jag ändå att behandla dem var och en för sig och benämna den första (Varför sökte 
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du dig till vuxenutbildningen?) som motiv med studierna och den andra (Vad hoppas du 

uppnå med dina studier vid vuxenutbildningen?) som mål med studierna. 

Anledningen till att jag valt att ställa frågor om ålder och familjesituation är att jag hypotetiskt 

utgick ifrån att dessa faktorer kunde vara av betydelse vid analysen av kön (och i viss mån 

även nationalitet och bildningsbakgrund). I enkäten finns också frågor vars svar det inte 

funnits utrymme att redovisa i denna uppsats, men som ändå bidragit till den bild jag utgått 

ifrån då jag beskrivit respondenterna. Till exempel har jag för att kunna bilda mig en 

uppfattning om deras nationalitet och etniska ursprung ställt frågor om huruvida de känt sig 

diskriminerade, hur länge de bott i Sverige, varför de kommit hit och var deras föräldrar är 

födda, svar som varit värdefulla i tolkningen av materialet, men som inte ges någon speciell 

plats i uppsatsen. Just uppgifter om etnicitet är annars något som enligt personuppgiftslagen är 

förbjudet att registrera (Källa: Datainspektionen), vilket gjort att jag varit tvungen att 

formulera frågorna på detta sätt. Därför kommer jag också vara försiktig med att använda mig 

av begreppet etnicitet och snarare dra slutsatser utifrån respondenternas nationalitet. Vad 

gäller bildningsbakgrund har jag förutom frågor om föräldrars studie- och yrkesbakgrund 

ställt frågor om respondenternas egen tidigare utbildning och yrken. Även om jag kort 

kommenterar detta i uppsatsen hade jag förstås kunnat analysera denna faktor ytterligare om 

utrymme hade funnits. Det datamaterial som samlats in förvaras i mitt privata arkiv. 

Etiska ställningstaganden 
Inom forskning finns ett antal etiska principer som bör följas vid undersökningar som berör 

enskilda individer. Det är bland annat viktigt att informera respondenterna om 

undersökningens syfte, deras rätt att själva bestämma över sin medverkan, att de uppgifter 

som samlas in kommer att behandlas med konfidentialitet och att de enbart kommer att 

användas i den aktuella undersökningen (Bryman, 2002:440-441). För att säkerställa att 

respondenterna uppfattat denna information valde jag att dels tala om det muntligt innan jag 

delade ut enkäterna och dels sammanfatta den i ett kort brev som introducerade enkäten. Med 

tanke på att jag i min undersökning ställde frågor, som kan uppfattas som privata, om 

respondenternas sociala bakgrund och upplevelser av diskriminering var jag extra noga med 

att poängtera det faktum att deltagande i undersökningen var frivilligt och att anonymitet 

garanterades. I och med att jag var närvarande vid datainsamlingen fanns också möjlighet för 

respondenterna att ställa frågor om de till exempel undrade över syftet med enkätfrågorna. Av 

dem som tillfrågades att delta i undersökningen avböjde en person till att göra detta. 
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I början av arbetet med denna undersökning var min intention att granska respondenternas 

motiv och mål med vuxenutbildningen ur ett etnicitetsperspektiv, men då det inom forskning 

är otillåtet att behandla uppgifter om etnicitet om det inte godkänts vid en etikprövning 

(Källa: Datainspektionen) valde jag att i stället, som tidigare nämnts, fokusera på 

respondenternas nationalitet.  

Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
 

Med utgångspunkt i att vuxenutbildning, förutom ett medel för att tillägna sig slutbetyg och 

högskolebehörighet, för många även är ett instrument för att ta sig ur arbetslöshet eller kunna 

sysselsätta sig i väntan på att få ett jobb (Bunar & Trondman, 2001:102), kommer jag i denna 

del, utöver hur kön, nationalitet och bildningsbakgrund kan styra utbildningsval, även att 

fokusera på forskning som tar upp hur dessa aspekter kan påverka risken för arbetslöshet. 

Detta gör jag dels för att jag hittat mer forskning inom just detta område och dels för att 

poängtera det nära förhållande som finns mellan arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Utbildning och samhälle 
I rapporten Arbetslöshet eller utbildning? (Mäkitalo et al. 1997) belyser forskare från 

Linköpings och Göteborgs universitet hur rekryteringen till regeringens extrasatsning på 

möjlighet till komvuxstudier bland arbetslösa sett ut. Syftet med rapporten är att granska vilka 

arbetslösa som rekryterats till satsningen och varför de arbetslösa valt att studera eller inte 

studera vid vuxenutbildningen. Denna undersökning bygger på en enkätundersökning som 

genomförts bland cirka 15 000 sannolikhetsmässigt utvalda arbetssökande runt om i Sverige. 

Den omfattning denna undersökning har samt det faktum att den till skillnad från min egen 

undersökning genomförts bland respondenter som kan anses vara representativa för hela 

populationen gör den värdefull i min uppsats på så sätt att den utgör en referensram att 

jämföra mina egna resultat med. 

Marie Carlsson behandlar i sin artikel ”Vuxenutbildningen går till marknaden: 

Omstrukturering och om-kulturalisering av utbildning” (2005) hur vuxenutbildningen i 

Göteborg påverkats av de senaste årens omstrukturering från enbart kommunal till att också 

utgöras av fristående utbildningar. Hon gör detta genom att granska hur inblandade på olika 

nivåer och enheter tolkat denna omorganisation genom studier av dokument samt deltagande 

observation med fältanteckningar. Även om Carlssons studie har ett annat fokus än vad denna 
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uppsats har, så har hennes teori att vuxenutbildningens syfte under de senaste åren kommit att 

skifta fokus från individnivå till samhällsnivå, även varit en utgångspunkt i min uppsats. 

I antologin Varken ung eller vuxen (2001) belyser Nihad Bunar och Mats Trondman unga 

vuxnas situation i samhället mot bakgrund av de konsekvenser 1990-talets ekonomiska kris 

förde med sig. Antologin består dels av 13 olika fallstudier av ungdomar i tidens gråzon, men 

också av en inledande del författad av Trondman och Bunar som syftar till att ge en 

bakgrundsbeskrivning av den verklighet som dessa ungdomar lever i samt att beskriva hur de 

präglas av faktorer såsom kön, klass, etnicitet och samhällsstruktur. Denna del baseras dels på 

intervjuer och dels på sekundärempiriska källor som berör ämnet. I min uppsats har Bunar och 

Trondmans text varit värdefull för förståelsen av unga människors förutsättningar, både 

hinder och möjligheter, i dagens samhälle, men också av hur de i sina livsval påverkas av sitt 

kön och sin sociala bakgrund. 

Kön och studieval 
Gunhild Kyle menar i sin artikel ”Kvinnan under 1900-talet – konflikten mellan produktion 

och reproduktion” att det faktum att kvinnor bär, föder och ammar barn har format deras roll 

och status i samhället. I och med att just dessa uppgifter endast kan genomföras av kvinnor 

har också arbetsfördelningen utformats utifrån kvinnors uppgift att reproducera och på så vis 

säkra befolkningens tillväxt. Den lott som tillfallit männen har i stället varit att ansvara för 

produktionen, arbetet som ska säkerställa individens välmående. Kyle menar vidare att den 

tydliga uppdelning av produktion och reproduktion som ligger till grund för den moderna 

kvinnofrågan uppkom då männens arbete flyttades ut ur hemmet och in i fabrikerna i och med 

industrialiseringen under 1800- och 1900-talen. Tidigare hade män och kvinnor haft möjlighet 

att dela på reproduktions- och produktionssysslorna, men nu tog kvinnor i ännu större 

utsträckning över ansvaret för hemmet, där deras arbete förblev ”osynligt”. Även om kvinnor 

sedan länge förvärvsarbetat utanför hemmen har dessa traditionella uppdelningar i produktion 

och reproduktion visat sig svåra att bli av med och påverkar än idag män och kvinnors 

könsroller och yrkesval. (1980:355-358) Gunhild Kyles teori om att kvinnors 

reproduktionsansvar och mäns produktionsansvar påverkar både deras egna livsval och 

samhällets förväntningar på de olika könen är inte helt oproblematisk då den representerar en 

betydligt förenklad bild av verkligheten och dessutom på många sätt visar en föråldrad syn på 

kvinnors livssituation, men i denna uppsats har den ändå bidragit med en förklaring till varför 

män och kvinnor många gånger har olika motiv och mål med sin utbildning inom Komvux.  
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Veronica McGivney undersöker i sin studie Excluded Men:Men who are missing from 

education and training (2006) varför så få vuxna män väljer att söka sig tillvuxenutbildning, 

hur deras bakgrund påverkar inställningen till densamma och hur de kan motiveras till ett 

högre deltagande vad gäller vuxenutbildning. McGivneys studie fokuserar på hur situationen 

ser ut i Storbritannien och är baserad på statistik och tidigare forskning om män och kvinnors 

attityder till utbildning och om hur social bakgrund påverkar dessa inställningar. Trots att 

McGivneys undersökning inte berör situationen i Sverige har hennes resultat ändå varit ett 

värdefullt instrument i tolkningen av vad svenska arbetarklassmän har för motiv och mål med 

att söka sig till Komvux. 

Birgit Gerhardsson utgår i sin avhandling Kvinnor och vuxenutbildning mitt i livet – En studie 

av vuxna kvinnors förhållningssätt till utbildning (1985) från de ökade krav på utbildning som 

framträdde under 1970- och 80-talen. Hennes undersökning baseras på intervjuer med ett 

femtiotal medelålders kvinnor som avslutat sin skolgång direkt efter folkskolan och syftar till 

att undersöka kvinnors förhållningssätt till vuxenutbildning med utgångspunkt i deras egna 

erfarenheter av densamma. Gerhardssons avhandling må vara närmare 30 år gammal, men 

många av de tendenser som hon urskiljer i sin undersökning har också jag kunnat se då jag 

arbetat med min egen uppsats. 

I artikeln ”Kön och ras i rumsliga identitetskonstruktioner” (2012) diskuterar Susanne 

Johansson och Irene Molina hur individer och grupper osynliggörs i och med att man i det 

svenska samhället utgår från den vita normen och att även begreppet feminism oftast 

fokuserar på vita, heterosexuella, högutbildade medelklasskvinnor. Denna artikel är baserad 

på teoretiska ansatser, referenser till debattinlägg och empiriska resultat och skiljer sig därför 

från min uppsats där skillnaderna mellan män och kvinnor samt mellan olika nationaliteter 

istället uppmärksammas genom kvantitativa data, men det sätt på vilket artikeln 

uppmärksammar utländska och svenska kvinnors olika förutsättningar har varit en tillgång i 

tolkningen av mitt eget material. 

Nationalitet och svensk utbildning 
I artikeln ”Man måste knacka på dörren, annars är det ingen som öppnar” (2001) 

problematiserar Marie Carlsson den kunskapssyn som råder inom det svenska 

utbildningssystemet, en kunskapssyn som hon menar präglas av en ”svensk etnocentrism” 

som missgynnar invandrare genom sitt obestridda fokus på teoretisk kunskap. Hon uttrycker 

vidare en kritik mot att vuxenutbildningen och i första hand SFI-utbildningen kommit att 
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betraktas som ett substitut för arbete för arbetslösa invandrare och att den i allt större grad fått 

en kontrollerande och sorterande funktion i anknytning till myndigheter såsom 

arbetsförmedlingen och socialbyråer. Carlssons artikel belyser en viktig problematik kring 

Komvux, vilken också har betydelse för min undersökning. 

I boken Mångfaldens barn söker sin plats – en studie om arbetsmarknadschanser för 

ungdomar med invandrarbakgrund (2000) behandlar Wuokko Knocke och Fredrik Hertzberg 

invandrarungdomars vägar till utbildning och de strategier de har för att etablera sig på 

arbetsmarknaden, något som kan vara svårare för just invandrare än för etniska svenskar. 

Denna intervjubaserade undersökning behandlar även hur val av utbildning och önskemål om 

yrke, förutom etniskt ursprung, påverkas av faktorer så som föräldrarnas utbildningsnivå, 

klasstillhörighet, om en individ kommer från stad eller landsbygd samt av kön. Denna studie 

ger oss dels en inblick i vad invandrarmän och kvinnor har för yrkesmässiga önskemål, men 

visar också hur förutsättningarna bland dem ser ut beroende på vilket kön de har, vilket har 

varit en viktig aspekt i tolkningen av mitt eget datamaterial.  

Carl-Ulrik Schierup tar också han i sin artikel ”Den sociala exkluderingen i Sverige: 

Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring” (2006) upp hur möjligheterna på 

arbetsmarknaden varierar beroende på etnisk bakgrund. Hans artikel syftar till att utifrån ett 

arbetsmarknadsperspektiv belysa kontrasten mellan bilden av Sverige som en av mångfald 

präglad välfärdsstat å ena sidan och ett samhälle märkt av en ”rasialiserad och till synes 

permanentad social exkludering” (36) å andra sidan. För att uppnå detta diskuterar Schierup 

utvecklingen av den svenska välfärdsmodellen och den omvandling den genomgått sedan 

1990-talet, vari den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken omstrukturerats. Han 

diskuterar även svensk migrations- och integrationspolitik under samma period och utgår från 

redan befintliga statistiska undersökningar för att belysa den, enligt honom, rasialiserade 

exkluderingen på arbetsmarknaden. Schierups teori kommer i denna uppsats att användas i 

tolkningen av hur respondenternas nationalitet påverkar deras motiv och mål med att studera 

inom vuxenutbildningen. 

I ytterligare en artikel av Carl-Ulrik Schierup – ”Vart tog den sociala dimensionen vägen? 

Medborgarskap, multikulturalism och social exkludering” (2012) – tar författaren upp hur 

situationen bland invandrare från länder utanför EU ser ut vad gäller integrering i de nya 

hemländerna. Schierup tar sin utgångspunkt i T.H. Marshalls medborgarskapsteori, där ett 

samspel mellan civila, politiska och sociala medborgerliga rättigheter betonas för 
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utvecklingen av de medborgerliga rättigheterna, och diskuterar utifrån detta definitionen av 

och resonemanget kring social exkludering inom EU. Den diskussion kring social exkludering 

som denna artikel är uppbyggd kring har varit en bidragande faktor till mitt eget val av fokus i 

analysen kring nationalitet. 

Ali Osman granskar i sin avhandling The ”Strangers”Among Us: The Social Construction of 

Identity in Adult Education (1999) hur människor med olika kulturell och etnisk (svensk och 

utländsk) bakgrund upplever sociala konstruktioner och praktiker inom vuxenutbildning, en 

etnografisk undersökning som han har genomfört dels på en folkhögskola och dels på en 

kommunal vuxenutbildning. Osmans slutsats om att valet att söka sig till vuxenstudier för 

många innebär en konfrontation med en tidigare livskris samt de motiv för att studera inom 

vuxenutbildning som hans undersökning visar tillför perspektiv på resultatet av min egen 

undersökning. 

Carolina Bjurling granskar i boken Komma till sin rätt. Om invandrade akademikers väg till 

kvalificerade arbeten: hinder och öppningar (2009) de svårigheter och möjligheter som 

invandrade akademiker stöter på, på sin väg in i det svenska arbetslivet. Denna undersökning 

baseras dels på tidigare material om invandrade akademiker, men också på kompletterande 

intervjuer. Då även min egen uppsats baseras på en undersökning där många invandrade 

akademiker deltagit har Bjurlings bok varit viktig för förståelsen av denna grupps situation på 

den svenska arbetsmarknaden. 

Bildningsbakgrund och föräldrapåverkan 
Vad gäller utbildningsmässig framgång eller misslyckande avfärdar Pierre Bourdieu i sin 

artikel ”The Forms of Capital” det traditionella synsättet att detta enbart beror på personlig 

fallenhet och talang och menar istället att den mest avgörande faktorn för att ett barn ska vara 

framgångsrikt i skolan är den mängd kulturellt kapital det har med sig hemifrån. Med 

kulturellt kapital menar Bourdieu en förtrogenhet med det sätt att tänka, resonera och uttrycka 

sig som premieras inom skolvärlden och som barn från högre samhällsklasser tillägnar sig 

redan in hemmet. I och med att tillägnandet av det kulturella kapitalet sker genom en icke-

synlig och arvsmässig överföring är den svår att kontrollera eller assimilera bland barn vars 

hemmiljö saknar denna form av kapital. Bourdieu menar vidare att denna teori förklarar de 

ojämlika utbildningsresultat som står att finna bland barn som har sitt ursprung i olika klasser 

samt att utbildningssystemet bidrar till en reproduktion av klassamhället (1997:47-48). I min 

tolkning och analys av det insamlade datamaterialet utgår jag från Bourdieus teori om att det 
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kulturella kapitalet har en avgörande roll i individers inställning till och upplevelse av 

utbildning. Jag har till denna teori även tolkat svensk etnicitet som normen för kulturellt 

kapital, då nyanlända svenskar många gånger saknar en förtrogenhet med det sätt att tänka, 

resonera och uttrycka sig som premieras inom skolvärlden och som individer uppväxta i 

Sverige tillägnat sig sedan barnsben. 

Stig Blomskog och Lena Schröder studerar i sin artikel ”Vilka ungdomar blir arbetslösa?” 

(1999) hur ungdomsarbetslösheten ser ut och vilka ungdomar söm löper störst risk för att 

hamna i arbetslöshet. Här undersöker de bland annat hur föräldrarnas bakgrund och 

ungdomarnas egen utbildningsnivå påverkar deras chanser på arbetsmarknaden, något som 

bygger på analyser av uppgifter från SCB och registerutdrag från bland annat AMS 

Händelsedatabas där de kunnat få uppgifter om ungdomarnas familjebakgrund och utbildning. 

Denna undersökning är med andra ord betydligt mer omfattande än min egen, samtidigt som 

den till skillnad från denna uppsats inte berör ungdomarnas egen inställning till ämnet i fråga. 

Blomskog och Schröders teori om hur föräldrars tidigare utbildning och arbetssituationer 

påverkar barnens studie- och yrkesval utgör i denna uppsats en referensram vid tolkningen av 

resultaten av hur ungdomarnas egna samt deras föräldrars bildningsbakgrund spelar in i motiv 

och mål för att studera på Komvux. 

Jeanette Hägersten betonar det ömsesidiga beroendet mellan etnicitet, klass och genus i 

utbildningssammanhang i sin avhandling Vi och dom och alla dom andra på Komvux – 

etnicitet, genus och klass i samspel (2004) och utgår till stor del från Bourdieus teori att 

klassamhället reproducerar sig självt genom utbildning. Hon har baserat sin avhandling på 

intervjuer och observationer och syftet med densamma är att förstå hur grupper och kategorier 

av oss och dom uppstår, reproduceras, uppdelas och förändras inom det sociala sammanhang 

som uppstår på Komvux. I relation till detta undersöker hon också samspelet mellan etnicitet, 

klass och genus. De slutsatser som Hägersten drar är på många sätt centrala aspekter i frågan 

om varför de som studerar inom vuxenutbildningen valt att söka sig dit samt vad de hoppas 

uppnå med sin utbildning – frågor som denna uppsats är uppbyggd kring. 

Margareta Carlén har i sin avhandling Kunskapslyft eller avbytarbänk? (1999) intervjuat ett 

antal anställda vid Volvos fabrik i Torslanda, som under en tid av övertalighet på fabriken 

erbjudits att delta i en utbildning i väntan på att nya arbetstillfällen skulle uppkomma. Syftet 

med hennes undersökning är att öka förståelsen för deras inställning till utbildning, vilket i 

förlängningen ska kunna visa på attityder till utbildning bland individer från arbetarklassen. 
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Även om Carléns undersökning fokuserar på ett mycket specifikt utbildningssammanhang har 

hennes resultat angående inställning till och mål med vuxenutbildning även gått att knyta till 

de resultat som framkommit i denna undersökning. 

  



16 

 

Resultat 

Motiv och mål med att studera på Komvux  
Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnts att undersöka vad som motiverar elever vid 

vuxenutbildningar till att studera där och att fråga om motivet för och målet med att studera 

inom vuxenutbildning ser olika ut beroende på kön, nationalitet och bildningsbakgrund samt 

att i så fall kartlägga hur denna olikhet ser ut. Då jag kunnat se intressanta skillnader mellan 

elever som studerar på grundskolenivå och elever som studerar på gymnasienivå har jag valt 

att i resultatdelen redovisa dem var och en för sig. I denna första del kommer jag att besvara 

frågan om vilka motiv och mål Komvuxelever har med sina studier. För att kunna besvara 

dessa frågor har jag delat in respondenternas svar i olika kategorier, vilka jag kommer att 

redogöra för nedan. 

Kategorisering av data 

Svaren på frågan om varför de sökte sig till vuxenutbildningen (motiv) och vad de hoppas 

kunna uppnå med vuxenutbildningen (mål) har kunnat delas in i de sju olika kategorier som 

följer: arbete, utbildning, betyg, språk/kommunikation, personlighetsutveckling, 

samhällsdeltagande och övrigt. Dessa kategorier är konstruerade av mig själv utifrån de svar 

mitt datamaterial genererat och gränserna mellan dessa kategorier är många gånger hårfina, då 

mänga av kategorierna går hand i hand eller förutsätter varandra. Samtidigt har jag ansett det 

vara av vikt att skilja på långsiktiga, klart formulerade motiv och mål och mer kortsiktiga och 

vaga sådana, vilket motverar min kategorisering av datamaterialet. 

De två förstnämnda kategorierna är ett exempel på den nära relation som råder kategorierna 

emellan, eftersom många arbeten förutsätter att den rekryterade har en högskole- eller 

universitetsutbildning, men jag har valt att ändå dela upp dem eftersom några respondenter 

uttryckt hopp om att få jobb utan att nämna någon vidare utbildning efter Komvuxstudierna, 

medan andra nämnt vidare studier som ett mer explicit mål, även om dessa studier förstås 

också är ett medel genom vilket respondenterna hoppas få ett arbete i framtiden. Ett svar som 

kategoriserats som arbete har alltså inte kunnat sorteras in under utbildning också och vice 

versa. Även kategorierna utbildning och betyg ligger nära varandra, eftersom de som vill 

studera vidare läser på Komvux just för att få eller komplettera betyg. Därför har de som 

explicit nämnt att de vill studera vidare hamnat i den första kategorin, medan de som bara 

nämnt att de vill få ett betyg hamnat i den andra. I de fall där respondenterna gett mer 

utförliga svar och angett flera olika motiv med sina studier har de annars platsat inom flera 

olika kategorier och dyker därför upp flera gånger.  (Alla svar finns i bilaga) 
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Som tidigare nämnts har jag i arbetet med denna uppsats valt att fokusera dels på varför 

Komvuxelever valt att söka sig till vuxenutbildningen, alltså deras motiv med studierna och 

dels på vad de hoppas kunna uppnå med vuxenutbildningen, med andra ord vad de har för 

mål med studierna. I nedanstående tabell redovisas de svar som framkommit gällande motiv 

och mål med vuxenstudierna bland elever som studerar på grundskole- respektive 

gymnasienivå, i procentandelar och under tabellen följer en diskussion om dess innehåll. 

Tabell 1: Fördelning grundskole- och gymnasienivå 

 

Motiv Mål 

 

Grundskolenivå 
(26/48) 

Gymnasienivå 
(22/48) 

Grundskolenivå 
(26/48) 

Gymnasienivå 
(22/48) 

 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Arbete 23 % 6 9 % 2 35 % 9 27 % 6 

Utbildning 35 % 9 45 % 10 38 % 10 36 % 8 

Språk/kommunikation 31 % 8 27 % 6 19 % 5 23 % 5 

Betyg 12 % 3 14 % 3 4 % 1 18 % 4 

Personlig utveckling 8 % 2 5 % 1 4 % 1 5 % 1 

Samhällsdeltagande - - 5 % 1 8 % 2 - - 

Övrigt 12 % 3 5 % 1 19 % 5 9 % 2 

 

Motiv bland elever som studerar på grundskolenivå 

Av de 48 respondenter som deltagit i undersökningen finns 26 elever som studerar på 

grundskolenivå. Av dessa har den största andelen, drygt en tredjedel, angett att de sökt sig till 

Komvux för att kunna fortsätta sin utbildning i fortsättningen, något som är tätt följt av 

motiven som rör utveckling av språk och kommunikation samt för att öka chanserna för att få 

ett arbete. Tre elever har svarat att de valt att börja studera på Komvux för att kunna få betyg, 

och en av dessa har dessutom angett att betyg krävs för att kunna få jobb i Sverige. Två 

respondenter har angett motiv som har att göra med personlighetsutveckling och då nämnt 

anledningar såsom ”jag vill veta mera kunskaper på olika sätt i mitt liv” och ”så lär jag mig 

nya saker som italienska och blir bättre på engelska”. Tre av svaren har hamnat i kategorin 

övrigt då de kan ses som svårtolkade på grund av språkliga brister eller andra otydligheter. 

Två svar har inte kunnat kategoriseras på grund av respondenternas svårigheter med det 

svenska språket, där en elev har angett att hon ”behöver att blir pedagogisk lärare” och en 

annan skriver att ”det är sluta tiden. För att jag är 20 år”. Det sista svaret inom kategorin 

övrigt lyder: ” För att jag är vuxen och jag vet bara här som jag kan studera”, vilket innebär 

att respondenten helt enkelt sökt sig till vuxenutbildningen för att övriga alternativ är 
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uteslutna på grund av hennes ålder. Ingen av eleverna som studerar på grundskolenivå har 

angett samhällsdeltagande som motiv.  

Motiv bland elever som studerar på gymnasienivå 

Av de 22 respondenter som läser på gymnasienivå har en övervägande majoritet, nära hälften, 

svarat att de gör detta för att kunna utbilda sig vidare i framtiden. En dryg fjärdedel har angett 

skäl som har att göra med språk och kommunikation, samtidigt som tre av de 22 

respondenterna hoppas kunna få eller komplettera betyg och bara två personer angett för att 

kunna få ett arbete. Endast en person vardera har angett personlighetsutveckling och 

samhällsdeltagande. En respondent har hamnat i kategorin övrigt på grund av att hans motiv 

för att studera på Komvux är ”för vidare utbildning inom yrket”. Detta innebär visserligen att 

han satsar på vidare utbildning, men med tanke på att målet han angett är att ”behålla jobbet i 

framtiden, med de nya kraven” förstår vi att de nya krav som ställs på honom inom hans yrke 

ligger bakom hans val att söka sig till Komvux.  

Vi har alltså kunnat se att utbildning följt av språk och kommunikation är de viktigaste 

motiven för studier bland Komvuxelever både på grundskole- och gymnasienivå, men att 

grundskoleelever i stor utsträckning också angett arbete, medan gymnasieelever prioriterar 

betyg före arbete. Samhällsdeltagande och personlig utveckling har angetts av enstaka 

individer. 

Mål bland elever som studerar på grundskolenivå 

Bland de 26 elever som studerar på grundskolenivå verkar utbildning också vara det mest 

framträdande målet, då mer än en tredjedel angett detta som sitt främsta mål med studierna. 

Däremot finns det inom denna kategori personer som uttryckt tydliga planer på 

universitetsstudier, några som har för avsikt att läsa yrkesutbildningar och en person som bara 

svarat ”bilmekaniker” som mål, vilket kan göra de höga siffrorna något missledande. 

Samtidigt har dessa personer hamnat här just för att de uttryckt mål om yrken som kräver 

vidare studier efter vuxenutbildningen, oavsett om det är på högskolenivå eller inte. Något 

färre, men även här drygt en tredjedel har svarat att de hoppas kunna få ett arbete och ungefär 

en femtedel har svarat att de hoppas kunna kommunicera bättre. Två personer hoppas att 

Komvuxstudierna ska innebära en möjlighet för dem att kunna delta i det svenska samhället i 

större utsträckning än vad de gör idag, samtidigt som bara en person har angett att få betyg 

och att utvecklas som person som mål med vuxenutbildningen. I kategorin övrigt finner vi två 

personer som valt att inte svara och en som svarat vet inte, vilket skulle kunna bero på att 

frågorna om motiv och mål kan upplevas liknande varandra, eller att frågan om mål med 
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utbildningen kan uppfattas som abstrakt och svårförståelig. Här finns dessutom två svar som 

på olika sätt varit svåra att sortera in under de andra kategorierna eller som uttryckt mer unika 

mål med studierna. En av dessa respondenter uppger som mål med studierna att helt enkelt 

”klara av” dem, och en hoppas genom studierna vid Komvux kunna ”hjälpa [sina] barn med 

läxor”, vilket i och för sig delvis skulle kunna ses som en del i att passa in i det svenska 

samhället. 

Mål bland elever som studerar på gymnasienivå 

Mer än en tredjedel av de 22 elever som studerar på gymnasienivå har angett att de vill kunna 

få en utbildning som mål med Komvuxstudierna, en dryg fjärdedel har angett att få ett arbete, 

något mindre än en fjärdedel att kunna kommunicera bättre, mindre än en femtedel att få 

betyg, bara en person personlig utveckling samtidigt som ingen av dem har angett 

samhällsdeltagande som mål. I kategorin övrigt finner vi dels en person som inte svarat, en 

som svarat ”vet ej” och den person jag tidigare nämnt som har som mål att ”behålla jobbet i 

framtiden, med de nya kraven”. Kategorin övrigt kommer inte att behandlas vidare i 

uppsatsens resterande delar, då den består av olikartade svar som inte går att jämföra med 

varandra. 

Även om svaren på denna fråga bygger på öppna frågor i den enkätundersökning som min 

uppsats baseras på har det alltså gått att urskilja tydliga teman vad gäller motiv och mål med 

vuxenstudierna. Bland dessa teman har utbildning, arbete, språk och kommunikation och 

betyg varit de mest frekvent förekommande svaren, medan ett fåtal respondenter dessutom 

angett motiv och mål som har att göra med personlig utveckling och samhällsdeltagande. 

Även om utbildning är det vanligaste svaret på både motiv och mål har vi ändå kunnat 

konstatera att elever på grundskolenivå satsar på att få ett arbete direkt efter Komvuxstudierna 

is större utsträckning än vad elever som studerar på gymnasienivå gör. Eleverna som studerar 

på gymnasienivå är i sin tur mer intresserade av utbildning och betyg än vad eleverna på 

grundskolenivå är. För att kunna avgöra om respondenternas kön, nationalitet eller 

bildningsbakgrund påverkat deras motiv och mål med vuxenstudierna kommer vi i följande 

avsnitt titta närmare på hur fördelningen ser ut gällande dessa variabler.  

Betydelsen av kön, nationalitet och bildningsbakgrund 
Vi har redan kunnat konstatera att de som studerar på grundskolenivå generellt är mer 

inriktade på att få ett arbete direkt efter vuxenstudierna än vad de som studerar på 

gymnasienivå är. Samtidigt ser siffrorna vad gäller vidare studier förhållandevis lika ut på de 

olika nivåerna, även om betydligt fler elever som studerar på gymnasienivå angett att de sökte 
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sig till Komvux just för att kunna studera vidare i framtiden. Elever som studerar på 

gymnasienivå är också i större utsträckning mer inriktade på att få ett betyg än vad de elever 

som studerar på grundskolenivå är. Ytterligare ett syfte med denna uppsats är att fråga om mål 

och motiv ser olika ut beroende på kön, nationalitet och bildningsbakgrund. I denna andra del 

kommer jag därför att fördjupa mig i vad för slags bakgrund eleverna på de respektive 

nivåerna har. Här kommer jag därför att titta närmare på dels hur fördelningen ser ut vad 

gäller kön, nationalitet och bildningsbakgrund på grundskole- respektive gymnasienivå och 

dels se hur fördelningen av motiv och mål ser ut beroende på kön och social bakgrund. 

Kön, ålder och familjesituation 

I min frågeställning har jag egentligen bara frågat hur respondenternas motiv och mål har 

påverkats av deras kön, men med tanke på att män och kvinnors ålder och livssituation på 

många sätt sätter ramarna för deras val och ageranden valde jag att även ha med dessa 

faktorer i undersökningen. Jag börjar emellertid med att med utgångspunkt i tabellen nedan 

titta på hur könsfördelningen ser ut bland män och kvinnor vad gäller motiv och mål, för att 

därefter redogöra för hur detta resultat kan tolkas. 

Tabell 2: fördelning män och kvinnor 

 

Motiv Mål 

Män 
(16/48) 

Kvinnor 
(32/48) 

Män 
(16/48) 

Kvinnor 
(32/48) 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Arbete - - 25 % 8 13 % 2 41 % 13 

Utbildning 50 % 8 34 % 11 56 % 9 28 % 9 

Språk/kommunikation 31 % 5 28 % 9 13 % 2 25 % 8 

Betyg 19 % 3 9 % 3 13 % 2 9 % 3 

Personlig utveckling 13 % 2 3 % 1 6 % 1 3 % 1 

Samhällsdeltagande 6 % 1 - - 6 % 1 3 % 1 

Övrigt 13 % 2 6 % 2 13 % 2 9 % 3 

 

En fjärdedel av kvinnorna och inga av männen har angett för att få ett arbete som motiv med 

att studera på Komvux samtidigt som två femtedelar av kvinnorna och bara en dryg tiondel av 

männen anger att få ett arbete som mål med vuxenutbildningen. Vi kan här se att det bland 

kvinnorna finns fler vars förhoppning är att hitta ett arbete direkt efter avslutade 

Komvuxstudier. Vad gäller vidare utbildning har drygt en tredjedel av kvinnorna och hälften 

av männen angett detta som motiv och en dryg fjärdedel av kvinnorna och mer än hälften av 

männen angett detta som mål. Att använda vuxenutbildningen som ett instrument för att nå 

vidare utbildning verkar alltså vara något som männen gör i större utsträckning än kvinnorna. 
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Därför är det inte heller särskilt överaskande att knappt en tiondel av kvinnorna har angett att 

få/komplettera betyg som motiv och mål, samtidigt som mer än en tiondel av männen gjort 

detsamma. Vad gäller personlig utveckling är majoriteten män även här. 

Det vi kan se här är alltså att fler kvinnor än män har som mål att hitta ett arbete efter 

avklarade Komvuxstudier, medan en större andel män satsar på vidare studier efter 

vuxenutbildningen. Männen har också i större utsträckning angett betyg som motiv och mål, 

vilket kan kopplas till männens fokus på vidare utbildning. Vad gäller personlig utveckling är 

majoriteten män även här. För att skapa en förståelse kring varför fördelningen mellan könen 

ser ut som den gör ska vi nu titta närmre på ålder och familjesituation hos de män och kvinnor 

som deltagit i undersökningen. 

Tabellen nedan visar hur fördelningen vad gäller kön, ålder och familjesituation ser ut bland 

de 16 män och 32 kvinnor som deltagit i undersökningen, den siffra som anges inom parentes 

informerar om det antal personer som procentandelen representerar. Genom att granska hur 

ålder och familjesituation ser ut bland män respektive kvinnor kanske vi kan få en förklaring 

till varför de olika könen resonerat så pass olika vad gäller motiv och mål med 

vuxenstudierna. 

Tabell 3: Kön, ålder och familjesituation 

 
20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller äldre 

 
män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

Ensamstående med 
barn 

- - - 
3 % 
(1) 

- 
3 % 
(1) 

- - 

Ensamstående utan 
barn 

6 % 
(1) 

9 % 
(3) 

- 
3 % 
(1) 

- - - - 

Gift/sammanboende 
med barn 

- 
3 % 
(1) 

31 % 
(5) 

31 % 
(10) 

6 % 
(1) 

3 % 
(1) 

- 
3 % 
(1) 

Gift/sammanboende 
utan barn 

19 % 
(3) 

19 % 
(6) 

6 % 
(1) 

16 % 
(5) 

- - 
6 % 
(1) 

- 

Boende hemma hos 
föräldrar 

25 % 
(4) 

3 % 
(1) 

- - - - - - 

 

Här kan vi se att kvinnorna har barn i något större utsträckning än männen. Dessutom är några 

av dessa kvinnor ensamstående mödrar samtidigt som alla män som har barn är gifta eller 

sammanboende. Det faktum att flera av kvinnorna är ensamstående mödrar och att en större 

andel av dem har barn skulle kunna förklara att de prioriterar att få ett arbete framför vidare 

studier, men med tanke på att kategorin gift/sammanboende med barn, i åldern 30-39 år är 
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lika stor hos både kvinnor och män, finns det troligen andra bakomliggande orsaker än 

försörjningsansvar. Detta resonemang kommer jag att återkomma till i diskussionsdelen. 

 

Vad gäller frågan om hur Komvuxelevers kön på verkar deras motiv och mål med vuxen 

utbildningen har vi har alltså kunnat se att majoriteten av dem som deltar i denna 

undersökning är kvinnor och att kvinnorna står för en ännu större majoritet om vi enbart tittar 

på dem som studerar på grundskolenivå. Bland både kvinnor och män har utbildning 

prioriterats högst som motiv, samtidigt som kvinnorna även angett arbete i större utsträckning 

än männen. Som mål med utbildningen har kvinnorna dessutom angett arbete i första hand, 

medan männen fortfarande prioriterar utbildning. Språk och kommunikation har rankats högt 

av både kvinnor och män samtidigt som män i större utsträckning angett motiv och mål som 

har att göra med betyg, samhällsdeltagande och personlig utveckling. Åldersmässigt ser 

fördelningen relativt lika ut mellan kvinnor och män, men vad gäller familjesituation finns 

vissa avgörande olikheter som kan ha påverkat skillnaderna i motiv och mål könen emellan. 

Fler kvinnor än män är gifta eller sammanboende och har barn och bland kvinnorna finns 

dessutom några ensamstående mödrar medan alla män som har barn är gifta eller 

sammanboende. Betydligt fler av männen är dessutom boende hemma hos sina föräldrar. Vi 

har alltså kunnat se att kvinnorna i högre grad har familjeåtaganden än vad männen har. 

Samtidigt ser siffrorna bland gifta eller sammanboende män och kvinnor med barn i åldern 

30-39 år likadana ut, vilket innebär att kvinnornas benägenhet att prioritera arbete framför 

utbildning inte enbart kan förklaras av familjeansvar. 

Nationalitet 

Vi har nu granskat hur komvuxelevers motiv och mål ser ut beroende på om de studerar på 

grundskole- eller gymnasienivå, om de är män eller kvinnor samt beroende på vilken ålder de 

har och hur deras familjesituation ser ut. För att besvara frågan om hur elevernas nationalitet 

påverkar deras förhållningssätt till vuxenstudierna kommer jag här att i den mån det är möjligt 

försöka kartlägga deras etniska bakgrund samt knyta an denna till motiv och mål med 

utbildningen. 

Då det enligt personuppgiftslagen är förbjudet att kartlägga människors etnicitet (Källa: 

Datainspektionen) har jag inte kunnat ställa direkta frågor om etnicitet i min enkät. För att 

bilda mig en uppfattning om respondenternas etniska bakgrund har jag i stället förhört mig om 

vilket land de och deras föräldrar är födda i, hur länge de bott i Sverige och om de någon gång 

känt sig diskriminerade på grund av kön, etnisk tillhörighet eller religion eller annan 
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trosuppfattning. Även om dessa frågor till stor del ger en bild av mina respondenters etniska 

bakgrund, kan jag inte utgå från att de tillhör en viss etnisk grupp bara för att de angett att de 

är födda i ett visst land. Jag har därför, som tidigare nämnts, valt att tala om nationalitet 

snarare än etnisk bakgrund i redovisningen och analysen av detta material. 

I diagrammet nedan kan vi se vilka olika nationaliteter respondenterna har och dessutom hur 

fördelningen ser ut på grundskole- respektive gymnasienivå. Här kan vi bland annat 

konstatera att de elever som studerar på grundskolenivå i större utsträckning har afrikanskt 

och asiatiskt ursprung, medan fler av dem som studerar på gymnasienivå är födda i Sverige 

och övriga Europa. Jag kommer i min analys av detta material att fokusera på jämförelser 

mellan dem som är födda inom och utanför Europeiska Unionen, eftersom forskning visat att 

personer som är födda utanför EU har svårare att etablera sig i det svenska samhället 

(Schierup, 2006:59-60), vilket kan göra det intressant att se om detta även påverkar deras 

motiv och mål med vuxenutbildning. 

Nationalitet 

 

Av dem som studerar på grundskolenivå är endast två av 26 födda inom EU och av dessa är 

endast en person född i Sverige. Detta är en kvinna vars svenskfödda mamma är 
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”halvitalienare” och vars pappa är född i Chile, så även om hon är född i Sverige har hon 

alltså rötter utanför landet. Bland de 22 elever som studerar på gymnasienivå är hälften födda 

inom EU och av dem är åtta personer födda i Sverige. Eleverna som studerar på 

grundskolenivå består alltså som tidigare nämnts till betydligt större del av personer som är 

födda utanför både Sverige och EU än eleverna som studerar på gymnasienivå.  

De respondenter som deltagit i denna undersökning har följaktligen mycket varierande 

bakgrund vad gäller nationalitet. För att få en liten inblick i vilka några av dessa personer är, 

kommer jag här att mer ingående beskriva dem som representerar majoriteten vad gäller 

nationalitet på grundskole- respektive gymnasienivå.  

Födda i Somalia 

Den största andelen av eleverna som studerar på grundskolenivå (6 av 26) är födda i Somalia. 

Av dessa är fem kvinnor och en man. Kvinnorna har alla uppgett att de känt sig 

diskriminerade på grund av religion eller annan trosuppfattning och mannen har känt sig 

diskriminerad på grund av etnisk tillhörighet. Två av kvinnorna är i åldern 40-49 respektive 

50 år eller äldre och har båda barn, även om den ena är ensamstående och den andra är gift 

eller sammanboende. Båda dessa kvinnor hoppas kunna få ett arbete efter avslutade 

Komvuxstudier. Tre av kvinnorna är i åldern 20-29 år och har inga barn. Dessa tre kvinnor är 

alla inriktade på att studera vidare på universitet i framtiden. Mannen är 20-29 år gammal och 

hoppas kunna bli bilmekaniker i framtiden, något som visserligen kräver vidare studier för 

hans del, men inte högskolestudier. Alla dessa respondenter har angett att de antingen studerat 

på grundskola eller motsvarande eller att de gått mindre än 9 år i skolan. Bland de somaliska 

kvinnorna verkar de äldre alltså mer inriktade på att kunna få ett arbete efter vuxenstudierna, 

medan de yngre satsar på vidare utbildning i framtiden. 

På gymnasienivå finns bara en person som är född i Somalia. Han är 40-49 år gammal, gift 

eller sammanboende med barn och har inte känt sig diskriminerad, vare sig på grund av 

religion eller annan trosuppfattning eller etniskt ursprung. Denna man har redan en 

universitetsutbildning från sitt hemland, som han dock inte kunnat tillgodoräkna sig i Sverige 

och har dessutom arbetat i 6-10 år som både lärare och som människorättsarbetare inom 

INGO (Intenational Nongovernmental Organization). Hans mål är därför att kunna bli behörig 

för att söka till universitetsutbildningar i Sverige. 
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Födda i Sverige 

Bland dem som studerar på gymnasienivå är visserligen majoriteten födda i andra länder än 

Sverige, men om vi ser till antalet personer födda i ett och samma land är elever födda inom 

Sverige den största gruppen, nämligen 8 av 22. Av dessa åtta personer har fem angett att de 

siktar på vidare studier efter vuxenstudierna, två har angett att de vill ha gymnasiebetyg och 

en studerar på Komvux för att kunna vidareutbilda sig inom yrket. Det kan även vara värt att 

tillägga att de personer som satsar på vidare utbildning och utbildning inom yrket alla är gifta 

eller sammanboende och att några av dem har barn, samtidigt som de som angett att de siktar 

på betyg är män i åldern 20-29 år som bor hemma hos sina föräldrar, vilket kan förklara 

varför de inte har behov av att planera mer långsiktigt än just att få sin gymnasiebehörighet. 

Här verkar det alltså som att de flesta kan tänka sig vidare studier i framtiden, men att de som 

redan flyttat hemifrån och kanske till och med bildat familj har mer konkreta utbildningsmål 

än de två unga män som fortfarande bor hemma. 

Bland dem som studerar på grundskolenivå, finns, som tidigare nämnts, bara en person som är 

född i Sverige. Detta är en ensamstående kvinna utan barn i åldern 20-29 år som visserligen 

läst en studieförberedande gymnasieutbildning, men som inte tillägnat sig godkända betyg 

därifrån. 

Genom att närmare granska de två största grupperna vad gäller nationalitet har vi fått en 

inblick i hur attityden till vuxenstudierna varierar mellan två olika nationella grupper, men 

också i hur kön, ålder, familjesituation och tidigare utbildning spelar olika roll beroende på 

nationalitet. 

Född inom eller utanför EU 

När vi nu bildat oss en uppfattning om de olika nationaliteter som finns representerade bland 

respondenterna ska vi titta närmare på hur motiven och målen med Komvuxstudierna ser ut 

bland dem som är födda inom, respektive utanför EU. Syftet med denna jämförelse är att 

försöka besvara frågan om respondenternas nationalitet påverkar deras förhållningssätt till 

vuxenstudierna. 
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Tabell 4: fördelning av motiv och mål beroende på ursprung 

 

Motiv Mål 

 

Född inom EU 
(12/48) 

Född utom EU 
(36/48) 

Född inom EU 
(12/48) 

Född utom EU 
(36/48) 

 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Arbete 8 % 1 19 % 7 17 % 2 36 % 13 

Utbildning 42 % 5 39 % 14 42 % 5 33 % 12 

Språk/kommunikation 25 % 3 31 % 11 25 % 3 22 % 8 

Betyg 25 % 3 8 % 3 17 % 2 6 % 2 

Personlig utveckling - - 8 % 3 - - 6 % 2 

Samhällsdeltagande - - 3 % 1 8 % 1 3 % 1 

Övrigt 8 % 1 8 % 3 8 % 1 19 % 7 

 

Då vi granskar resultatet i tabellen kan vi se att intresset för att få ett arbete direkt efter 

avslutade Komvuxstudier är mer än dubbelt så stort bland dem som är födda utanför EU både 

vad gäller motiv och mål. Utbildning rankas högt såväl bland dem som är födda inom EU som 

av dem som inte är det, men bland dem som är födda inom EU har en högre andel angett 

utbildning som både motiv och mål jämfört med dem som är födda utanför EU. Vad gäller 

språk och kommunikation verkar detta vara viktigt bland respondenterna oberoende av var de 

är födda, då i snitt ungefär en fjärdedel av dem angett detta som antingen motiv eller mål. 

Synen på vuxenutbildning som ett medel för att kunna utvecklas som person är starkast bland 

dem som är födda utanför EU, medan de som är födda inom EU inte angett detta som vare sig 

motiv eller mål. Även samhällsdeltagande är ett svar som relativt få respondenter angett. 

Vad gäller frågan om hur nationalitet påverkat Komvuxelevernas motiv och mål med 

vuxenstudierna, har vi har alltså kunnat konstatera att majoriteten av de respondenter som 

deltagit i undersökningen är födda utanför EU. Större delen av dem som hoppas på att kunna 

få ett arbete efter avslutade Komvuxstudier är också födda utanför EU samtidigt som 

utbildning är ett något vanligare motiv och mål bland dem som är födda inom EU. Även betyg 

är något som angetts av personer födda inom EU i betydligt högre utsträckning jämfört med 

dem som är födda utanför EU. Språk och kommunikation har rankats ungefär lika högt 

oberoende av respondenternas ursprung, medan personlig utveckling är något som bara 

personer födda utanför EU angett. Samhällsdeltagande har relativt låga siffror över lag, men 

bland dem som är födda inom EU har detta inte utgjort anledningen till att de sökt sig till 

Komvux, utan snarare ett av målen med vuxenutbildningen. 
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Bildningsbakgrund 

En del av mitt syfte handlade också om att ta reda på om motivet för och målet med att 

studera på Komvux varierade beroende på respondenternas bildningsbakgrund. Med 

bildningsbakgrund menar jag här de svarandes egen tidigare utbildning samt deras föräldrars 

bildningsnivå. I tabellen nedan ska vi först titta på vad för slags utbildning respondenterna har 

sedan tidigare. Även här redovisas resultaten för grundskole- respektive gymnasienivå för sig. 

Tabell 6: Tidigare utbildning 

 Grundskolenivå (26/48) Gymnasienivå (22/48) 

 Procent Antal Procent Antal 

Mindre än 9 år i skolan 19 % 5 5 % 1 

Grundskola eller motsvarande 31 % 8 14 % 3 

Yrkesförberedande gymnasieutbildning 12 % 3 32 % 7 

Studieförberedande gymnasieutbildning 12 % 3 5 % 1 

Högskola/Universitet 27 % 7 45 % 10 

 

Då vi granskar resultatet på frågan om vilken utbildning respondenterna hade sedan tidigare är 

det mest slående det faktum att så många av dem redan innehar en högskole- eller 

universitetsutbildning. Bland dem som studerar på grundskolenivå utgör denna grupp den näst 

största kategorin på mer än en fjärdedel av respondenterna och bland dem som studerar på 

gymnasienivå har nära hälften, majoriteten av denna grupp, en högskole- eller 

universitetsutbildning sedan tidigare. Bland elever på grundskolenivå är annars grundskola 

eller motsvarande den vanligaste tidigare utbildningen, då nästan en tredjedel av de eleverna 

har denna utbildning sedan tidigare. Detta följs, som tidigare nämnts, av högskole- eller 

universitetsutbildning, mindre än 9 år i skolan (knappt en femtedel) samt yrkes- och 

studieförberedande gymnasieskola (drygt en tiondel vardera). Av eleverna på gymnasienivå 

har, ungefär en tredjedel studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning och drygt en 

tiondel på grundskola, samtidigt som bara en tjugondel har gått mindre än 9 år i skolan eller 

studerat på studieförberedande gymnasieutbildning. 

De elever som har högskole- eller universitetsutbildningar sedan tidigare är uteslutande 

utlandsfödda. Många av dem har i enkäten nämnt att de inte kunnat tillgodoräkna sig sina 

utbildningar i Sverige och att de dessutom måste studera på Komvux för att kunna tillägna sig 

högskolebehörighet i här. De som studerat mindre än 9 år är också de uteslutande 

utlandsfödda svenskar, som nu studerar på Komvux för att få sina grundskole- eller 

gymnasiebetyg. Bland dem som studerat på grundskola eller motsvarande eller på 
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yrkesförberedande gymnasieutbildningar, har många hunnit arbeta några år, men har nu sökt 

sig till vuxenutbildningen för att kunna söka andra arbeten eller utbilda sig i framtiden och 

bland dem som läst studieförberedande gymnasieutbildningar tidigare, handlar det i många 

fall om att komplettera ofullständiga gymnasiebetyg. 

Nu vet vi alltså lite mer om respondenternas tidigare studieerfarenheter, men frågan är också 

hur mycket de påverkats av sina föräldrars bildningsbakgrund, när det kommer till beslut om 

vidare utbildning eller framtida yrkesval. I tabellen nedan redovisas därför föräldrarnas 

utbildningsnivå på grundskole- respektive gymnasienivå. Siffrorna inom parentes visar det 

antal personer som procentandelen representerar. 

Tabell 7: Föräldrars utbildningsnivå 

 
Grundskolenivå (26/48) Gymnasienivå (22/48) 

 
Mamma Pappa Mamma Pappa 

Mindre än 9 år i skolan 46 % (12) 38 % (10) 27 % (6) 18 % (4) 

Grundskola eller motsvarande 8 % (2) - 9 % (2) 18 % (4) 

Gymnasieskola eller motsvarande 15 % (4) 27 % (7) 45 % (10) 41 % (9) 

Högskola/Universitet 23 % (6) 19 % (5) 14 % (3) 23 % (5) 

Vet ej 8 % (2) 12 % (3) 5 % (1) 5 % (1) 

  

Här kan vi alltså se att nära hälften, alltså majoriteten av dem som läser på grundskolenivå har 

föräldrar som gått mindre än 9 år i skolan, medan majoriteten, även här nära hälften, av dem 

som läser på gymnasienivå har föräldrar som studerat på gymnasieskola eller motsvarande. 

Vad gäller föräldrar med högskole- eller universitetutbildning, syns inga tydliga trender, även 

om det bland respondenterna på grundskolenivå är vanligare att ha en högskole- eller 

universitetsutbildad mamma, medan det bland gymnasieeleverna är vanligare att ha en 

högskole- eller universitetsutbildad pappa. Samtidigt kan det tyckas förvånande att eleverna 

på grundskolenivå sammantaget faktiskt har högre andel högskole- och universitetsutbildade 

föräldrar än eleverna på gymnasienivå, med tanke på den forskning som visar att föräldrars 

bildningsnivå starkt influerar barnens attityder till utbildning (Blomskog & Schröder 

1999:37). 

Hur påverkar då föräldrarnas utbildningsnivå respondenternas motiv och mål med att studera 

på Komvux? För att svara på denna fråga redovisas i de två tabellerna nedan fördelningen av 

motiv respektive mål utifrån föräldrarnas bildningsbakgrund. Siffrorna inom parentes visar 

antalet respondenter som symboliseras av procentandelen. Då det är många variabler att hålla 

ordning på i dessa tabeller går vi igenom motiv och mål var för sig. Med tanke på den mängd 
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information som går att finna i dessa två tabeller kommer jag att fokusera på de tendenser som 

är mest värdefulla för denna just undersöknings syfte. Vi börjar med att titta på hur 

fördelningen ser ut vad gäller motiv. 

Tabell 8: motiv beroende på föräldrars utbildning 

 
Mindre än 9 år Grundskola Gymnasieskola 

Högskola/ 
universitet Vet ej 

Motiv: 
Mamma 
(18/48) 

Pappa 
(14/48) 

Mamma 
(4/48) 

Pappa 
(4/48) 

Mamma 
(14/48) 

Pappa 
(16/48) 

Mamma 
(9/48) 

Pappa 
(10/48) 

Mamma 
(3/48) 

Pappa 
(4/48) 

Arbete 
11 % 

(2/18) 
21 % 

(3/14) 
- - 

29 % 
(4/14) 

19 % 
(3/16) 

11 % 
(1/9) 

10 % 
(1/10) 

33 % 
(1/3) 

25 % 
(1/4) 

Utbildning 
44 % 

(8/18) 
43 % 

(6/14) 
75 % 
(3/4) 

75 % 
(3/4) 

36 % 
(5/14) 

31 % 
(5/16) 

33 % 
(3/9) 

50 % 
(5/10) 

  

Språk/ 
kommunikation 

33 % 
(6/18) 

29 % 
(4/14) 

15 % 
(1/4) 

- 
14 % 

(2/14) 
25 % 

(4/16) 
33 % 
(3/9) 

30 % 
(3/10) 

33 % 
(1/3) 

25 % 
(1/4) 

Betyg 
6 % 

(1/18) 
7 % 

(1/14) 
- - 

21 % 
(3/14) 

13 % 
(2/16) 

11 % 
(1/9) 

10 % 
(1/10) 

33 % 
(1/3) 

50 % 
(2/4) 

Personlig utveckling 
6 % 

(1/18) 
7 % 

(1/14) 
- - - - 

22 % 
(2/9) 

20 % 
(2/10) 

- - 

Samhällsdeltagande 
6 % 

(1/18) 
7 % 

(1/14) 
- - - - - - - - 

Övrigt 
6 % 

(1/18) 
- - 

15 % 
(1/4) 

7 % 
(1/14) 

19 % 
(3/16) 

11 % 
(1/9) 

- - - 

 

Här kan vi se att rangordningen av motiv ser förhållandevis lik ut oberoende av vilken 

bildningsnivå föräldrarna har, där, i stora drag, utbildning rankas högst, följt av språk och 

kommunikation och därefter arbete och betyg, medan svarsfrekvensen vad gäller personlig 

utveckling och samhällsdeltagande är ganska låg. Då de vars föräldrar studerat på grundskola 

eller motsvarande samt de som inte känner till sina föräldrars utbildning är relativt få är det 

svårt att dra några slutsatser utifrån dessa siffror och jag kommer därför inte att kommentera 

dem vidare. 

Den grupp som i störst utsträckning motiverades till att börja studera på Komvux av att det 

skulle ge dem möjlighet att studera vidare i framtiden är de vars pappor studerat på högskola 

eller universitet, följt av de respondenter som har mödrar som gått mindre än nio år i skolan. 

Även en stor del av dem vars fäder gått mindre än nio år i skolan motiverades av vidare 

utbildning. De som i störst utsträckning motiverades av att kunna få ett arbete efter 

Komvuxstudierna är de med gymnasieutbildade mödrar och fäder som gått mindre än nio år i 

skolan, samtidigt som även dessa grupper prioriterat vidare studier högre än arbete. Språk och 

kommunikation har rankats relativt högt av alla, och betyg är viktigast bland dem vars 
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föräldrar studerat på gymnasiet. Personlig utveckling har bara nämnts av respondenter vars 

föräldrar studerat mindre än nio år eller på högskola eller universitet, samtidigt som 

samhällsdeltagande uteslutande nämnts av respondenter vars föräldrar studerat mindre än nio 

år. 

Vi kan alltså konstatera att utbildning varit det viktigaste motivet oberoende av föräldrars 

bildningsnivå, men också att de som valt arbete som motiv i stor utsträckning har lågutbildade 

fäder och relativt högutbildade mödrar, medan de som angett utbildning som motiv har störst 

andel lågutbildade mödrar och högskole- eller universitetsutbildade fäder. Vi övergår nu till 

att granska hur fördelningen ser ut vad gäller mål. 

 

Tabell 9: mål beroende på föräldrars utbildning 

 
Mindre än 9 år Grundskola Gymnasieskola 

Högskola/ 
universitet Vet ej 

Mål: 
Mamma 
(18/48) 

Pappa 
(14/48) 

Mamma 
(4/48) 

Pappa 
(4/48) 

Mamma 
(14/48) 

Pappa 
(16/48) 

Mamma 
(9/48) 

Pappa 
(10/48) 

Mamma 
(3/48) 

Pappa 
(4/48) 

Arbete 
38 % 

(7/18) 
36 % 

(5/14) 
- 

25 % 
(1/4) 

36 % 
(5/14) 

31 % 
(5/16) 

11 % 
(1/9) 

20 % 
(2/20) 

67 % 
(2/3) 

50 % 
(2/4) 

Utbildning 
44 % 

(8/18) 
36 % 

(5/14) 
25 % 
(1/4) 

50 % 
(2/4) 

29 % 
(4/14) 

31 % 
(5/16) 

56 % 
(5/9) 

50 % 
(5/10) 

- 
25 % 
(1/4) 

Språk/ 
kommunikation 

22 % 
(4/18) 

29 % 
(4/14) 

- - 
29 % 

(4/14) 
- 

11 % 
(1/9) 

- 
33 % 
(1/3) 

50 % 
(2/4) 

Betyg 
6 % 

(1/18) 
- 

25 % 
(1/4) 

50 % 
(2/4) 

14 % 
(2/14) 

6 % 
(1/16) 

11 % 
(1/9) 

20 % 
(2/10) 

- - 

Personlig utveckling 
6 % 

(1/18) 
7 % 

(1/14) 
- - - 

6 % 
(1/16) 

- 
10 % 

(1/10) 
- - 

Samhällsdeltagande 
- 

7 % 
(1/14) 

25 % 
(1/4) 

- 
7 % 

(1/14) 
6 % 

(1/16) 
- - - - 

Övrigt 
11 % 

(2/18) 
7 % 

(1/14) 
25 % 
(1/4) 

- 
14 % 

(2/14) 
- 

22 % 
(2/9) 

- 
33 % 
(1/3) 

25 % 
(1/4) 

 

När vi tittar på de mål med vuxenutbildningen som angetts börjar vi nu kunna se något 

tydligare tendenser relaterade till föräldrars bildningsnivå, som skiljer respondenterna åt. 

Utbildning är fortfarande högt rankat, men bland respondenter vars fäder gått mindre än 9 år i 

skolan eller studerat på gymnasium eller motsvarande är nu siffrorna lika höga för både 

arbete och utbildning. Bland dem vars mödrar har en gymnasieutbildning har majoriteten 

angett att deras mål med Komvuxstudierna är att få ett arbete, medan utbildning och språk 

och kommunikation hamnar på delad andraplats. Bland dem vars föräldrar studerat på 

högskola eller universitet däremot har en övervägande majoritet angett att deras mål med 
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vuxenstudierna är att kunna studera vidare. Vad gäller betyg, personlig utveckling och 

samhällsdeltagande är svaren så pass utspridda att det är svårt att dra några slutsatser andra än 

att dessa mål tycks gå att finna oberoende av föräldrars bildningsbakgrund. Då de 

respondenter som angett att de inte vet vilken utbildning deras föräldrar har eller vars 

föräldrar studerat till och med grundskolenivå är så pass få är det också svårt att generalisera 

för mycket utifrån siffrorna som rör dessa kategorier. 

Här kan vi alltså se att skillnaden mellan arbete och utbildning är mycket mindre vad gäller 

mål än motiv, förutom bland de respondenter vars föräldrar studerat på högskola eller 

universitet som istället angett utbildning i ännu större utsträckning än vad de gjorde på frågan 

om motiv med vuxenutbildningen. En annan tendens som kan vara värd att betona är det 

faktum att en större andel av de respondenter vars föräldrar studerat på gymnasium har arbete 

som mål med studierna än utbildning. 

Vad gäller frågan om hur Komvuxelevers bildningsbakgrund påverkar deras motiv och mål 

med vuxenstudierna har vi alltså kunnat konstatera att en stor del av respondenterna redan har 

en eftergymnasial utbildning men att många av dem inte kunnat tillgodoräkna sig denna i 

Sverige. Vi har också kunnat se att Utbildning rankats högst av alla respondenter oavsett vad 

deras föräldrar har för bildningsbakgrund. Samtidigt har vi kunnat se att de som satsar på 

arbete i större utsträckning har pappor som gått mindre än nio år i skolan och mammor som 

studerat på gymnasieskola eller motsvarande, medan fler av dem som satsar på utbildning har 

högskole- eller universitetsutbildade pappor och mammor som gått mindre än nio år i skolan.  

Summering 
I resultatdelen har vi alltså kommit fram till att vidare utbildning är det mest framträdande 

motivet och målet med vuxenstudier bland de respondenter som deltagit i denna 

undersökning, men att även arbete, betyg och språk och kommunikation är viktiga 

anledningar till varför de studerar. Dessutom har några av respondenterna angett personlig 

utveckling och samhällsdeltagande som motiv och mål med Komvuxutbildningen. Vi har 

också kunnat se att majoriteten av dem som deltagit i undersökningen är kvinnor och att detta 

stämmer väl överens med riksgenomsnittet. Samtidigt är också kvinnor generellt sett mer 

intresserade av att få ett arbete efter vuxenstudierna medan männen hellre satsar på vidare 

utbildning. De respondenter som deltagit i denna undersökning består också till störst del av 

personer som är födda utanför EU. Bland dem som är födda inom EU är benägenheten att 

vilja studera vidare större än bland dem som är födda utanför EU. Vad gäller 
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bildningsbakgrund har vi kunnat konstatera att en stor del av respondenterna sedan tidigare 

har en högskole- eller universitetsutbildning och att de som har föräldrar som studerat mindre 

än nio år eller studerat på högskola eller universitet i störst utsträckning angett att de hoppas 

kunna studera vidare efter Komvuxutbildningen. 

För att kunna undersöka dessa resultats generaliserbarhet och sätta in dem i ett sammanhang 

kommer jag i följande avsnitt att analysera dem och jämföra dem med den forskning som 

redan finns på området. 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att belysa de olika motiv och mål som Komvuxelever har med 

sina studier samt att undersöka om dessa ser olika ut beroende på deras kön, nationalitet eller 

bildningsbakgrund. I resultatdelen har vi kunnat se vissa tendenser som jag kommer att lyfta 

fram och analysera i denna del, och här även knyta an mina resultat till den tidigare forskning 

som finns på området. Jag kommer att följa samma mönster som återfinns i resultatdelen med 

det undantaget att jag här behandlar resultaten om motiv och mål på grundskole- och 

gymnasienivå i samma stycke. 

Motiv och mål med vuxenstudier 
Vad gäller frågan om vilka motiv och mål Komvuxelever har med sin utbildning har vi alltså 

kunnat se att utbildning är högst rankat, både bland dem som läser på grundskolenivå och 

bland dem som läser på gymnasienivå, men att arbete prioriteras högre av dem som studerar 

på grundskolenivå och att betyg har angetts i större utsträckning av dem som studerar på 

gymnasienivå. Språk och kommunikation är även det högt rankat som motiv och mål, både 

bland dem som studerar på grundskole- och gymnasienivå, medan personlig utveckling och 

samhällsdeltagande förekommer mer sporadiskt.  

Marie Carlsson menar att vuxenutbildningen i Sverige alltmer kommit att styras av 

marknadens krav och att det under de senaste åren skett en förskjutning av utbildningsfrågor 

för vuxna, från utbildningsdepartementet till näringsdepartementet. Det är inte längre frågan 

om att skräddarsy en utbildning utifrån individens önskemål och behov, utan om att anpassa 

individen efter den efterfrågan på arbetskraft som finns på marknaden. (2005:26-27) Att 

individer gått från att söka sig till utbildning i hopp om att kunna förändra samhället till att 

utbilda sig för att kunna hänga med i de förändringar samhället står inför är något som också 

Margareta Carlén framhåller. Under 1960-talet ansågs personer med mindre än sexårig 

folkhögskola bakom sig vara ”lågutbildade”, en benämning som sedan dess omdefinierats. 

Under 1990-talet ansågs istället de som inte hade treårig gymnasieutbildning vara 

lågutbildade (1999:71-80) och idag efterfrågas i allt högre grad eftergymnasiala utbildningar. 

Även Mäkitalo et al. menar att den höga arbetslöshet som råder idag har medfört att allt fler 

som annars kanske inte skulle haft samma intresse för vidare studier känner sig tvingade att 

utbilda sig och att många ungdomar upplever att högskoleutbildning är nödvändigt för att de 

ska ha en chans att konkurrera i arbetslivet (1997:57). Detta skulle kunna vara en förklaring 

till att så många av mina respondenter angett utbildning som både motiv och mål med 

Komvuxstudierna. Jag kan också tänka mig att många av dessa respondenter sökt sig till 
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vuxenutbildningen i ett försök att anpassa sig själva efter den efterfrågan som finns på 

arbetsmarknaden i dag - en arbetsmarknad som ställer högre krav på utbildning än någonsin 

förut. 

Kön, ålder och familjesituation 
Vad gäller frågan om hur Komvuxelevernas kön påverkar deras motiv och mål med studierna 

har vi redan kunnat konstatera att majoriteten av dem som deltar i denna undersökning är 

kvinnor men att den höga andelen kvinnor också stämmer väl överens med hur 

riksgenomsnittet bland Komvuxelever ser ut. Dessutom har vi sett att kvinnor står för en ännu 

större majoritet om vi enbart tittar på dem som studerar på grundskolenivå. 

En fjärdedel av kvinnorna har angett arbete som motiv, samtidigt som inga av männen gjort 

detta och även som mål har arbete angetts bland kvinnorna i betydligt högre grad än bland 

männen. Utbildning värderas högt både bland männen och kvinnorna men har angetts som 

både motiv och mål av en avsevärt större andel män än kvinnor. Språk och kommunikation är 

ungefär lika viktigt för båda könen samtidigt som männen rankat både betyg, personlig 

utveckling och samhällsdeltagande högre än kvinnorna. Männen har alltså i större 

utsträckning planer på betyg och vidare utbildning än vad kvinnorna har och även motiv och 

mål som handlar om personlig utveckling och samhällsdeltagande, medan kvinnorna i större 

utsträckning prioriterar arbete. 

Åldersmässigt ser fördelningen relativt lika ut mellan kvinnor och män, men vad gäller 

familjesituation finns vissa avgörande olikheter som kan ha påverkat skillnaderna i motiv och 

mål könen emellan. Fler kvinnor än män är gifta eller sammanboende och har barn. Bland 

kvinnorna finns dessutom några ensamstående mödrar medan alla män som har barn är gifta 

eller sammanboende. Betydligt fler av männen är dessutom boende hemma hos sina föräldrar. 

Vi har alltså kunnat se att kvinnorna i något högre grad har familjeåtaganden än vad männen 

har. Samtidigt ser siffrorna bland gifta eller sammanboende män och kvinnor med barn i 

åldern 30-39 år likadana ut, vilket innebär att kvinnornas benägenhet att prioritera arbete 

framför utbildning inte enbart kan förklaras av familjeansvar. 

  

De resultat som i denna undersökning visar på kvinnors svala intresse vad gäller att använda 

vuxenutbildning som instrument för uppnående av samhällsdeltagande och personlig 

utveckling skiljer sig från de resultat som Gerhardsson presenterar i sin avhandling från 1985. 

De kvinnor hon intervjuat har nämligen inte till övervägande del angett arbetsrelaterade motiv 
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till att de sökt sig till vuxenutbildningen, utan i lika stor utsträckning angett läslust, 

allmänbildning och personlighetsutveckling (1985:158). I min undersökning dominerar 

istället praktiska och arbetsrelaterade skäl, medan ytterst få kvinnor har angett 

personlighetsutvecklande motiv eller mål. Detta skulle kunna bero på att det 1985 fortfarande 

fanns möjlighet att få arbeten även bland lågutbildade och en större acceptans för att kvinnor 

inte arbetade, vilket gav utrymme för utbildning motiverad av lust eller intresse. I Sverige 

2014 ser prognosen för att få ett arbete mycket dyster ut bland dem som inte har studerat 

minst tre år på gymnasiet och dessutom förväntas alla kvinnor delta på arbetsmarknaden. Att 

fler män än kvinnor angett personlig utveckling och samhällsdeltagande skulle kunna bero på 

att de strävar efter att konstruera en tillvaro och ett sammanhang utanför hemmet i större 

utsträckning än vad kvinnorna gör. 

Att kvinnor i större omfattning än män satsar på att hitta ett arbete direkt efter studierna 

stämmer däremot väl överens med Gerhardssons teori att kvinnors ansvar för omsorgs- och 

reproduktionsuppgifter (se Kyle, 1980:355) begränsar deras möjligheter att fullfölja 

långsiktiga planer och gör att de hellre väljer utbildnings- och yrkesmässiga lösningar som är 

anpassade efter de behov som finns inom deras närmiljö (Gerhardsson, 1985:210-214). Med 

tanke på den höga andel utlandsfödda kvinnor som deltagit i min undersökning kan detta 

också ses som ett resultat av att kvinnor med utländsk bakgrund oftare uppmuntras till att 

satsa på tidigt giftemål och familjebildande än svenska kvinnor (Knocke & Hertzberg 

2000:109) och att deras studiemöjligheter därför begränsas ännu mer av 

reproduktionsansvaret.  

Både vad gäller motiv och mål har alltså betydligt fler män än kvinnor i min undersökning 

angett utbildning, vilket återigen kan knytas till teorin om kvinnors reproduktionsansvar och 

fokus på relationer, omsorg och arbete inom hemmet snarare än mätbara resultat (Gerhardsson 

1985:62), såsom betyg, utbildning och karriär. Det kan också tilläggas att 

könsrollstendenserna traditionellt sett stärkts efter familjebildning (Gerhardsson 1985:24), 

vilket kan förklara varför gifta eller sammanboende män med barn i åldern 30-39 år satsar på 

vidare utbildning i större utsträckning än vad kvinnor i samma ålder och livssituation gör. Här 

skiljer sig också framtidsplanerna bland de Komvuxelever jag undersökt från dem bland 

elever på ungdomsskolor, eftersom forskning annars visar att flickor där är mer benägna att 

göra teoretiska studieval än vad pojkar är (bl.a. Bunar & Trondman, 2001:32 och McGivney, 

2006:52), vilket ytterligare bekräftar teorin att kvinnor begränsas mer i sina studieval efter 

familjebildning än vad män gör. Bland de kvinnor som är födda utanför Sverige fanns 
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dessutom många som kommit hit på grund av att deras män erbjudits studie-eller 

karriärmöjligheter i Sverige, vilket går i linje med teorin att kvinnor ofta satsar på männens 

utbildning och karriär i första hand (Gerhardsson, 1985:151). Johansson och Molina talar om 

att kvinnoförtrycket i Sverige utspelas på två olika kulturella arenor, där det talas om 

”kvinnoförtryck” eller ”invandrarkvinnoförtryck” (2012:270). Nu har ingen av mina kvinnliga 

respondenter uttryckt att de känt sig förtryckta, men jag tror ändå att vi måste ha i åtanke att 

den sociala situationen många gånger ser annorlunda ut för vissa grupper av utlandsfödda 

kvinnor jämfört med hur svenska kvinnor har det. 

McGivney resonerar i sin bok kring varför så pass få män väljer att söka sig till 

vuxenutbildning, vilket också är en fråga som blir dominant i min egen undersökning där 

kvinnliga respondenter utgör en övervägande majoritet. McGivney menar dels att pojkar 

överlag missgynnas inom skolväsendet och att pojkars studier under gymnasietiden ofta blir 

lidande på grund av att de kolliderar med den process som pojkar i den åldern genomgår, där 

de ska utveckla sin maskulina identitet (2006:57). Oberonde av hur pass generaliserbar denna 

teori är på pojkar i allmänhet, så skulle den kunna förklara det faktum att många unga män 

som deltagit i min studie tvingats söka sig till Komvux för att komplettera sina 

gymnasiebetyg. Dessutom hävdar McGivney att det är svårt att få okvalificerade unga män att 

gå tillbaka till utbildning (2006:61) vilket också skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

en så pass stor majoritet av alla Komvuxelever är kvinnor. Även Mäkitalo et al. reflekterar 

över varför fler kvinnor än män väljer att söka sig till vuxenutbildning. Samtidigt som också 

de konstaterar att Komvuxstudier skulle kunna vara mer främmande för den traditionellt 

manliga arbetarkulturen är de även inne på spåret att kvinnors arbetsmarknad i högre grad 

innefattar någon form av teoretiska studier, medan männen har en mer varierad arbetsmarknad 

där utbudet av rent praktiska yrken är större. (1997:58) Om vi ser till min egen studies resultat 

verkar visserligen de män som faktiskt sökt sig till vuxenutbildningen mer benägna att satsa 

på vidare studier än vad kvinnorna är, men samtidigt är det ju faktiskt betydligt fler kvinnor 

som sökt sig till Komvux över huvud taget. 

Med anledning av att jag i min enkät inte ställde specifika frågor kring vad respondenterna 

ville utbilda sig till, har inte alla angett detta, men bland de kvinnor som uppgett önskemål om 

utbildning har en stor majoritet angett traditionella kvinnoyrken som har anknytning till vård 

och omsorg (såsom sjuksköterska och vårdadministratör), medan det bland männen ofta 

handlat om att komplettera en redan befintlig utbildning. Dessa önskemål om framtida 

utbildning har stora likheter med önskemål som kartlades bland högskolestuderande 1968, där 
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kvinnor ville ha samhällsnyttiga arbeten där de kunde få kontakt med och hjälpa andra 

människor och som gick att kombinera med barn och familj medan männens önskemål 

handlade om bra lön, möjligheter till befordran och till att kunna leda och ge order 

(Gerhardsson 1985:24). Vad gäller män och kvinnors önskemål gällande framtida utbildning 

och yrke kan vi alltså se att förvånansvärt lite förändrats sedan 1960-talet. 

Nationalitet 
Vad gäller frågan om hur respondenternas nationalitet påverkar deras motiv och mål med 

vuxenstudierna har vi kunna konstatera att majoriteten av de respondenter som deltagit i 

undersökningen (tre fjärdedelar) är födda utanför EU. Större delen av dem som hoppas på att 

kunna få ett arbete efter avslutade Komvuxstudier är också födda utanför EU samtidigt som 

utbildning är ett något vanligare motiv och mål bland dem som är födda inom EU. Även betyg 

är något som angetts av personer födda inom EU i betydligt högre utsträckning jämfört med 

dem som är födda utanför EU. Språk och kommunikation har rankats ungefär lika högt 

oberoende av respondenternas ursprung, medan personlig utveckling är något som bara 

personer födda utanför EU angett. Samhällsdeltagande har relativt låga siffror över lag, men 

bland dem som är födda inom EU har detta inte utgjort anledningen till att de sökt sig till 

Komvux, utan snarare ett av målen med vuxenutbildningen.  

Som tidigare nämnts är anledningen till att jag valt att jämföra respondenter som är födda 

inom EU med dem som är födda utanför den Europeiska Unionen att forskning visat att det 

skett en rasifiering och etnifiering av den sociala exkluderingen i Sverige och i hela EU, där 

individer som är födda utanför EU löper en betydligt större risk för marginalisering i 

samhället än vad personer födda i länder med medlemskap i EU gör (Schierup, 2012:252).  

Även om detta inte nämns i resultatdelen kan det också vara intressant att veta att ingen av de 

respondenter som är födda i Sverige angett arbete som vare sig motiv eller mål. Detta kan 

bero på att dagens höga arbetslöshet inneburit ännu mer drastiska försämringar på 

arbetsmarknaden för invandrare (Knocke & Hertzberg, 2000:28) och att personer med 

språkliga brister ofta slussas från arbetsförmedlingen, via arbetsvägledningen till Komvux, 

trots att deras mål från början varit att få ett arbete och inte att studera (2000:63). Just 

invandrare har alltså drabbats allra hårdast av den höga arbetslöshet som rått sedan 1990-talet 

(2000:28) och för många av dem innebär studierna vid vuxenutbildningen en form av 

”surrogatarbete” (Carlsson, 2001:413). Det faktum att en stor del av de, i min undersökning 

deltagande, respondenter som är födda i Afrika och Asien angett arbete som motiv eller mål 
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kan också förklaras med att de ofta möter större förhinder vad gäller att ta sig in på 

arbetsmarknaden än vad andra grupper gör (Bjurling, 2005:15). 

Marie Carlsson menar att migrationen för många invandrare innebär ett statusbyte nedåt vad 

gäller kompetens, i och med att de praktiska kunskaper som gett dem status i hemlandet inte 

har något värde i Sverige, där teoretisk kunskap och utbildning ”ses som ett allomfattande 

botemedel för olika samhällsproblem” (2001:407). Denna generella tilltro till teoretisk 

kunskap som finns i det svenska samhället ligger troligtvis bakom det faktum att utbildning 

placeras högst upp på listan över både motiv och mål i min undersökning, oavsett ursprung. 

De invandrare som har en teoretisk utbildning sedan tidigare kan ändå behöva kämpa för att 

behålla sin utbildnings- och yrkesmässiga status och identitet, eftersom deras meriter inte 

alltid erkänns eller värderas i Sverige (Osman, 1999:211), något som av Carl-Ulrik Schierup 

beskrivs som konsekvenserna av ”ett diskriminerande valideringssystem för utländska 

utbildningar” (2006:62). 

Både bland dem som är födda inom och utanför EU har språk och kommunikation angetts 

frekvent. Språket är dessutom ett viktigt verktyg både för att kunna få ett arbete, för vidare 

utbildning och för att kunna delta i samhället. Marie Carlsson menar att arbetsförmedlare i 

många kommuner ställer ett godkänt betyg i SFI som krav för att invandrare över huvud taget 

ska bli inskrivna som arbetssökande (2001:411), vilket också kan förklara den angelägenhet 

som många Komvuxelever känner vad gäller att lära sig det svenska språket. 

Bildningsbakgrund 
Ett av de kanske mest förvånande resultaten vad gäller frågan om hur Komvuxelevers 

bildningsbakgrund påverkar deras motiv och mål med vuxenstudierna är att en så pass stor del 

av respondenterna redan innehar en eftergymnasial utbildning. Detta kan som tidigare nämnts 

förklaras med att många av dem har utländsk bakgrund och att de inte kunnat tillgodoräkna 

sig sin utbildning i Sverige, utan tvingats göra kompletteringar eller omutbilda sig här. Vad 

gäller föräldrarnas bildningsbakgrund har jag kunnat urskilja två läger: dels en stor del av 

respondenterna vars föräldrar gått mindre än nio år i skolan och som enbart utgörs av 

utlandsfödda svenskar, och dels en del vars föräldrar har en gymnasial eller eftergymnasial 

utbildning. Det finns också en minoritet vars föräldrar studerat till och med grundskolenivå, 

men de är relativ få. 

Vad gäller motiv är också utbildning det som rankas högst av alla respondenter oavsett vad 

deras föräldrar har för bildningsbakgrund. Samtidigt har vi kunnat se att de som satsar på 
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arbete i större utsträckning har pappor som gått mindre än nio år i skolan och mammor som 

studerat på gymnasieskola eller motsvarande, medan fler av dem som satsar på utbildning har 

högskole- eller universitetsutbildade pappor och mammor som gått mindre än nio år i skolan.  

Blomskog och Schröder har tittat på sambandet mellan föräldrarnas bakgrund och ungdomars 

arbetsmarknadssituation. De menar att pojkar i första hand påverkas av faderns bildnings- och 

yrkesbakgrund, medan flickor i större utsträckning påverkas av moderns förhållanden, 

samtidigt som de poängterar att ”sambandet mellan föräldrarnas bakgrund och ungdomarnas 

arbetsmarknadssituation är betydligt svagare för unga kvinnor än för unga män” (1999:37). 

Denna teori skulle kunna tillföra förståelse för resultaten i min undersökning där vi ju kunnat 

se att respondenter med lågutbildade fäder i större utsträckning har arbete som mål med 

vuxenstudierna, medan respondenter med högutbildade fäder oftare har utbildning som mål. 

När vi tittade på respondenternas mål med vuxenstudierna kunde vi konstatera att det inte 

längre var så stor skillnad mellan arbete och utbildning, förutom bland dem vars föräldrar 

studerat på högskola eller universitet, där majoriteten bland dem som satsade på vidare studier 

i stället vuxit sig större. Detta bekräftar teorin om att föräldrarnas utbildningsnivå kan påverka 

inställningen till vidare utbildning (Hertzberg & Knocke, 2000:12), vilket också går hand i 

hand med Bourdieus teori om att klassamhället reproduceras genom det västerländska 

utbildningssystemet (1997:47-48). Samtidigt måste vi nog här också ha med i beräkningarna 

att definitionen av ”högutbildad” med åren blivit allt snävare, vilket kan förklara det faktum 

att de respondenter vars föräldrar studerat på gymnasieskola eller motsvarande är mer 

inriktade på arbete än utbildning efter vuxenstudierna. 

Om vi ser till svaren vad gäller både motiv och mål är språk och kommunikation vanligast 

bland dem som har föräldrar som studerat mindre än nio år i skolan. Detta kan ha sin naturliga 

förklaring i att dessa respondenter alla är födda utanför Sverige, och därför i större omfattning 

har behov av att lära sig svenska. Vad gäller betyg är svaren här så pass utspridda att det inte 

går att se några tydliga trender. Relativt få respondenter har angett personlig utveckling som 

motiv eller mål, men detta svar är vanligast bland dem vars föräldrar studerat mindre än nio år 

eller innehar en högskole- eller universitetsutbildning. Vad gäller samhällsdeltagande har 

detta svar inte angetts av någon vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning, vilket skulle 

kunna bero på att de tack vare sin bakgrund redan är utrustade med den förtrogenhet med den 

västerländska finkulturen, det kulturella kapital (Bourdieu, 1997:47-48), som krävs för att 

kunna delta i samhället.  
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Sammantaget kan vi se att personer med högskole- eller universitetsutbildade föräldrar i större 

utsträckning angett att de avser att fortsätta sin utbildning efter vuxenstudierna, vilket 

bekräftar teorin om att klassamhället reproduceras genom utbildning (Bourdieu, 1997:47-48). 

Samtidigt har en stor del av dem vars föräldrar gått i skolan mindre än nio år också de siktet 

inställt på vidare utbildning, även om de också utgör en stor grupp vad gäller både arbete och 

personlig utveckling. Detta pekar på att teorin om att föräldrars bildningsbakgrund och klass 

spelar stor roll vid valet mellan vidare utbildning eller övergång till arbete (bl.a. Knocke & 

Hertzberg, 2000:12 och Bunar & Trondman, 2001:32) inte riktigt går att applicera på dessa 

utlandsfödda svenskar som vuxit upp med helt andra förutsättningar än sina föräldrar och 

därför inte tycks låta sig inskränkas eller hämmas av sin begränsade bildningsbakgrund.  

Annars visar forskning som sagt att ungdomar med högutbildade föräldrar generellt sett gör 

teoretiska studieval i större utsträckning än vad de som kommer från studieovana hem gör, 

samt att de oftast presterar bättre i skolan än barn från arbetarklassen (Bunar & Trondman, 

2001:32). På så vis skulle resultaten i min undersökning kunna gå i linje med Jeanette 

Hägerstens teori om att Komvux innebär en möjlighet utöver det vanliga skolsystemet i och 

med det erbjuder en andra chans till dem som misslyckats i den av medelklassen gynnande 

ungdomsskolan (2004:174). Detta skulle också kunna vara en förklaring till varför föräldrars 

bildningsbakgrund i det här fallet inte väger lika tungt som annars. Samtidigt skulle denna 

undersöknings resultat också kunna ses som en effekt av den starka tilltro till utbildning som 

råder idag, då det inte längre räcker att följa i sina föräldrars fotspår, utan då utbildning allt 

oftare krävs oavsett vilket yrkesområde man önskar vara verksam inom. Utbildning har under 

de senaste decennierna blivit ett instrument för att hantera arbetslösheten (Bunar & 

Trondman, 2001:102), vilket helt enkelt inneburit att ungdomar (och vuxna) oavsett bakgrund 

uppmanats till att skaffa sig en sådan. 
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Avslutande tankar och vidare forskning 
 

I början av denna uppsats beskrevs hur de senaste årens höga arbetslöshet medfört negativa 

konsekvenser såsom social exkludering och nyfattigdom, något som i första hand drabbat dem 

som redan tidigare haft svaga positioner inom samhället, en grupp som bland annat inkluderar 

ungdomar, ensamstående mödrar, lågutbildade och invandrare. Dessutom beskrevs den ökade 

tilltron till att utbildning skulle vara lösningen på alla dessa samhällsproblem, vilket i 

förlängningen skulle kunna innebära att allt fler som saknar grundskole- eller 

gymnasiebehörighet känt sig manade eller tvingade att tillägna sig detta genom 

vuxenutbildning. 

  

Min pilotstudie har visat att just vidare utbildning är den främsta orsaken till att individer 

söker sig till Komvux och att detta skulle kunna vara resultatet av deras försök att anpassa sig 

efter samhällets efterfrågan av arbetskraft. Vi har också kunnat se att det i första hand är 

kvinnor som söker sig till vuxenutbildning, även om de män som studerar där i högre grad gör 

detta för att kunna studera vidare i framtiden, och vi har kunnat konstatera att gamla 

könsmönster där kvinnors ansvar för reproduktion och mäns ansvar för produktion till en viss 

del fortfarande syns deras studie- och yrkesval. Det faktum att majoriteten av respondenterna 

är födda i länder utanför EU visar också på den utsatta situation som just denna grupp har i 

det svenska samhället, där deras praktiska kunskap inte värderas och där deras tidigare 

högskolestudier inte valideras. Vi har kunnat konstatera att bildningsbakgrund och nationalitet 

påverkar individens studie- och yrkesval, vilket tyder på en reproduktion av klassamhället och 

av svensk etnicitet som norm, men vi har också kunnat se att planer på vidare studier är 

väldigt vanliga även bland utlandsfödda svenskar som har extremt lågutbildade föräldrar, 

vilket går i linje med Hägerstens slutsats att Komvux innebär en andra chans och en möjlighet 

utöver det vanliga. 

Med tanke på att en så tydlig majoritet i denna undersökning angett att de vill studera vidare 

efter vuxenstudierna hade det varit intressant att titta närmare på hur de resonerar kring detta 

val. Om de ser det som nödvändighet eller möjlighet, som krav eller chans? Det hade 

dessutom varit intressant att se hur eleverna ställer sig till det hårda klimat som råder på 

arbetsmarknaden idag, och vad de fått för erfarenheter av detta innan de valde att söka sig till 

Komvux. 
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Bilaga 1: Enkät 

Enkät för undersökning av motivation hos elever inom 

vuxenutbildning 

 

Mitt namn är Hanna Johansson och jag är lärarstudent på Linköpings Universitet. Just nu 

håller jag på att skriva en C-uppsats i pedagogik som handlar om motivation hos 

komvuxelever. Jag är också intresserad av ett se om de motiv som finns för att studera på 

Komvux varierar beroende på kön, ålder eller social bakgrund. 

Vid deltagande i denna undersökning är du helt anonym och de uppgifter som samlas in 

kommer endast att användas i min uppsats. Att delta i undersökningen är förstås också 

frivilligt. 

Tack för er hjälp! 

Hanna 

  



 
 

Kön, ålder och familjesituation 

1. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

 20-29 år gammal 

 30-39 år gammal 

 40-49 år gammal 

 50 år gammal eller äldre 

 

3. Hur ser din familjesituation ut? 

 Ensamstående utan barn 

 Ensamstående med barn 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Gift/sammanboende med barn 

 Boende hemma hos föräldrar 

 Annat: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Enligt den svenska diskrimineringslagstiftningen är det bland annat förbjudet att 

diskriminera någon på grund av kön, etnisk tillhörighet eller religion eller annan 

trosuppfattning. 

 

Har du någon gång känt dig diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av 

någon av dessa faktorer? 

 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

Nationalitet 

5. Vilket land är du född i? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

 

6. Hur länge har du bott i Sverige? 

 Född i Sverige 

 Mindre än 5 år 

 5-15 år 

 Född i annat land än Sverige, men har bott här i mer än 15 år 

 

7. Om du inte är född i Sverige, vad var anledningen till att du flyttade till Sverige? 

(t.ex. pga. krig/politiska oroligheter, arbetstillfällen, kärlek etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Utbildning och yrke 

8. Vilken sorts utbildning har du sedan tidigare? 

 Mindre än 9 år 

 Grundskola eller motsvarande (9 år) 

 Studieförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande 

 Yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande 

 Högskola/Universitet 

 

9. Hur länge har du varit yrkesverksam (hur länge har du arbetat)? 

 Har ej arbetat 

 Mindre än 1 år 

 1-2 år 

 3-5 år 

 6-10 år 

 Mer än 10 år 

 

10. Om du arbetat, vad har du i så fall arbetat med? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

Föräldrars bakgrund 

11. Var är dina föräldrar födda? 

Mamma 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pappa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Föräldrars utbildning 

Mamma 

 Mindre än 9 år 

 Grundskola eller motsvarande (9 år) 

 Gymnasieskola eller motsvarande 

 Högskola/Universitet 

 Vet ej 

Pappa 

 Mindre än 9 år 

 Grundskola eller motsvarande (9 år) 

 Gymnasieskola eller motsvarande 

 Högskola/Universitet 

 Vet ej 

 

13. Föräldrars yrken 

Mamma 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Pappa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Motivation och mål med vuxenutbildningen 

14. Varför sökte du dig till vuxenutbildningen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Vad hoppas du uppnå med dina studier vid vuxenutbildningen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 
 

Bilaga 2: Kategorisering av data 
Grundskolenivå 

Motiv för att studera på Komvux 

För att kunna få ett jobb: 

 Därför att jag vill skaffa jobb i Sverige. I Sverige kan nästan alla människor engelska. (4) 

 Jag vill få ett betyg för att jobba här i Sverige. (11) 

 För att få jobb. (14) 

 För att få bra jobb. (18) 

 Jag vill veta mera kunskaper på olika sätt i mitt liv. Även får man bra jobb på framtiden om man har bra utbildning. 

(19) 

 Jag vill lära mig svenska och detta kan hjälpa mig att kunna läsa och skriva. Jag kan kommunicera till de andra och 

att de förstå mig när jag pratar eller när jag skriver. Jag kan få jobb i framtiden. (21) 

För att kunna studera vidare: 

 För att jag ville plugga vidare. (2) 

 Jag kunde inte tillgodoräkna mig min tidigare utbildning helt och hållet och om jag vill slutföra den måste jag 

återvända till universitetet och studera mer där, men först behöver jag min examen i det svenska språket. Och så lär 

jag mig nya saker som italienska och blir bättre på engelska. (7) 

 Jag vill komplettera min gymnasienivå och fortsätta på universitetet. (8) 

 Jag sökte vuxenutbildningen pga. vill jobba som sjuksköterska. (9) 

 Jag vill läsa vidare och klara min utbildning som sjuksköterska. (10) 

 Jag ska studera på universitet i Sverige, då behöver jag Engelska B och så behöver jag klara av engelska på den här 

nivån. (12) 

 Eftersom jag vill studera på vuxenutbildning och sen vill jag studera igen på universitet. (13) 

 Jag vill ha ett bra jobb i framtiden som en advokat samma som jag var i mitt hemland. (25) 

 För att jag vill studera mer. (26) 

 

För egen personlighetsutveckling: 

 Jag kunde inte tillgodoräkna mig min tidigare utbildning helt och hållet och om jag vill slutföra den måste jag 

återvända till universitetet och studera mer där, men först behöver jag min examen i det svenska språket. Och så lär 

jag mig nya saker som italienska och blir bättre på engelska. (7) 

 Jag vill veta mera kunskaper på olika sätt i mitt liv. Även får man bra jobb på framtiden om man har bra utbildning. 

(19) 

 

För att utveckla sina språkkunskaper/kunna kommunicera bättre: 

 Jag vill få bra språkkunskaper för att kunna kommunicera mig. (3) 

 För att förbättra mitt språk: engelska och svenska. (5) 

 Jag kunde inte tillgodoräkna mig min tidigare utbildning helt och hållet och om jag vill slutföra den måste jag 

återvända till universitetet och studera mer där, men först behöver jag min examen i det svenska språket. Och så lär 

jag mig nya saker som italienska och blir bättre på engelska. (7) 

 Jag vill prata för att jag studerar svenska. (16) 

 Jag vill lära mig svenska och detta kan hjälpa mig att kunna läsa och skriva. Jag kan kommunicera till de andra och 

att de förstå mig när jag pratar eller när jag skriver. Jag kan få jobb i framtiden. (21) 

 Jag vill prata svenska och folk här lever. (22) 

 För att uppveckla på svenska. (23) 

 Att bli bättre på svenska. (24) 

 

För att få/komplettera betyg: 

 För jag hade inte slutbetyg när jag gick ut gymnasiet. (1) 

 Jag vill få ett betyg för att jobba här i Sverige. (11) 

 Jag vill ha betyg. (15) 

För att kunna delta i det svenska samhället: 



 
 

 

 

Övrigt: 

 För att jag är vuxen och jag vet bara här som jag kan studera. (6) 

 Det är sluta tiden. För att jag är 20 år. (17) 

 Jag behöver att blir pedagogisk lärare. (20) 

Mål med att studera på Komvux 

Att få ett arbete 

 Jag hoppas att jag kan hitta ett arbete och att jag kan utvidga min kommunikation med fler människor, eftersom 

engelska är ett internationellt språk. Det är det viktigaste och mest använda språket i världen. (5) 

 Jag kan få hjälp från skolan och lärarna. När jag är klar får jag betyg. Det blir kanske lättare att hitta jobb. (6) 

 Leva bra med ett bra jobb som jag tycker mkt. (9) 

 Jag vill jobba i Sverige. (11) 

 Jag vill att studera svenska mycket att söka jobba. (14) 

 Att få jobb. (18) 

 Jag hoppas att när jag blir bättre att prata eller skriva, läsa detta kan hjälpa mig att jag kan hjälpa mina barn med 

läxor och efter få jag jobb. (21) 

 Jag vill höra, prata, skriva och finna något jobb som önskar jag. (22) 

 Att få jobb sedan. (24) 

Att kunna få en utbildning 

 Få ett slutbetyg och någon utbildning. (1) 

 Komma in på den utbildningen som jag önskar. (2) 

 Jag vill slutföra min utbildning här i Sverige, studera på universitetet och om det är möjligt arbeta med samma 

saker som jag arbetade med i Mexiko. (7) 

 Jag vill gärna bli sjuksköterska i framtiden. (8) 

 Jag vill bli sjuksköterska. (15) 

 Jag vill universitet. (16) 

 Bilmekaniker. (17) 

 Jag vill att studerar till universitet. (20) 

 Till en bra utbildning. (23) 

 Jag hoppas att kunna bli advokat som jag var i mitt hemland. (25) 

Att kunna kommunicera bättre 

 Jag hoppas att kunna prata engelska (svenska). Jag vill kontakta och delta i samhället. (4) 

 Jag hoppas att jag kan hitta ett arbete och att jag kan utvidga min kommunikation med fler människor, eftersom 

engelska är ett internationellt språk. Det är det viktigaste och mest använda språket i världen. (5) 

 Jag vill att studera svenska mycket att söka jobba. (14) 

 Jag hoppas att när jag blir bättre på att prata eller skriva, läsa detta kan hjälpa mig att jag kan hjälpa mina barn med 

läxor och efter får jag jobb. (21) 

 Jag vill höra, prata, skriva och finna något jobb som önskar jag. (22) 

Att kunna delta i det svenska samhället 

 Jag hoppas få ett normalt eller realt liv här i Sverige. (3) 

 Jag hoppas att kunna prata engelska (svenska). Jag vill kontakta och delta i samhället. (4) 

Att utvecklas som person 

 Kunskaper som jag får inte lära mig förut. (19) 

Att få betyg 

 Jag kan få hjälp från skolan och lärarna. När jag är klar får jag betyg. Det blir kanske lättare att hitta jobb. (6) 

Övrigt 

 Jag hoppas att klara det. (10) 

 Inget svar (12) 



 
 

 Inget svar (13) 

 Jag hoppas att när jag blir bättre att prata eller skriva, läsa detta kan hjälpa mig att jag kan hjälpa mina barn med 

läxor och efter få jag jobb. (21) 

 Jag vet inte (26) 

Gymnasienivå 

Motiv för att studera på Komvux (gymnasienivå) 

För att kunna få ett jobb 

 Jag behöver ett bättre jobb. (9) 

 För att lära mig svenska och för att hitta ett jobb. (14) 

För att kunna studera vidare 

 För att jag kommer från Somalia och mitt land hade ingen regering, så den högre utbildningen i Sverige sa till mig 

att de inte kunde giltigförklara mina dokument, så jag var tvungen att skaffa betyg från vuxenutbildningen för att ha 

en chans att få tillträde till universitet i Sverige. (1) 

 Jag börjar grundskolan i Sverige som vuxen och även gymnasiet och nu är jag färdig min gymnasieslutbetyg och 

läser för tillfället Engelska 6 och Naturkunskap 2 för att kunna söka till Tandhygienistprogrammet. Jag har sökt till 

det och ska skicka komplettering sedan. (2) 

 För att läsa vidare på universitetet. (4) 

 För att bli behörig till att söka utbildningar som t.ex. vårdadministratör, tandsköterska eller apotekstekniker. (5) 

 För att komplettera betygen för att uppnå behörighet att studera vidare. Kan inre arbeta pga. skada i mitt nuvarande 

jobb. Därför måste jag läsa, utbilda om mig. (6) 

 För att läsa in ämnen som krävs för att läsa vidare till byggnadsingenjör. (7) 

 Jag vill fortsätta och plugga för masterexamen här i Sverige. Om jag har tur skulle jag doktorera men vi får se. (11) 

 För att förbättra mina betyg inför kommande studier på universitetsnivå. (15) 

 Jag vill fortsätta min utbildning. (18) 

 För att ha gymnasiebehörighet för att senare plugga på universitet. (19) 

För att utveckla språkkunskaper/kunna kommunicera bättre 

 1) För att lära mig bra svenska. 2) För att öka kompetens. 3) För att känna Sverige och folk bättre och för bra 

integration. (3) 

 Jag vill utveckla mitt språk på engelska och svenska. (8) 

 För att lära mig svenska och anpassa mig i det svenska samhället. (10) 

 För att lära mig engelska som är viktigt att kunna när man jobbar inom vården, där man träffar patienter med olika 

bakgrund, för att engelska är ett internationellt kommunikationssätt. (13) 

 För att lära mig svenska och för att hitta ett jobb. (14) 

 För att lära mig svenska språket. (20) 

 

För att få/komplettera betyg 

 Få behörighet. (17) 

 Därför att ta examen. (21) 

 För att få godkänt i mina gymnasiebetyg. (22) 

För egen personlighetsutveckling 

 1) För att lära mig bra svenska. 2) För att öka kompetens. 3) För att känna Sverige och folk bättre och för bra 

integration. (3) 

För att kunna delta i  det svenska samhället 

 1) För att lära mig bra svenska. 2) För att öka kompetens. 3) För att känna Sverige och folk bättre och för bra 

integration. (3) 

 

Övrigt 

 Vidare utbildning inom yrket. (16) 



 
 

Mål med att studera på Komvux 

Att få ett arbete 

 1) Att kunna bra svenska. 2) Att öka möjligheter för jobb och privatliv. 3) Att utveckla mig (som 

personlighetsutveckling). (3) 

 Jag hoppas att får ett bra jobb. (8) 

 Bättre jobb. (9) 

 Att prata och förstå bra svenska och att hitta lämpligt jobb. (10) 

 Jag vill lära mig svenska och engelska för att kunna jobba vidare i det svenska samhället. Vill klara de kurser som 

jag behöver för mina diplom. (12) 

 Att lära mig svenska och börja arbeta som chemical engineer. (14) 

Att kunna få en utbildning 

 Jag hoppas att jag kommer att få en chans att bli antagen till universitet i Sverige, efter att jag klarat vuxenstudierna 

och fått betygen som krävs för att bli antagen. (1) 

 Jag har fått lägenhet i Jönköping där jag ska läsa till tandhygienist. Jag ser fram emot att bli färdig och läsa vidare. 

(2) 

 Att jag till slut kommer in på de utbildningar som jag vill. (5) 

 Att läsa till medicinsk administratör. (6) 

 Att få en bra grund till universitetet och komma in i studietempo igen. (7) 

 Jag hoppas att jag kan klara Engelska 6 och få en plats i en av de största universitet i Sverige (KTH eller 

Chalmers). (11) 

 Tillräckliga betyg för att komma in på universitetet. (15) 

 Utbilda mig och få bra poäng. (19) 

Att kunna kommunicera bättre 

 1) Att kunna bra svenska. 2) Att öka möjligheter för jobb och privatliv. 3) Att utveckla mig (som 

personlighetsutveckling). (3) 

 Att prata och förstå bra svenska och att hitta lämpligt jobb. (10) 

 Att lära mig engelska så att jag kan kommunicera med mina patienter på bästa sätt. (13) 

 Att lära mig svenska och börja arbeta som chemical engineer. (14) 

 Behärska svenska språket innan jag flyttar tillbaka till England. (20) 

 

Att kunna delta i det svenska samhället 

Att utvecklas som person 

 1) Att kunna bra svenska. 2) Att öka möjligheter för jobb och privatliv. 3) Att utveckla mig (som 

personlighetsutveckling). (3) 

Att få betyg 

 Att jag ska få godkända betyg. (4) 

 Jag vill lära mig svenska och engelska för att kunna jobba vidare i det svenska samhället. Vill klara de kurser som 

jag behöver för mina diplom. (12) 

 Få behörighet. (17) 

 Klara G-gränsen. (22) 

Övrigt 

 Behålla jobbet i framtiden med de nya kraven. (16) 

 inget svar (18) 

 Jag vet inte än. (21) 

  



 
 

Bilaga 3: Data grundskolenivå 
 

1. Motiv: För att jag inte hade slutbetyg när jag gick ut gymnasiet  

Mål: få ett slutbetyg och någon utbildning. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Ensamstående utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Sverige 

 Studieförberedande utbildning eller motsvarande 

 Har arbetat 1-2 år på café 

 Mamma: halvitaliensk född i Sverige, universitets/högskoleutbildad, socionom 

 Pappa: född i Chile, vet ej utbildning, ej svar om yrke 

 

2. Motiv: För att jag vill plugga vidare. 

Mål: Komma in på den utbildningen som jag önskar 

 Man 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Turkiet, har bott i Sverige 5-15 år, pga. ”hjärtat följde efter kärleken” 

 Högskole-/universitetsutbildning 

 Har arbetat mer än 10 år som bartender, undersköterska och med missbrukare 

 Mamma: född i Turkiet, mindre än 9 års utbildning, personlig assistent 

 Pappa: född i Turkiet, mindre än 9 års utbildning, byggarbetare 

 

3. Motiv: Jag ville få bra språkkunskaper för att kunna kommunicera mig. 

Mål: Jag hoppas få ett normalt eller realt liv här i Sverige. 

 Man 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har känt sig diskriminerad för etnisk tillhörighet 

 Född i Spanien, har bott i Sverige i mindre än 5 åt, kom hit pga. ”sambo + utbildning” 

 Yrkesförberedande gymnasieutbildning 

 Har arbetat 6-10 år som tekninker 

 Mamma: född i Spanien, grundskola eller motsvarande, säljare 

 Pappa: född i Spanien, gymnasieskola eller motsvarande, säljare 

 

4. Motiv: Därför att jag vill skaffa jobb i Sverige. I Sverige kan nästan alla människor engelska. 

Mål: Jag hoppas kunna prata engelska (svenska). Jag vill kontakta och delta i samhället. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Japan, har bott i Sverige i mindre än 5 år. Kom till Sverige pga. gift med svensk man. 

 Studieförberedande utbildning eller motsvarande, arbetat mer än 10 år som webdesigner 

 Mamma: född i Japan, gymnasieskola eller motsvarande, försäljare 

 Pappa: född i Japan, mindre än 9 år, brevbärare 

 

5. Motiv: För att förbättra mitt språk: engelska och svenska. 

Mål: Jag hoppas att jag kan hitta ett arbete och att jag kan utvidga min kommunikation med fler människor, 

eftersom engelska är ett internationellt språk. Det är det viktigaste och mest använda språket i världen. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Kina, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. arbete 

 Högskole-/universitetsutbildning, arbetat mindre än 1 år inom förskolan 

 Mamma: född i Kina, gymnasieskola eller motsvarande, arbetare 

 Pappa: född i Kina, gymnasieskola eller motsvarande, arbetare 

 

6. Motiv: För att jag är vuxen och jag vet bara här som jag kan studera. 



 
 

Mål: Jag kan få hjälp från skolan och lärarna. När jag är klar får jag betyg. Det blir kanske lättare att hitta jobb. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Taiwan, har bott mindre än 5 år i Sverige, kom hit pga. kärlek 

 Högskole-universitetsutbildning, har arbetat mer än 10 år som revisor 

 Mamma: född i Taiwan, mindre än 9 år i skolan, hemmafru 

 Pappa: född i Taiwan, grundskola eller motsvarande, jobbar med dörrar och fönster 

 

7. Motiv: Jag kunde inte tillgodoräkna mig min tidigare utbildning helt och hållet och om jag vill slutföra den måste 

jag återvända till universitetet och studera mer där, men först behöver jag min examen i det svenska språket. Och så 

lär jag mig nya saker som italienska och blir bättre på engelska.  

Mål: Jag vill slutföra min utbildning här i Sverige, studera på universitetet och om det är möjligt arbeta med samma 

saker som jag arbetade med i Mexiko. 

 

 Man 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Mexiko, har bott i Sverige mindre än 5 åt, kom hit pga. kärlek 

 Högskole-/universitetsutbildning, har arbetat 6-10 år inom tullen i Mexiko 

 Mamma: född i Mexiko, högskole-/universitetsutbildning, lärare 

 Pappa: född i Mexiko, Högskole-/universitetsutbildning, ingenjör 

 

8. Motiv: Jag vill komplettera min gymnasienivå och fortsätta på universitetet. 

Mål: Jag vill gärna bli sjuksköterska i framtiden. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Född i Marocko, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. kärlek 

 Mindre än 9 år i skolan, har arbetat 3-5 år som sömmerska 

 Mamma: född i Marocko, mindre än 9 år i skolan, hemmafru 

 Pappa: född i Marocko, mindre än 9 år i skolan, snickare 

 

9. Motiv: Jag sökte vuxenutbildningen pga. vill jobba som sjuksköterska. 

Mål: Leva bra med ett bra jobb som jag tycker mycket om. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Ensamstående med barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Marocko, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. kärlek. 

 Mindre än 9 år i skolan, har arbetat mindre än 1 år som undersköterska. 

 Mamma: född i Marocko, mindre än 9 år i skolan, inget yrke. 

 Pappa: född i Marocko, mindre än 9 år i skolan, pensionär. 

 

10. Motiv. Jag vill läsa vidare och klara min utbildning som sjuksköterska. 

Mål: Jag hoppas att klara det. 

 Kvinna 

 40-49 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Kurdistan, Irak, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. kärlek 

 Högskole-/universitetsutbildning, har arbetat 1-2 år som sjuksköterska i sitt hemland 

 Mamma: född i Kurdistan, Irak, mindre än 9 år i skolan, hemmafru 

 Pappa: född i Kurdistan, Irak, mindre än 9 år i skolan, hade en färgaffär. 

 

11. Motiv: Jag vill få ett betyg för att jobba här i Sverige. 

Mål: jag vill jobba i Sverige. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Irak, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. krig 



 
 

 Yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande, har ej arbetat 

 Mamma: född i Irak, gymnasieskola eller motsvarande, jobbar inte 

 Pappa: född i Irak, gymnasieskola eller motsvarande, bilmekaniker. 

 

12. Motiv: Jag ska studera på universitet i Sverige, då behöver jag Engelska B och så behöver jag klara av engelska på 

den här nivån. 

Mål: inget svar 

 Kvinna 

 30-39 år gammal 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Iran, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. att hennes man studerar på Linköpings 

Universitet. 

 Yrkesförberedande utbildning eller motsvarande, har arbetat 3-5 år som sekreterare i två år och som revisor i 

två år. 

 Mamma: född i Iran, mindre än 9 år i skolan, hemmafru. 

 Pappa: född i Iran, mindre än 9 år i skolan, chaufför. 

 

13. Motiv: Eftersom jag vill studera vid vuxenutbildningen och sedan studera igen på universitetet. 

Mål: inget svar. 

 Kvinna 

 20-29 år gammal 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Iran, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit eftersom hennes man studerar på Linköpings 

Universitet. 

 Högskole-/universitetsutbildning, har arbetat 1-2 år som lärare i sitt hemland och så jobbade hon med 

blommor i växthus. 

 Mamma: född i Iran, grundskola eller motsvarande, hemmafru. 

 Pappa: född i Iran, gymnasieskola eller motsvarande, har en fabrik och är arkitekt. 

 

14. Motiv: För att få jobb. 

Mål: Jag vill att studera svenska mycket att söka jobba. 

 Kvinna 

  50 år gammal eller äldre 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. religion eller annan trosuppfattning. 

 Född i Somalia, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. krig. 

 Mindre än 9 år i skola, har kryssat i har ej arbetat men uppger ändå att hon arbetat i restaurang och affär. 

 Mamma: född i Somalia, vet ej mammas utbildning, har ej angett mammas yrke 

 Pappa: född i Somalia, vet ej pappas utbildning, kock. 

 

15. Motiv: Jag vill ha betyg. 

Mål: Jag vill bli sjuksköterska. 

 Kvinna 

 20-29 år gammal 

 Boende hemma hos föräldrar 

 Har känt sig diskriminerad pga. religion eller annan trosuppfattning. 

 Född i Somalia, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. krig. 

 Mindre än 9 år i skolan, har arbetat mindre än 1 år på äldreboende och inom hemtjänsten. 

 Mamma: född i Somalia, mindre än 9 år i skolan, jobbade i affär 

 Pappa: född i Somalia, mindre än 9 år i skolan, jobbade med at sy kläder. 

 

16. Motiv: Jag vill prata för att jag studerar svenska. 

Mål: Jag vill läsa på universitetet. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Ensamstående utan barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. religion eller annan trosuppfattning 

 Född i Somalia, har bott i Sverige mindre än 5 år, kom hit pga. krig. 

 Grundskola eller motsvarande, har arbetat mindre än 1 år på café. 

 Mamma: född i Somalia, högskole-/universitetsutbildning, jobbar i mataffär. 

 Pappa: född i Somalia, Högskole-/universitetsutbildning, jobbar som lärare. 

 



 
 

17. Motiv: Det är sluta tiden. För att jag är 20 år. 

Mål: bilmekaniker. 

 Man 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet 

 Född i Somalia, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. krig 

 Grundskola eller motsvarande, har ej arbetat. 

 Mamma: född i Somalia, högskole-/universitetsutbildning, lärare 

 Pappa: född i Somalia, gymnasieskola eller motsvarande, arbetar med transport. 

 

18. Motiv: För att få bra jobb. 

Mål: Att få jobb. 

 Kvinna 

 40-49 år 

 Ensamstående med barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. religion eller annan trosuppfattning. 

  Född i Somalia, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. krig. 

 Grundskola eller motsvarande, har kryssat i har ej arbetat men har ändå angett ”jobba med barn” på frågan 

vad hon arbetat med. 

 Mamma: född i Somalia, mindre  än 9 år i skolan, försäljare 

 Pappa: mindre än 9 år i skolan, har ej angett yrke 

 

19. Motiv: Jag vill veta mer kunskaper på olika sätt i mitt liv. Även får man bra jobb på framtiden om man har bra 

utbildning. 

Mål: Kunskaper som jag får inte lära mig förut. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Vietnam, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. kärlek. 

 Grundskola eller motsvarande, har kryssat i har ej arbetat men har ändå angett att hon arbetat med äldre 

människor. 

 Mamma: född i Vietnam, högskole-/universitetsutbildning, sjuksköterska. 

 Pappa: född i Vietnam, högskole-/universitetsutbildning, militär. 

 

20. Motiv: Jag behöver att blir pedagogisk lärare. 

Mål: Jag vill att studerar till universitetet. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Ensamstående utan barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. religion eller annan trosuppfattning. 

 Född i Somalia, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. krig. 

 Grundskola eller motsvarande, har ej arbetat. 

 Mamma: född i Somalia, mindre än 9 år i skolan, hemmafru. 

 Pappa: född i Somalia, gymnasieskola eller motsvarande, lärare. 

 

21. Motiv: Jag vill lära mig svenska och detta kan hjälpa mig att kunna läsa och skriva. Jag kan kommunicera till de 

andra och att de förstår mig när jag pratar eller när jag skriver. Jag kan få jobb i framtiden. 

Mål: Jag hoppas att när jag blir bättre på att prata eller skriva, läsa detta kan hjälpa mig att jag kan hjälpa mina barn 

med läxor och efter får jag jobb. 

 Kvinna 

 40-49 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har känt sig diskriminerad pga. kön. 

 Född i Thailand, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. kärlek. 

 Grundskola eller motsvarande, har ej arbetat. 

 Mamma: född i Thailand, mindre än 9 år i skolan, hemmafru. 

 Pappa: född i Thailand, mindre än 9 år i skolan, bonde. 

 

22. Motiv: Jag vill prata svenska och folk här lever. 

Mål: Jag vill höra, prata, skriva och finna något jobb som önskar jag. 

 Kvinna 

 30-39 år 



 
 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Thailand, bott i Sverige mindre än 5 år, flyttade hit för att bo med sin familj. 

 Mindre än 9 år i skolan, har arbetat i 1-2 år på ett gym. 

 Mamma: född i Thailand, mindre är 9 år i skolan, bonde. 

 Pappa: född i Laos, vet ej utbildning, bonde. 

 

23. Motiv: För att uppveckla på svenska. 

Mål: Till en bra utbildning. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Thailand, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. kärlek. 

 Grundskola eller motsvarande, har arbetat 1-2 år på restaurang. 

 Mamma: född i Thailand, mindre än 9 år i skolan, hustru. 

 Pappa: född i Thailand, mindre än 9 år i skolan, snickare. 

 

24. Motiv: Att bli bättre på svenska. 

Mål: Att få jobb sedan. 

 Man 

 20-29 år 

 Boende hemma hos föräldrar 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Irak, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. krig. 

 Mindre än 9 år i skolan, har ej arbetat. 

 Mamma: född i Irak, vet ej utbildning, hemmafru. 

 Pappa: född i Irak, högskole-universitetsutbildning, ”han fick magister med transporter”. 

 

25. Motiv: Jag vill ha ett bra jobb i framtiden som en advokat som jag var i mitt hemland. 

Mål: Jag hoppas kunna bli advokat som jag var i mitt hemland. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Ensamstående utan barn 

 Har känt sig diskriminerad pga. religion eller annan trosuppfattning. 

 Född i Irak, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. krig. 

 Högskole-/universitetsutbildning, har arbetat i mer än 10 år som guldsmed [och advokat]. 

 Mamma: född i Irak, gymnasieskola eller motsvarande, hemmafru. 

 Pappa: född i Irak, gymnasieskola eller motsvarande, guldsmed. 

 

26. Motiv: För att jag vill studera mer. 

Mål: Jag vet inte. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Afghanistan, har bott i Sverige i mindre än 5 åt, kom hit pga. kärlek. 

 Grundskola eller motsvarande, har ej arbetat. 

 Mamma: född i Afghanistan, högskole-/universitetsutbildning, är gammal och jobbar inte. 

 Pappa: född i Afghanistan, högskole-/universitetsutbildning, pensionär. 

  



 
 

Bilaga 4: Data gymnasienivå 
1. Motiv: För att jag kommer från Somalia och mitt land hade ingen regering, så den högre utbildningen i Sverige sa 

till mig att de inte kunde giltigförklara mina dokument, så jag var tvungen att skaffa betyg från vuxenutbildningen 

för att ha en chans att få tillträde till universitet i Sverige. 

Mål: Jag hoppas att jag kommer att få en chans att bli antagen till universitet i Sverige, efter att jag klarat 

vuxenstudierna och fått betygen som krävs för att bli antagen. 

 Man 

 40-49 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Somalia, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. krig. 

 Har studerat på högskola/universitet, arbetat i 6-10 år: ”Först började jag arbeta som lärare på högstadiet, 

sedan gick jag med i International Non-governmental Organization (INGO) där jag arbetade som 

människorättsarbetare.” 

 Mamma: född i Somalia, mindre än 9 år i skolan, har ej fyllt i yrke. 

 Pappa: född i Somalia, studerat på högskola/universitet, domare. 

 

2. Motiv: Jag börjar grundskolan i Sverige som vuxen och även gymnasiet och nu är jag färdig min 

gymnasieslutbetyg och läser för tillfället Engelska 6 och Naturkunskap 2 för att kunna söka till 

Tandhygienistprogrammet. Jag har sökt till det och ska skicka komplettering sedan. 

Mål: Jag har fått lägenhet i Jönköping där jag ska läsa till tandhygienist. Jag ser fram emot att bli färdig och läsa 

vidare. 

 Man 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Iran, har bott i Sverige mindre än 5 åt, kom hit pga. kärlek. 

 Mindre än 9 år i skolan, har arbetat i 1-2 år: ”Jag har utbildat mig till undersköterska och jobbar som 

undersköterska på ett servicehus med gamla människor.” 

 Mamma: född i Irak, mindre än 9 år i skolan, hemmafru. 

 Pappa: född i Irak, mindre än 9 år i skolan, arbetare. 

 

3. Motiv: 1) För att lära mig bra svenska. 2) För att öka kompetens. 3) För att känna Sverige och folk bättre och för 

bra integration. 

Mål: 1) Att kunna bra svenska. 2) Att öka möjligheter för jobb och privatliv. 3) Att utveckla mig (som 

personlighetsutveckling). 

 Man 

 50 år gammal eller äldre 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Etiopien, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. ”Jag gifte mig och flyttade till Sverige 

för att bo tillsammans.” 

 Har studerat på högskola/universitet, har arbetat i mer än 10 år med ”undervisning, forskning, 

projektledare, administratör osv.” 

 Mamma: född i Etiopien, mindre än 9 år i skolan, hemmafru och arbetade i en liten butik. 

 Pappa: Född i Etiopien, mindre än 9 år i skolan, bonde och butiksägare. 

 

4. Motiv: För att läsa vidare på universitetet. 

Mål: Att jag ska få godkända betyg. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på grundskola eller motsvarande. 

 Har arbetat i mer än 10 år som kock, lokalvårdare och florist. 

 Mamma: född i Finland, studerat på grundskola eller motsvarande, hemmafru. 

 Pappa: född i Finland, studerat på grundskola eller motsvarande, arbetat på bilverkstad. 



 
 

 

5. Motiv: För att bli behörig till att söka utbildningar som t.ex. vårdadministratör, tandsköterska eller apotekstekniker. 

Mål: Att jag till slut kommer in på de utbildningar som jag vill. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har arbetat i 6-10 år som barnskötare, undersköterska och butikssäljare. 

 Mamma: född i Sverige, har studerat på högskola/universitet, lärare i grundskolan. 

 Pappa: född i Sverige, har studerat på högskola/universitet, ekonomichef. 

 

6. Motiv: för att komplettera betygen för att uppnå behörighet att studera vidare. Kan inre arbeta pga. skada i mitt 

nuvarande jobb. Därför måste jag läsa, utbilda om mig. 

Mål: Att läsa till medicinsk administratör. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har arbetat i mer än 10 år som undersköterska inom äldrevården. 

 Mamma: född i Sverige, studerat på grundskola eller motsvarande, dagmamma. 

 Pappa: född i Sverige, studerat på högskola/universitet, lokförare. 

 

7. Motiv: För att läsa in ämnen som krävs för att läsa vidare till byggnadsingenjör. 

Mål: Att få en bra grund till universitetet och komma in i studietempo igen. 

 Man 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har arbetat i 6-10 år som anläggningsarbetare (bygg). 

 Mamma: född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, säljer fastighetsinformation, 

kartor osv. 

 Pappa: född i Sverige, har studerat på grundskola eller motsvarande, svetsare, industriarbetare. 

 

8. Motiv: Jag vill utveckla mitt språk på engelska och svenska. 

Mål: Jag hoppas att får ett bra jobb. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Brasilien, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. kärlek. 

 Har studerat på högskola/universitet. 

 Har arbetat 6-10 år som kommunikationsrådgivare för facket. 

 Mamma: född i Brasilien, mindre än 9 år i skolan, hustru. 

 Pappa: född i Brasilien, mindre än 9 år i skolan, affärsägare. 

 

9. Motiv: Jag behöver ett bättre jobb. 

Mål: Bättre jobb. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Litauen, har bott mindre än 5 år i Sverige, kom hit pga. kärlek. 

 Har studerat på högskola/universitet. 

 Har arbetat 3-5 år som revisor. 



 
 

 Mamma: född i Litauen, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, lärare. 

 Pappa: född i Litauen, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, elektriker. 

 

10. Motiv: För att lära mig svenska och anpassa mig i det svenska samhället. 

Mål: Att prata och förstå bra svenska och att hitta lämpligt jobb. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Bulgarien, har bott i Sverige mindre än 5 år, kom hit pga. ”Min man bor här i Sverige cirka 20 år.” 

 Har studerat på universitet/högskola. 

 Har arbetat 3-5 år som hotellreceptionist och fastighetsmäklare i Bulgarien. 

 Mamma: Född i Bulgarien, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, fröken på dagis. 

 Pappa: Född i Bulgarien, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, agronom. 

 

11. Motiv: Jag vill fortsätta och plugga för masterexamen här i Sverige. Om jag har tur skulle jag doktorera men vi får 

se. 

Mål: Jag hoppas att jag kan klara Engelska 6 och få en plats i en av de största universitet i Sverige (KTH eller 

Chalmers). 

 Man 

 20-29 år 

 Boende hemma hos föräldrar 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Syrien, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. krig/politiska oroligheter och konflikten i 

mitt hemland. 

 Har studerat på högskola/universitet, har arbetat 1-2 år: ”Jag har arbetat som ingenjör i mitt hemland men 

tyvärr har inget jobb här.” 

 Mamma: Född i Syrien, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, hemmafru. 

 Pappa: Född i Syrien, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, arbetade i 33 år på en 

cementfabrik. 

 

12. Motiv: Jag måste studera för att göra mina diplom godkända i Sverige, då måste jag komplettera med några ämnen. 

Mål: Jag vill lära mig svenska och engelska för att kunna jobba vidare i det svenska samhället. Vill klara de kurser 

som jag behöver för mina diplom. 

 Kvinna 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Ryssland, har bott mindre än 5 år i Sverige: ”Jag kom hit för att bo med min sambo, som är svensk 

medborgare.” 

 Har studerat på högskola/universitet. 

 Har arbetat 6-10 år som försäljare och inom marketing, design och barnomsorg. 

 Mamma: Född i Ryssland, har studerat på högskola/universitet, sjuksköterska. 

 Pappa: Född i Ryssland, har studerat på högskola/universitet, vetenskapsman. 

 

13. Motiv: För att lära mig engelska som är viktigt att kunna när man jobbar inom vården, där man träffar patienter 

med olika bakgrund, för att engelska är ett internationellt kommunikationssätt. 

Mål: Att lära mig engelska så att jag kan kommunicera med mina patienter på bästa sätt. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Afghanistan, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. krig/politiska oroligheter. 

 Har studerat på högskola/universitet. 

 Har arbetat 3-5 år inom vården. 

 Mamma: född i Afghanistan, mindre än 9 år i skolan, har inte fyllt i yrke. 

 Pappa: född i Afghanistan, mindre än 9 år i skolan, har inte fyllt i yrke. 



 
 

 

14. Motiv: För att lära mig svenska och för att hitta ett jobb. 

Mål: Att lära mig svenska och börja arbeta som chemical engineer. 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Serbien, har bott i Sverige i mindre än 5 år, kom hit pga. ”Jag kom till Sverige eftersom min 

pojkvän bor här.” 

 Har studerat på högskola/universitet. 

 Har arbetat 3-5 år som chemical engineer. 

 Mamma: född i Serbien, gymnasieskola eller motsvarande, försäljningsassistent 

 Pappa: född i Serbien, gymnasieskola eller motsvarande, försäljare 

 

15. Motiv: För att förbättra mina betyg inför kommande studier på universitetsnivå. 

Mål: Tillräckliga betyg för att komma in på universitetet. 

 Man 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på grundskola eller motsvarande. 

 Har arbetat mer än 10 år som svetsare och DJ. 

 Mamma: Född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, pensionär. 

 Pappa: Född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, pensionär. 

 

16. Motiv: Vidare utbildning inom yrket. 

Mål: Behålla jobbet i framtiden med de nya kraven. 

 Man 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har arbetat i mer än 10 år som sotare. 

 Mamma: Född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande. Har ej angett yrke. 

 Pappa: Född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande. Har ej angett yrke. 

 

17. Motiv: Få behörighet. 

Mål: Få behörighet. 

 Man 

 20-29 år 

 Boende hemma hos föräldrar 

 Har känt sig diskriminerad pga. etnisk tillhörighet. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har arbetat 1-2 år med lantbruk. 

 Mamma: född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, barnskötare. 

 Pappa: Född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, lagerchef. 

 

18. Motiv: Jag vill fortsätta min utbildning. 

Mål: inget svar 

 Kvinna 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende med barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 



 
 

 Född i Ukraina, har bott i Sverige mindre än 5 år, kom hit pga. familj. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har arbetat i mer än 10 år. (har inte angett yrke) 

 Mamma: Född i Ukraina, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, arbetar med ekonomi. 

 Pappa: Född i Ukraina, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, pilot. 

 

19. Motiv: För att ha gymnasiebehörighet för att senare plugga på universitet. 

Mål: Utbilda mig och få bra poäng. 

 Man 

 30-39 år 

 Gift/sammanboende utan barn. 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Marocko, har bott i Sverige 5-15 år, kom hit pga. ”kärlek och är fortfarande gift”. 

 Har studerat på grundskola eller motsvarande. 

 Har arbetat 6-10 år som restaurangsbiträde. 

 Mamma: född i Marocko, mindre än 9 år i skolan, tidigare sekreterare och nu hemmafru. 

 Pappa: född i Marocko, har studerat på grundskola eller motsvarande, mäklare. 

 

20. Motiv: För att lära mig svenska språket. 

Mål: Behärska svenska språket innan jag flyttar tillbaka till England. 

 Man 

 20-29 år 

 Gift/sammanboende utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Cypern, har bott mindre än 5 år i Sverige, kom hit pga. ”Har en svensk mamma och för att lära 

mig svenska språket”. 

 Har studerat på högskola/universitet. 

 Har ej arbetat. 

 Mamma: Född i Sverige, har studerat på högskola/universitet, företagsägare. 

 Pappa: född i Cypern, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, företagsägare. 

 

21. Motiv: Därför att ta examen. 

Mål: Jag vet inte än. 

 Man 

 20-29 år 

 Ensamstående utan barn 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Afghanistan, har bott mindre än 5 år i Sverige, kom hit pga. krig. 

 Har studerat på yrkesförberedande gymnasieutbildning eller motsvarande. 

 Har ej arbetat. 

 Mamma: född i Afghanistan, vet ej utbildning, har inget yrke. 

 Pappa: född i Afghanistan, vet ej utbildning, har inte angett yrke. 

 

22. Motiv: För att få godkänt i mina gymnasiebetyg. 

Mål: Klara G-gränsen. 

 Man 

 20-29 år 

 Boende hemma hos föräldrar 

 Har inte känt sig diskriminerad. 

 Född i Sverige. 

 Har studerat på studieförberedande gymnasieskola eller motsvarande. 

 Har arbetat mindre än 1 år på ålderdomshem. 

 Mamma: född i Sverige, har studerat på gymnasieskola eller motsvarande, arbetar med 

funktionshindrade. 

 Pappa: född i Sverige, har studerat på högskola/universitet, lärare. 

 


