
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 

 

 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D—07/16--SE 

Shanis Amid 

Myten om nudlarna 

 
Hur ser bilden av studenten ut? 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Myten om nudlarna 
– Hur ser bilden av studenten ut? 

 

Shanis Amid 

 

 

 

 

Handledare: Mathias Martinsson 
 

 

 

 

D-uppsats år 2007 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D—07/16--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inst itutionen för samhälls-  

och vä l färdss tudie r 



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
 

Språk 

Language 
 
____Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
___X___D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-D--07/16—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
Titel 

Myten om nudlarna – Hur ser bilden av studenten ut? 

Title  
The Myth About the Noodles- What Does the Image of a Student Look Like? 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
This study is based on interviews with six students from Stockholm that have shared their 
feelings/opinions about how they experience their identity as a student. The aim of this master’s thesis 
is to examine how the identity of students is constructed but also how the post modern society affects 
the life that the students are living. With a higher demand on education and responsibility of making the 
right decisions, the student’s main concern is not only her studies, but also the goal to succeed in her 
life. The result points out that the environment which the student lives in has an influence on how the 
identity develops. The identity has nothing to do with the actually fact that the student studies, but with 
how the student acts outside the university. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Keywords  
Students, identity, post modern society, individualisation, expert system, social construction, discourse 
analysis   
 
 
 
 
 



Förord 
Jag vill passa på att tacka och lyfta fram ett antal personer som har varit mycket 

betydelsefulla i den process som ett magisterarbete innebär. Först och främst vill jag 

tacka min handledare Mathias Martinsson för hans stöd och mycket värdefulla råd och 

tips. Jag vill även rikta ett tack till min familj som alltid har stöttat mig. Jag vill även 

tacka dig Marcus för all hjälp med att få tag på informanter, men även ditt tålamod och 

lugn. Ditt stöd har varit ovärderligt. Slutligen vill jag tacka alla informanter som har 

gjort denna magisteruppsats möjlig.  

Ett stort tack till er alla! 

 

 

 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE 2 
FRÅGESTÄLLNINGAR 2 
AVGRÄNSNINGAR 3 
STUDENTEN SOM BÅDE UNG OCH VUXEN 3 

TEORI 5 

IDENTITET 5 
MODERNITET, POSTMODERNITET OCH IDENTITET 7 
SOCIALKONSTRUKTIONISM SOM TEORETISKT VERKTYG 11 

METOD 13 

DISKURSANALYSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 13 
DISKURSTEORINS ANALYTISKA REDSKAP 14 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE OCH FORSKARROLL 15 

ANALYS 18 

STUDENTEN I SVERIGE 18 
VEM ÄR STUDENTEN? 19 
FÖRETAGENS BILD AV STUDENTEN 24 
MEN JAG ÄR INTE SÅ STUDENTIG 29 
STUDENTEN SOM KONSUMENT OCH MÅLGRUPP 32 
STUDENTEN OCH DESS TILLIT TILL TJÄNSTER 34 
STUDENTEN I DAGENS DILEMMA AV VALMÖJLIGHETER 37 

AVSLUTANDE DISKUSSION 40 

SAMMANFATTNING 45 

REFERENSER 46 

BÖCKER 46 



RAPPORTER 46 
INTERNET 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 1

Inledning  
Det samhälle vi lever idag är ett postmodernt samhälle där vi har gått från ett 

industrisamhälle till ett tjänstebaserat samhälle och där kunskap och utbildning får allt 

större plats. Studenten har blivit en i mängden bland alla sociala grupper och idag 

under informationssamhället är bilden av studenten en helt annan bild än under med 

industrisamhället. Studenten ska idag inte enbart studera för att få ett bra jobb och ett 

bra liv, utan hon ska även acklimatisera sig till allt annat i samhället också. Robin, som 

är en av informanterna säger: ”Man ser studierna som ett steg för att komma 

någonstans” Bland mina informanter är det vanligt att de ser studierna som ett sätt att 

få ett bättre liv. Åldrarna på studenter varierar och med det även hur de lever sina liv. 

Några av dem har jobbat innan de började studera och har därför oftast en annan bild 

av sig själva som student än den typiska studenten som de själva beskriver. Att arbeta 

parallellt med studierna tillhör inte ovanligheten bland mina informanter som måste 

jobba om de ska ha råd till annat än bara räkningar och busskort. Dagens studenter är 

själva ansvariga att samla på sig rätt information och samhället som vi lever i, har blivit 

ett samhälle format på Ikea-vis, där individen själv får skruva ihop bitarna.1 

Informationen om diverse tjänster, varor och val påverkar individens kunskap om vilka 

beslut hon tar. Brist på rätt kunskap gör att individen måste lita på expertsystem såsom 

tekniska landvinningar och abstrakta system som pengar. Med expertsystemen skapar 

vi institutionaliserade normer där det är en självklarhet att systemen ska fungera. Ju 

mer vardagen består av expertsystem desto mer formar de oss och således våra 

identiteter. Expertsystemen skapar en tillit men även ett beroende att det är säkert att 

ta bilen och att det ska komma pengar ut ur bankomaten. Vi planerar och anpassar 

våra liv efter att expertsystemen ska flyta på och tilliten till dem byggs således på våra 

konkreta erfarenheter. Anthony Giddens menar att tillit inte grundar sig på avsaknaden 

av makt utan på avsaknaden av fullständig information.2 Av den anledningen har vi 

människor inget annat val än att försöka lita på systemen då det inte finns möjlighet att 

förstå hur alla system fungerar. 

 

Dagens samhälle är också enligt min uppfattning ett samhälle där identiteten får en 

större roll, då vi tenderar att identifiera oss med vilka tjänster och produkter vi äger. Vi 

delar ständigt in människor i olika kategorier och vikten med att veta vem man 

verkligen är tenderar att eskalera i takt med att samhället blir mer individfokuserat. 

Numera har konsumtion ändrat form och det handlar inte enbart om vilka varor du 

äger utan vilka tjänster du har tillgång till. Du ska ha rätt utstyrsel, rätt jobb och 

samtidigt ta ställning till en rad svåra beslut allt från pensionsfonder, försäkringsbolag, 

elleverantör med mera. Beslut som på så sätt får en allt större plats i vårt vardagsliv 

                                       
1 UngdomsBarometern, Ungdomar, inkomst & konsumtion, UngdomsBarometern 2000, s. 9. 
2 Giddens, Anthony, Modernitetens följder, Studentlitteratur, (Lund, 1996), s. 39. 
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och därför kräver mer eftertanke. Kanske bidrar den överflödiga informationen till att 

studenterna bara väljer det första bästa valet? Det postmoderna samhället påverkar hur 

människor lever i idag och därför blir det intressant att studera vilken bild av studenten 

som finns och hur studenterna själva identifierar sig. Vad är en student? Vilka 

egenskaper har den typiske studenten? Uppsatsen är ett samarbete med Student.se som 

är landets största och enda heltäckande webbplats för universitets- och 

högskolestudenter. Förhoppningen med denna uppsats är att få en bättre uppfattning 

om studenten.  

Syfte 
Då min uppsats är ett samarbete med Student.se innebar det att jag och min 

uppdragsgivare tillsammans bestämde ett gemensamt intresseområde att undersöka. 

Innan syftet fastställdes surfade jag runt på Student.se:s hemsida för att se vilka företag 

som syntes och som hade tjänster riktade mot just studenter. Det visade sig att 

bankerna och försäkringsbolagen riktade en större del av sin reklam just åt studenter 

och av den anledningen valde jag att just lägga fokuseringen på dessa företag. Jag 

gjorde även en pilotstudie för att se vad för sorts information jag som ”nybliven” 

student fick av de olika bankkontoren. Jag fick några broschyrer och ett personligt 

samtal med en handläggare på banken. Pilotstudien riktade sig inte mot 

försäkringsbolagen detta då det delvis var lättare att få kontakt med bankerna samt att 

studien gjordes efter att intervjuerna var klara och där informanternas erfarenheter av 

bankerna var större. 

 

Huvudsyftet med studien är att kartlägga och undersöka föreställningar av en typisk 

student samt huruvida studenterna passar in i bilden de själva producerar. Syftet är 

också att studera studenters attityder till banker och försäkringsbolag. Av den 

anledningen har jag också valt att titta närmare på vilken information det finns på 

bankers och försäkringsbolags hemsidor som är riktade till just studenter. På detta sätt 

ska jag försöka ta reda på och jämföra studentens faktiska bild av sig själva med den 

typiska bilden som företagen också är med och målar upp och anpassar sina tjänster 

efter.  

Frågeställningar 
Frågeställningar som behövs för att uppfylla mitt syfte är som följer: 

Vilken bild målar studenter upp om en typisk student och på vilka sätt anser de själva 

att de konstruerar sin självbild? Vilken bild har företagen av studenter och stämmer den 

överrens med den bild som studenterna beskriver om den typiska studenten? Hur 

påverkar informationen som studenterna får samt deras erfarenheter av diverse tjänster 

deras attityder och förtroende till banker och försäkringsbolag? 
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Avgränsningar 
I min uppsats har jag valt att göra intervjuer med sex studenter. Anledningen till att jag 

valde intervjuer var att försöka studera bilden av studenten på djupet. Den information 

jag har samlat på mig via intervjuerna skulle jag inte ha fått med bara enkäter. Om jag 

skulle ha utgått från en enkätstudie skulle jag ha behövt en större målgrupp, vilket jag 

inte ansåg vara lämplig av två skäl. Det ena skälet var att enkätundersökningen inte 

skulle ge samma kvalité som intervjuerna och det andra skälet var att 

sammanfattningen av enkäterna skulle ta för lång tid då på grund av det stora urvalet.  

 

Mina informanter är tre tjejer och tre killar som alla läser samma program på 

universitet/högskolenivå i Stockholm. Hälften är ursprungligen från Stockolm och den 

andra hälften har bott i Stockholms län i flera år innan studierna. Detta gör att alla de 

sex informanterna har programmet som något gemensamt. Sökandet efter 

informanterna har inte varit efter ålder utan efter vilka studenter som kunde tänka sig 

bli intervjuade. Åldern på informanterna ligger därför mellan 19-27 år. Jag har inte 

heller undersökt närmare på om svaren mellan könen varierar, dels då fokuseringen 

har varit på hur informanterna målar upp den typiska bilden av en student. En annan 

anledning var att det inte heller fanns markanta skillnader på svaren. Utöver 

intervjuerna har jag även studerat vilken information det fanns för studenter på 

bankers och försäkringsbolags hemsidor. Anledningen varför jag valde just banker och 

försäkringsbolag var att de erbjuder tjänster samt att just banker kan ses som ett 

expertsystem. När jag letade efter information på företagens hemsidor sökte jag efter 

hur företagen med hjälp av sin information beskrev studenten och vad för sorts 

information de hade just för studenter. Informationen jag samlade på mig var allt från 

artiklar om hur studenter bör kontrollera sin ekonomi, studentlån och 

kreditkortserbjudanden till tips och råd om hur studenten kan jämka och deklarera.  

Vad som är viktigt att påpeka är att min studie inte är representativ för vad studenter 

egentligen tycker och tänker, utan studien kommer att belysa hur sex 

Stockholmsstudenter upplever studentidentiteten. 

Studenten som både ung och vuxen 
Studenter är en intressant grupp då de befinner sig i övergångsfasen mellan att vara 

ungdomar till att bli vuxna.  De är intressanta enligt mig då de är attraktiva som 

konsumenter och är i en period då de kanske ännu inte har fastställt sin identitet. 

Förmånliga erbjudanden och hjälp till studenter särskilt de som är i början av sina liv 

behövs alltid. Detta speciellt då studierna för många studenter blir en period då de 

flyttar hemifrån och där de till och med flyttar till en annan stad. När studenten sedan 

ska börja försörja sig själv och sitt boende kommer det behövas en hemförsäkring, en 

elleverantör, ett konto på en bank där studielånet kommer och så vidare. Att bli vuxen 

är enligt Jan Carle & Per Sjöstrand att ingå i ett konsumtionsmönster som både ger 
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möjligheten till eget boende och egen försörjning.3 Carle & Sjöstrand skriver också att 

den offentliga konsumtionen både direkt och indirekt påverkar ungdomarnas egen 

konsumtion. Ungdomarnas inställning avspeglar den egna konsumtionen, där faktorer 

såsom deras livsstil, könstillhörighet och social bakgrund spelar roll.4 Carle & 

Sjöstrands teorier är passande för min studie då majoriteten av mina informanter är 

unga samt att de är i en fas där de själva hanterar sin ekonomi och nödvändig 

konsumtion. Konsumtionen blir i min studie en aspekt som är viktig då studenter i 

framförallt bankers och försäkringsbolags syn är konsumenter fast med en begränsad 

ekonomi. Denna begränsade ekonomi bidrar då till att den direkt och indirekt som 

Carle & Sjöstrand säger påverkar hur den unga studenten ser på sitt liv och sin livsstil. 

Direkt på det sättet att de inte kan köpa allt de vill ha och indirekt att det påverkar en 

del valmöjligheter som måste göras under längre tid just på grund av den dåliga 

ekonomin. Bara det faktum att studenterna måste klara av CSNs krav på avklarade 

kurser eller poäng gör att studenten långsiktigt måste tänka på sin ekonomi. 

 

 Tidigare forskning som UngdomsBarometern har gjort visar på att ungdomar i större 

utsträckning litar på kommersiella institutioner än på den offentliga sektorn. Då ligger 

större förtroende hos banker, tidningar och försäkringsbolag än för polisen och 

sjukvården.5  Ungdomarna litar hellre på det finansiella systemet, där banken är en 

trovärdig institution som förvaltar och kan påverka om kapitalet växer. Ungdomarna 

har inte heller hört om bankskandaler som de har gjort med politikerskandaler där 

politiker har använt skattepengar till bordellbesök med mera. Studien visar också att 

ens familjeförhållande (om ungdomarna kommer från arbetarklass eller från högre 

tjänstemanna-/akademikerhem) och ålder påverkar vad för sorts information 

ungdomarna får.6 Därför är det inte ovanligt att ungdomarna väljer samma bank och 

ibland samma försäkringsbolag som sina föräldrar. Föräldrarna har levt längre och är 

oftast mer insatta och belästa när de gör sina val. Mängden information verkar tydligen 

spela en avgörande roll för vilket beslut individen tar och allra mest för ungdomarna 

som är i början av sina liv. Vad gäller försäkringsbolag kan de unga ofta välja utifrån 

bästa villkor, eller från erbjudande från studentkåren. Dock menar 

UngdomsBarometerns att det skiljer sig mellan storstäderna och småstäderna. De som 

bor i småstäder tenderar att välja de försäkringsbolag som erbjuder bäst villkor.7 

                                       
3 Carle, Jan & Sjöstrand, Per, Ungdomars ekonomi och konsumtion, Ungdomsstyrelsen, (Stockholm, 

1995), s. 20. 
4 Carle & Sjöstrand, s. 14. 
5 UngdomsBarometern, s. 19. 

 UngdomsBarometern har gjort en stor enkätundersökning där resultatet har redovisat i tabeller och 

diagram. I detta fall när det gäller förtroende är ungdomarnas uppfattning oavsett kön, ålder, geografisk 

hemvist eller samhällsklass densamma.  
6 UngdomsBarometern, s. 19 ff. 
7 UngdomsBarometern, s. 40. 
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Ungdomsbarometerns resultat går att applicera på min studie då det bland ungdomar 

som har deltagit i undersökningen även har varit ungdomar som har studerat på en 

eftergymnasial nivå.  

Teori 
Nedan kommer olika teorier att presenteras som jag anser vara nödvändiga för att 

kunna utföra samt förstå min analys. Teorier som kan hjälpa mig att tolka 

kategoriseringar och teoretiska utsagor i materialet är bland annat identitetsteorier och 

teorier om individen i det moderna och postmoderna samhället. När jag talar om 

identitet har jag utgått mer från postmoderna teoretiker där Zygmunt Bauman utgör en 

stor del. Identitetsteorier behövs för att försöka förstå varför och hur viktigt det är för 

människor att de har en identitet och hur identiteten påverkar det vardagliga livet. 

Teorier om individen i det postmoderna samhället och som en splittrad individ kan 

också komma till användning för att försöka förstå hur alla valmöjligheter och 

expertsystem kan påverka människan. Expertsystemen tillhör den modernitet som 

Giddens talar om. När jag talar om expertsystem ämnar jag studera närmare på hur 

expertsystemen påverkar oss människor, istället för att gå djupare in på Giddens tankar 

om ett modernt samhälle. 

Identitet 
I dagens samhälle kan det kännas som ett måste för individer att kunna förklara vilka 

de är, vilka de identifierar sig med och varför. Vi människor både skapar och tillskriver 

vår egen och andras identiteter. Jonas Stier har närmat sig fenomenet identitet och 

beskriver den med följande metafor: 

En individs identitet kan ses som ett porträtt av vem och vad han eller hon är. På en 

från början vit duk målas ett porträtt – ”formas en identitet” – med hjälp av 

olikartade penslar, pennor och färger. Å ena sidan är det ett självporträtt – 

konstnären målar en bild av vem och vad han eller hon tror sig vara. Å andra sidan 

är andra konstnärer med och målar porträttet – utifrån vem och vad de uppfattar att 

personen är.8 

För åskådarna upplevs porträttet på olika sätt, beroende på om det betraktas på nära 

eller långt avstånd. Precis som vi tittar på ett porträtt skulle jag säga att vi även studerar 

människor, och beroende på hur mycket vi vet eller antar om personen avbildas därför 

också olika identiteter. Likt porträttet blir identiteten aldrig färdigt, ett livslångt arbete 

som då och då behöver en finputsning.9 Men hur ofta stämmer bilden av oss själva 

överens med bilden som andra uppfattar oss? Frågan tycker jag är intressant då vi 

människor inte alltid anser oss vara samma människor som vi var för till exempelvis ett 

år sedan. Men tas det i åtanke när andra människor målar en bild av oss, eller är 
                                       
8 Stier, Jonas, Identitet. Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, (Lund, 2003), s.14. 
9 Stier, s. 14. 
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bilden bara en generell uppfattning, oavsett våra egna finputsningar på identiteten? 

Dessa frågor är svåra att svara på. Men tankar om identitet har alltid funnits och en del 

människor säger att ägandet av en identitet är så pass viktigt att det räknas som ett 

grundläggande mänskligt behov. 10 

  

Hur formas identiteter? Den kända psykoanalytikern Erik Erikson utgår från att han 

antar att människans personlighet och identitet utvecklas i nära och nödvändigt 

samspel mellan biologiska och sociala processer11 Han menar också att grunden för 

identiteten kommer från hur vi människor redan som barn har identifierat oss med 

andra och lärt oss hur vi har hanterat livets konflikter. 12 Ungdomstiden är ofta den 

tiden då människor börjar tänka mer på sin identitet, men trots det fortgår 

identitetsformeringen hela livet. Det är också genom identifikation med andra personer 

som vi upprättar vår egen identitet och på så vis blir upprättandet och förändrandet av 

identiteten ett livslångt projekt.13 Vår förståelse om oss själva påverkas förutom via 

identifikation, även genom hur andra uppfattar och reagerar på oss.14 Enligt Erikson 

känner vi igen oss själva, och andra ser att det är vi oavsett tid. Med andra ord spänner 

identiteten både över tid och över situationer, medvetet och omedvetet på samma 

gång. 15  

 

Hur konstrueras identiteter? Vi människor konstruerar oss själva med hjälp olika 

förutsättningar som finns i den situation vi befinner oss i. Dessa förutsättningar är 

subjektiva och kan inte tolkas objektivt då individen själv tolkar sin situation och ger 

den mening.16 Människan tolkar sin omvärld utifrån sin kultur och kulturella 

konstruktioner. Det är också via de kulturella konstruktionerna som individen erhåller 

sin referensram och därmed skapar begränsningar och förutsättningar för att förstå en 

situation på ett personligt sätt. På så vis skapar därför också människan sig själv via 

referensramarna som hon erhåller av andra människor i form av kulturella 

konstruktioner.17 Det är också som Stier säger, genom språket som vi kan signalera 

relationer och följaktligen tillskriva människor identiteter. Identiteter blir som nämnt 

                                       
10
 Lichtenstein, Heinz, The Dilemma of Human Identity, Jason Aronson (New York, 1977)  & 

Ruitenbeek, Hendrik The individual and the crowd. A Study of Identity in America, Mentor Books, (New 

York, 1964) i Stier, s. 30. 
11 Erikson, Erik, Identity. Youth and Crisis, Norton, (New York, 1968), i Stier, s. 30. 
12 Erikson, Childhood and Society Norton (New York, 1963) & Erikson, Erik, Identity. Youth and Crisis, 

Norton, (New York, 1968), i Stier, s. 29 ff. 
13 Erikson, (New York, 1963,1968) i Stier, s. 29 ff. 
14 Stevens, Richard (red.) Att förstå människor, Studentlitteratur, (Lund, 1998), s. 26. 
15 Erikson, 1968 & Erikson, Identity and the Life Cycle, Norton, (New York, 1980) i Stier, s. 30 ff. 
16Olofsson, Per Olof, & Sjöström, Bengt, Existens och sociala relationer. Skiss till en existentialistisk 

socialpsykologi, Studentlitteratur, (Lund, 1993), s. 14. 
17 Olofsson & Sjöström, s. 14 ff. 
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innan, först meningsfulla i relation till något annat eller någon annan.18 När individen 

ger sig själv eller någon annan en identitet, innebär det med nödvändighet att 

individen talar om vem hon och andra inte är. Att ha en identitet är alltså ett sätt att 

distansera sig från andra.19 Språket definierar också vilken typ av identiteter det handlar 

om och användandet av olika epitet eller subjektspositioner tillskriver identiteten olika 

innebörder.20 

 

Richard Stevens menar att för att få en förståelse av människans identitet skall den 

personliga och den sociala identiteten beaktas. Den personliga identiteten står för 

individens privata tankar och upplevelser och den senare för vilka egenskaper och 

roller som individens tillskrivs21 Detta är enligt mig viktigt av den orsaken att om 

individen ska kunna tillskriva andra identiteter, måste hon även själv ha en någorlunda 

uppfattning av sig själv. Självuppfattning är enligt Olofsson och Sjöström: 

 […] den betydelse, tolkning och sammanhang vi ger våra grundläggande 

upplevelser av gemenskap och självuttryck. I och med dessa behovs oerhörda 

personliga betydelse för oss blir det naturligtvis inte en sann och objektiv bild utan 

en bild som är präglad av vår subjektivitet – en förvrängd bild som vi använder för 

att skapa trygghet skulle man kunna påstå.22 

Självuppfattningen är alltså den kunskap vi tror (min kursivering) oss ha om oss själva, 

men också det värde och betydelse vi tillskriver vår egen person. Vår självuppfattning 

har också att göra med grundläggande upplevelser, gemenskap och självuttryck. 

Självuppfattningen jämförs också med vår självbild.23 Självbilden är den kunskap och 

information vi har (min kursivering) om oss själva. Personlighetsdrag och personliga 

erfarenheter utgör andra delar av självbilden.24 Eftersom jag anser det vara viktigt att 

kunna definiera sig själv för att sedan kunna definiera någon annan har jag valt att 

studera hur studenter identifierar en typisk student men också huruvida de upplever 

sig själva som studenter. 

Modernitet, postmodernitet och identitet 
Människan idag lever i ett samhälle som kan beskrivas som ett komplext samhälle där 

fasta traditioner, normer och ideal sakta men säkert har tynat bort. Innebörden av detta 

blir följaktligen att individen själv i större utsträckning måste ansvara för att söka rätt 

                                       
18 Stier, s. 17. 
19 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner en sorts metodbok, Studentlitteratur, (Lund, 2003), s. 35. 
20 Stier, s. 17 ff. 
21 Stevens, s. 24. 
22 Olofsson & Sjöström, s. 24. 
23 Stier, s. 50. 
24 Stier, s. 51. 
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väg i livet.25 Den postmoderna identiteten präglas av ett ständigt ifrågasättande där det 

inte finns några givna traditioner som styr människors liv. Detta eviga ifrågasättande 

och den mängd kunskap som finns gör att individer idag tvingas att ta ställning till 

kunskapen. Människor i dagens samhälle ställs oftare inför en rad svåra valsituationer 

där reflektionen blir ett måste. Bauman hävdar att just detta överdrivna sökande efter 

rätt beslut och ordning leder till att individen blir mer förvirrad och försöker hitta 

snabba lösningar för att reducera valen, vilket enligt honom enbart slutar i felaktiga 

val.26 Dagens samhälle påverkar också ungdomarna/studenterna genom de krav som 

ställs. De ska klara av sina studier, ta ansvar för sina liv, uppfylla sociala förväntningar 

och samtidigt hinna reflektera kring livet. Ungdomstiden/Studenttiden har blivit en tid 

då det har blivit svårt att inte reflektera kring sina val, där det alltid måste finnas en 

förklaring till vilka beslut som tas.27 Bauman menar att individen vare sig den gillar det 

eller inte, är dömd till att välja och ständigt fortsätta rättfärdiga sina val. Han menar att 

individen måste vara plågsamt medveten om att det är hennes öde att välja. Detta då vi 

enligt honom lever i ett polycentriskt samhälle där det finns fler än en bild av det goda 

livet, mer än ett personligt idealmönster, mer än en uppfattning om hur vi ska skilja 

”bör” från ”bör inte” och mer än en trovärdig historia om världen. På så sätt kan vi inte 

uppmana förtroende för något av alternativen och därmed inte heller förkasta vissa 

andra.28 Han talar även om en individualisering som är här för att stanna och att 

individualiseringen erbjuder människor en frihet att experimentera men att det med sig 

följer konsekvenser. Bauman menar att vi måste inse vilken inverkan 

individualiseringen har på våra liv och erkänna detta faktum.29 Björn Nilsson menar att 

individen har bytt ut tryggheten mot friheten och det som kollektivet en gång stod för. 

Meningsfullhet och sammanhang kan inte heller längre ges då kollektivet är skilt från 

individen och därför svårare att uppnå.30 Bauman fortsätter med att identiteten 

uppkommer när gemenskapen försvinner och blir därför ett surrogat för gemenskapen. 

Gemenskapen finns inte längre i den privatiserade och globaliserade värld som han 

menar kan uppfattas som en bekväm tillflyktsort av trygghet och förtröstan.31 Giddens 

däremot, är kritiskt mot postmoderna teorier om att identiteten fragmentiseras. Han 

tycker inte att den moderna människan är maktlös inför samhälliga förändringar utan 

Giddens menar att människorna besitter kunskap om sin omvärld och den sociala 

verkligenheten. Därför kan de ta reda på vilka institutionella förändringar som får 

                                       
25 Frisén, Ann & Hwang Philip (red), Ungdomar och identitet, Natur och kultur, (Stockholm, 2006), s. 

202. 
26 Bauman, Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Polity Press, (Cambridge, 1990) i Frisén & Hwang s. 

209. 
27 Frisén & Hwang, s. 213 ff. 
28 Bauman, Zygmunt, På spaning efter politiken, Daidalos AB, (Göteborg, 2000), s. 155. 
29 Bauman, Det individualiserade samhället, Daidalos AB, (Göteborg, 2002), s. 66.   
30 Nilsson, Björn, Människans ansikten, Studentlitteratur, (Lund, 1988), s. 11. 
31 Bauman, Det individualiserade samhället, s. 184. 



 9

identiteten att verka vara fragmentiserad. Även om identiteten skulle vara mer splittrad 

i det senmoderna samhället än vad den har varit tidigare blir den inte upplöst som 

postteoretiker menar.32 Gunnar Aronsson menar att utvecklande av moderna sociala 

institutioner både lokalt och globalt har skapat nya möjligheter för människor att leva 

ett tryggt liv, men att det med moderniteten även medföljer en osäkerhet över den nya 

tekniken. Eftersom vi lever i eller är på väg in i en ny typ av samhälle menar Aronsson 

att de tidigare sociala grunderna för samverkan, koncensus och integration kommer att 

upplösas och således även basen för hur människor skapar mening i livet. Av den 

anledningen menar han att intresset för tillit lyfts fram.33 

 

Det som Giddens talar om är en modernitet som utgår från tre element; åtskillnaden 

mellan tid och rum, de sociala systemens urbäddning och slutligen den inneboende 

reflexiviteten som i sin tur påverkar kunskapen som påverkar individers och gruppers 

handlande.34 Jag tänker dock lägga fokuseringen på urbäddningsmekanismerna. Det 

finns två typer av urbäddningsmekanismer som är involverade i utvecklandet av 

modernitetens sociala institutioner. Den ena är symboliska medel och det bästa 

exemplet är pengar. Pengar är ett medel som kan skapa avstånd i tidsrummet och som 

gör det möjligt att genomföra transaktioner mellan personer som är helt skilda från 

varandra i tid och rum.35 Vi sätter alltså vår tillit till de symboliska löften som 

penningsystemens olika insatser tillhandahåller och därför litar vi både direkt och 

indirekt till samhällets ekonomi som är ett abstrakt system.36 Giddens menar att alla 

som använder monetära medel gör det under förutsättning att andra personer som de 

inte träffar respekterar dess värde.37  Våra betalkort är numera samma sak som pengar 

eftersom det finns en gemensam förståelse för dess funktion.  Vi behöver inte ständigt 

reflektera över hur det är ställt med bankerna så länge vi har våra konkreta 

erfarenheter som är i överensstämmelse med de behov som vi har inom ramen för de 

vardagliga rutinerna.38 Det som urbäddningsmekanismerna har gemensamt är att de 

vilar på tillit, men inte till personer utan till abstrakta förmågor. De är abstrakta i den 

meningen att vi inte kan erfara och möta dessa system som helheter, utan endast i 

form av representanter. Vi kan inte heller veta vad som döljer sig under ytan på 

systemen och på så sätt utsätter vi oss oundvikligt för vissa risker då vi inte har 

tillräckligt med kunskap för att veta hur systemen fungerar. Expertsystem som är det 

andra exemplet handlar däremot om tekniska landvinningar och professionell expertis. 

                                       
32 Månsson, Per, Moderna samhällsteorier. Traditioner riktningar och teoretiker, Prisma, (Stockholm, 

2003), s. 438. 
33 Aronsson, Gunnar, Tillitens ansikten, Studentlitteratur, (Lund, 2001), s. 15. 
34 Giddens, Modernitetens följder, s. 25. 
35 Giddens, Modernitetens följder, s. 30 ff. 
36 Aronsson, s. 92. 
37 Giddens, Modernitetens följder, s. 30. 
38 Aronsson, s. 93. 
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Hela vårt samhälle är stort sätt byggd på expertkunskap, ta bara bilen som ett 

exempel. De flesta vet att det är farligt att köra bil, eftersom det kan innebära risker för 

olyckor. Trots det litar vi människor ändå på att bilen och andra expertsystem som 

trafikljus ska fungera. Expertsystemen är som pengar, urbäddningsmekanismer som 

förskjuter sociala relationer från det omedelbara sammanhanget och bidrar till en 

trygghetskänsla som utgör stora delar av vårt vardagliga liv.  

 

Det förefaller tydligt att jag anser att både Giddens och Aronssons teorier om 

moderniteten och tilliten till samhället i stort är relevanta. Anledningen till det är att jag 

känner igen mig. Både jag och mina informanter bor i ett västerländskt samhälle och 

det är just oss Giddens talar om. Tilliten som bland annat Aronsson nämner är som 

hela grunden för all mänsklig kommunikation och för ett fungerande samhälle.39 Sett ur 

ett västerländskt perspektiv, förefaller Giddens och Aronssons teorier passande för min 

studie. Jag litar på expertsystemen och större delen av mina informanter gör det, 

eftersom vi själva inte är insatta i de olika tekniska landsvinningarna. Vi människor litar 

på att expertsystemen ska fungerar därför att vår förtröstan bygger på erfarenheter på 

att systemen fungerar. Dessutom har vi i bakhuvudet att det finns människor eller 

kontrollinsatser som ska se till att expertsystemen uppfyller sina syften.40 För att tillit 

ska finnas menar Barbara A. Misztal att det kräver en viss social ordning. I den stabila 

ordningen utgörs tillitens roll, som ger en grund för att hantera den sociala 

verkligheten mot oförutsägbarhet.41 Giddens däremot talar om en tillit som har att göra 

med den inneboende reflexiviteten. Giddens anser att tillit bör ses i sin relation till risk. 

Begreppet uppkom med tanken på oförutsedda konsekvenser som resultat av våra 

handlingar.42 Alla former av socialt liv är på något sätt grundade på individernas 

kunskap om dem. Dock kan vi aldrig veta när kunskapen om diverse saker revideras.43 

Hur människan ska ta ställning till informationen som finns är något relativt, men 

information som reviderar andra kunskaper gör att individen oavbrutet befinner sig i 

dilemman av valmöjligheter. Moderniteten konfronterar alltså individen med en rad 

komplexa valmöjligheter, dock betyder inte valmöjligheterna att alla individer har 

tillgång till dem, eller att vi nödvändigtvis gör våra val med full insikt om andra 

alternativ.44 Giddens menar att individen känner sig vilsen och ensam när det inte 

längre finns några fasta traditioner och måste ersätta dem med större och opersonligare 

                                       
39 Aronsson, s. 13. 
40 Giddens, Modernitetens följder. Självet och samhället i den senmoderna epoken Studentlitteratur, 

(Lund, 1999 ) 

 s. 35. 
41 Misztal Barbara. A Trust in Modern Societies. Polity press, (Cambridge, 1996) I Aronsson, s. 16. 
42 Giddens, Modernitetens följder, s. 37. 
43 Giddens, Modernitetens följder, s. 43 f. 
44 Giddens, Modernitet och självidentitet, s. 101 f. 
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organisationer.45 En anledning till att många människor hyser tillit till dessa opersonliga 

expertsystem är just bristen på tillräcklig och fullständig kunskap.46 Specialisering är a 

och o för de moderna abstrakta systemens karaktär. Vetskapen om att ingen kan vara 

expert inom alla områden inom de moderna kunskapssystemen, resulterar i att många 

människor inte heller förstår hur de flesta abstrakta systemen fungerar.47 Aronsson 

menar att individen hyser tillit till att försöka göra upplevelsen av världen mindre 

osäker och kaotisk, speciellt när vi inte har tillräckligt med kunskap.48 

 

Det som skiljer trovärdigheten till abstrakta system och den mellan personer är att 

under vissa förhållanden förutsätter tillit till abstrakta system inga möten alls med 

individer eller grupper som kan vara ansvariga för produkten eller tjänsten. Ibland 

finns det möjlighet att prata med individer eller grupper som är ansvariga. Dessa 

möten är de abstrakta systemens tillgångspunkter, alltså mötesplatser för åtaganden 

med och utan ansikten. Det är även ställen där de abstrakta systemen är sårbara men 

som också är knytpunkter där tillit kan byggas upp.49 Att ha regelbundna möten med 

de abstrakta systemens tillgångspunkter får följden att individen med tiden kan bygga 

förtroende för systemen. Det är de icke återkommande mötena som antagligen kräver 

mest försiktighet och där trovärdigheten ofta tar tid att upprätta.50 När individerna får 

ha åtaganden som är med ansikten uppstår enligt Giddens trovärdighet och lugn, trots 

att alla är medvetna om att tilliten och trovärdigheten egentligen gäller det abstrakta 

systemet och inte de individer som representerar det. Dessa åtaganden med ansikten 

är viktiga för att skapa trovärdighet oavsett hur pass insatta lekmännen är. Vilka 

erfarenheter människor har haft vid just tillgångspunkterna brukar vara avgörande för 

vilken attityd och tillit individer har till vissa abstrakta system. Men det påverkas också 

av vilken kunskap som finns, som sprids från medier och andra källor till lekmän och 

experter.51  

Socialkonstruktionism som teoretiskt verktyg 
Jag kommer i den här studien att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då 

min studie går ut på att studera hur studenter konstruerar sin och andras identiteter 

som studenter. Det är också bra att ha en förförståelse om vad socialkonstruktionismen 

går ut på då diskursanalysen som metod utgår mycket från de socialkonstruktionistiska 

teorierna.  

 

                                       
45 Giddens, Modernitet och självidentitet, s. 46. 
46 Giddens, Modernitetens följder, s. 39. 
47 Giddens, Modernitet och självidentitet, s. 42. 
48 Aronsson, s. 30. 
49 Giddens, Modernitetens följder, s. 84 ff. 
50 Giddens, Modernitetens följder, s. 85. 
51 Giddens, Modernitetens följder, s. 90. 
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En fråga som man kan ställa sig själv är om det finns en verklighet eller om allt är 

socialt konstruerat? Socialkonstruktionister menar att om vi ska få en förståelse för vår 

omvärld och våra medmänniskor måste vi kategorisera och beskriva händelser och 

människor. Ian Hacking skriver att konstruktionister gärna vill hävda att kategorier inte 

är bestämda av hur världen ser ut, utan är ett sätt att representera den på. Fakta blir 

följaktligen hur vi representerar världen.52 Vivien Burrs resonemang går ut på att 

verkligheten är tillgänglig för oss via kategorier kring hur vi människor konstruerar vår 

omvärld, dock speglar inte våra världsbilder verkligenheten. Burr menar istället att det 

handlar om människors dagliga interaktion och i våra sociala relationer som skapar 

versioner av vad som är verkligt för oss. På så vis finns det ingen rätt förståelse, ingen 

objektiv sanning om hur värden är då alla tolkar sin värld utifrån sina egna perspektiv 

och kategoriseringar.53 Av den anledningen är alla typer av sociala interaktioner, 

speciellt språk av stor betydelse för socialkonstruktionisterna, eftersom den hjälper till 

att bygga gemensamma (min kursivering) sanningar om hur världen är uppbyggd.54 

Språket producerar och konstruerar också våra erfarenheter av varandra och om oss 

själva. Språkfilosofen John R. Searle skriver att det mest välkända slagen i mening 

förekommer i språket. Vi använder språket för att tilldela märken och ljud funktionen 

att kunna representera.55 Han menar att språket är grundläggande för den sociala 

verkligheten och att det är just på grund av de symboliska verktygen som till exempel 

ord, vilka kan symbolisera någonting utöver sig själva.56  Allting vi tänker och talar om, 

inklusive våra identiteter är konstruerade via språket, skapade av diskurser. När vi 

beskriver en kategori gör vi det genom att säga vad kategorin inte är, precis som med 

identiteter. Hur olika kategorier uppfattas påverkas av samhället vi lever i.57 Burr menar 

att vi föds i en värld där det redan finns normer och värderingar om hur vi bör leva 

våra liv, och det är i våra samtal som vi upprättar gränser inte enbart för vad vi får säga 

men även för vilka handlingar som är möjliga att utföra.58  Diskurserna skapar därför 

referensramar som hjälper till att tolka världen.59  En diskurs blir till det som styr 

bestämda sätt att tala om och förstå verkligheten. Detta då diskursen refererar till allt 

från en serie utsagor, metaforer, berättelser, påståenden, begrepp, föreställningar med 

mera som på något vis producerar en särskild version av någonting.60  

                                       
52 Hacking, Ian, Social konstruktion av vad?, Thales, (Stockholm, 1999), s. 51. 
53 Burr, Vivien, Social constructionism, Routledge (London, 2003), s. 3ff. 
54 Burr, s. 3.ff. 
55 Searle, R, John, Konstruktionen av den sociala verkligheten, Daidalos, (Göteborg, 1997), s. 35. 
56 Searle, s. 74. 
57 Burr, s. 51 f. 
58 Burr, s. 5. 
59 Burr, s. 105. 
60 Burr, s. 64. 
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Metod  
När jag gjorde mina intervjuer använde jag mig av en halvstrukturerad intervju med 

bestämda teman i intervjuguiden. Metoden som jag har inspirerats av i min uppsats är 

diskursanalys med inriktning på både diskurspsykologin och diskursteorin. I min 

studie kommer jag att utgå från delar av Wetherells och Potters diskurspsykologi och 

dess sätt att analysera hur människor uttrycker sig och använder sig av diskurser i 

interaktion med andra i vardagliga samtal. Fokuseringen ligger främst på hur 

människor i tal, skrift och handling skapar versionen av sin sociala verklighet. 

Versioner som är självklara för den som uttrycker dem.61  

Diskursanalysens förutsättningar 
Något som diskursanalysen står för är att människors sätt att förstå och kategorisera 

världen är historiskt och socialt specifika och är därmed också kontingenta. 

Diskursanalysen menar således att det inte finns några universella sanningar.62 I 

diskurspsykologin använder forskaren sig av tolkningsrepertoarer som analyserar hur 

diskurs konstrueras i samband med social handling men även hur människor 

konstruerar världsbilder i social interaktion. Meningen med tolkningsrepertoarerna är 

inte ta reda på om diskurserna resulterar i en sann eller falsk avspegling av världen, 

utan fokuseringen ligger på hur dessa diskurser skapar en värld som är verklig för 

deltagarna.63 Med tolkningsrepertoarer menar Wetherell och Potter att individen kan 

använda sig av olika diskurser och växla mellan olika tolkningsrepertoarer för att 

förklara sin verklighetssyn.64 Då diskurspsykologin främst inriktar sig på hur människor 

använder sig av diskurser i sina vardagliga samtal kan det därför vara intressant att 

anlägga ett större perspektiv. Detta för att förstå hur människors utsagor skapar, 

representerar och till och med kan bekräfta ett visst sätt att förstå verkligheten.65 Det 

finns en tolkning av socialkonstruktionismen att verkligheten är det som individen 

säger att den är, vilket anses både rätt och fel. Rent principiellt kan ingen ta ifrån mig 

mina åsikter och jag får tillskriva min värld vilken betydelse som helst. Emellertid har 

vi oftast fasta och givna betydelser vilket försvårar för mig att tycka vad jag vill, i alla 

fall om jag vill ha stöd utifrån.66 Diskursanalysen menar alltså att det inte finns några 

universella sanningar av den anledningen att allt är socialt konstruerat. Det betyder 

                                       
61 Potter, Jonathan, Attitudes, Social Representations and Discursive Psychology i Wetherell, Margaret 

(red) Identities, Groups and Social Issues Sage, (London, 1996), s. 151. 
62 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

(Lund, 2000), s. 100. 
63Potter, Jonathan, Wetherell, Margaret Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and 

Behaviour, Sage, (London, 1987), s. 149. 
64 Winther Jørgensen & Phillips, s. 27. 
65 Winther Jørgensen & Phillips, s. 27.  
66 Winther Jørgensen & Phillips, s. 150. 
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med andra ord att även mina tolkningar är socialt konstruerade, som resultat av min 

socialisation som i sin tur resulterar i hur jag kategoriserar min omvärld. Många 

socialkonstruktionister och diskursanalytiker betraktar därför sin forskning som just 

diskursiva konstruktioner och som därmed inte enbart ger en enda möjlig förklaring 

och framställning av världen. 

 

I min studie har jag studerat informanternas uppfattningar om hur de bland annat 

upplever det att vara student. Jag som samhällsforskare måste alltså tolka och förstå 

något som redan är tolkningar, och på så vis förhålla mig till en värld som redan är 

tolkad av informanterna själva.67 Även om tolkningarna är kontingenta måste forskaren 

ta ståndpunkt för vems tolkningar som ska få mest utrymme. Precis som jag nämnde 

om vad som uppfattades verkligt för vem, återstår frågan hur jag legitimerar 

tolkningsföreträdet? Det finns två traditioner som belyser denna problematik och den 

ena menar att forskaren bör bortse från aktörernas beskrivningar av sig själva då 

sådana beskrivningar oftast är felaktiga. Den andra traditionen hävdar att aktörernas 

beskrivningar är av fundamental betydelse då deras egna uppfattningar om vad de gör, 

ger mening och identitet. Därför menar den andra traditionen att forskaren måste 

bygga på aktörernas beskrivningar.68 Diskursanalysen överensstämmer enligt vad jag 

har tolkat och förstått, med den andra traditionen. 

 

I diskurspsykologin använder forskaren sig av ett mer traditionellt synsätt på intervju 

och kodning av empiriskt material där fokuseringen oftast ligger enbart på informanten 

och dess svar. Dock kan det diskuteras huruvida forskningsintervjun och den sociala 

interaktionen sker på lika villkor. Det som skiljer en forskningsintervju från ett 

vardagligt samtal är att forskningsintervjun till viss del har en styrd struktur samt att det 

finns ett bakomliggande syfte.69 Efter att intervjuerna har transkriberats kan kodningen 

utföras genom att söka efter teman. När forskaren kodar är det viktigt för forskaren att 

inte förhålla sig till sina egna och kanske låsta teman, utan att försöka vara öppen för 

nya ingångsvinklar.  

Diskursteorins analytiska redskap 
Jag tänkte i min analys låna några verktyg från Laclau & Mouffes diskursteori som 

Winther Jørgensen & Philips tar upp. Anledningen till detta är att jag anser att en del 

av verktygen kan hjälpa mig förstå hur studentidentiteten konstrueras. I diskurser finns 

det alltid angivet vilka positioner som ett subjekt kan inta. Till positioner knyts en viss 

identitet där det finns förväntningar om hur subjektet ska bete sig. En individs 

                                       
67 Gilje, Nils& Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos AB, (Göteborg, 2004)  

s. 179. 
68 Gilje & Grimen, s. 180. 
69 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, (Lund, 1997), s.26. 
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subjektsposition begränsar och formar därför individens handlingsutrymme.70 

Diskursteorins begrepp subjektsposition passar bra tillsammans med 

diskurspsykologins resonemang kring subjekt och identitet då de båda anser att 

identiteten är något som konstrueras diskursivt.  Andra verktyg eller begrepp jag ska 

använda är: nodalpunkter, som är privilegierade tecken i en diskurs men som måste 

sättas i relation till andra tecken för att få en betydelse.71 Det är med hjälp av 

ekvivalenskedjor som dessa nodalpunkter får mening då dessa gör så att begrepp och 

tecken likställs med varandra. På så vis skapas det associationer som får mening och 

betydelse.72 Exempelvis kan nodalpunkten student få ekvivalens kedjan Student => ung 

=> dotter/son => konsument=> påverkar => och så vidare. Ekvivalenskedjor är de 

signifikanter som konstituerar identiteter. 73 Det är som Winther Jørgensen & Philips 

säger: 

 […] när man på detta sätt låter sig representeras av en samling signifikanter med en 

nodalpunkt som centrum som man får en identitet. Identiteten är något man antar, 

tilldelas och förhandlar om i diskursiva processer, och därmed uppfattas identitet 

som något alltigenom socialt.74 

Alltså får nodalpunkten student olika ekvivalenskedjor beroende på vilken 

subjekstposition den får. 

Forskningsetiska övervägande och forskarroll  
Något som jag tänkte på när jag bedrev min studie var att jag var oerhört noga med att 

informera studenterna om vad mina intentioner med studien var samt hur jag skulle 

behandla informationen som jag fick ut att av intervjuerna. Jag har i min studie utgått 

från vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att vara säker på att jag inte har 

missat någon viktig etisk reflektion. Dock anser jag inte att min studie är etiskt känslig 

då mina intervjufrågor inte berörde känsliga aspekter eller inkräktade på 

informanternas integritet. Det som är viktigt att tänka på är att detta är något som jag 

tolkar vara mindre känsligt, vilket inte mina informanter nödvändigtvis behöver hålla 

med mig om. Därför var det väldigt viktigt att jag var tydlig med forskningssyftet så att 

informanterna verkligen visste vad de gav sig in på. För att försäkra mig om att 

informanterna skulle få rätt information innan intervjuerna gjordes, delade jag ut brev 

där jag informerade om de fyra huvudkraven. 

 

De fyra kraven som jag har utgått ifrån kommer från vetenskapsrådet inom 

humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsråd tidigare kallad (HSFR). Kraven är 

                                       
70 Winther Jørgensen & Philips, s. 48. 
71 Winther Jørgensen & Philips, s. 33 
72 Winther Jørgensen & Philips, s. 50 ff. 
73 Winther Jørgensen & Philips, s. 50 ff. 
74 Winther Jørgensen & Philips, s. 51. 
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som följer: Informationskravet där jag som forskare ska informera mina informanter 

om det aktuella forskningssyftet. Informanterna ska meddelas att deras medverkan är 

frivillig och att de kan avbryta sitt samarbete när som helst. Samtyckeskravet går ut på 

att deltagarna i stort ska godkänna att uppgifter om dem kan presenteras, dock är min 

studie inte av känslig karaktär och inget som ska behöva bryta mot 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter som kan 

identifiera deltagarna bör hållas konfidentiellt och att personuppgifterna bör förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista kravet är nyttjandeskravet vilket betyder 

att forskaren endast kan använda informationen om deltagarna för 

forskningsändamål.75 Eftersom informanterna var väldigt öppna med hur materialet 

skulle användas har jag mestadels utgått från de två förstnämnda kraven. Detta betyder 

dock inte att jag har brutit mot varken konfidentialitetskravet eller nyttjandeskravet. 

 

Något som också är aktuellt och ibland kan upplevas mer komplicerat än de etiska 

förhållningssätten är min egen roll som forskare samt min påverkan på det slutgiltiga 

resultatet. Här gäller det att kritiskt reflektera och diskutera vad forskarrollen har 

inneburit och hur jag som individ har påverkat analysen och det slutgiltiga resultatet. 

Därför är reflexivitet något som forskaren alltid bör ha i åtanke, när forskningen 

bedrivs och senare när uppsatsen skrivs. I diskursanalysen är det viktigt att vara extra 

tydlig med hur forskaren har kommit fram till de tolkningar som gjorts. 

Genomskinligheten är här av stor vikt och det är betydelsefullt att lägga fram analyser 

och slutsatser. Forskaren ska även i sin uppsats ta fram lämpliga exempel från det 

empiriska materialet och detaljerade redogörelser för tolkningar och kopplingarna till 

resultatet.76 Genom att göra så ger forskaren läsaren en chans att följa med i studien 

och möjlighet att bilda sin egen uppfattning. Frågan är vem som får 

tolkningsföreträdet? Tolkningarna och tolkningsföreträde är en evig maktkamp mellan 

forskare och informanter. Ska forskaren ge större utrymme för sin egen tolkning? 

Troligtvis få forskaren större företräde då forskaren utöver sina egna tolkningar 

använder sig av teorier och metoder.77 Det är trots allt forskaren som oftast har bestämt 

ämne, analysmetod och teoretisk utgångspunkt.78 När jag nu som forskare har 

analyserat olika diskurser har jag haft i åtanke att försöka förhålla mig utanför mina 

egna åsikter kring ämnet och sätta en parantes kring mina egna värderingar så att 

dessa inte påverkar analysen. Detta har inte varit en lätt uppgift då jag många gånger 

har velat använda starka ord för att poängtera något, men som i själva verket bara har 

speglat mina åsikter. Jag har i den mån jag kunnat försökt undvika laddade ord, men 

läsaren bör ändå ha i åtanke att jag oavsett jag vill det eller inte har påverkat det 

slutgiltiga resultatet. 
                                       
75 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. s, 6 ff. 
76 Potter & Wetherell, s. 172. 
77 Winther Jørgensen & Phillips, s. 112. 
78 Kvale, s. 187. 
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Analys 
I detta avsnitt ämnar jag besvara mina frågeställningar och ta reda på vad som 

karakteriserar en typisk student. När intervjuerna gjordes visste jag inte att alla mina 

informanter arbetade samtidigt som de studerade, i sin tur har detta påverkat hur de 

upplever sig själva och andra som studenter. Innan analysen kommer en detaljerad 

information om studenter i Sverige, hämtat från högskoleverkets rapporter. 

Studenten i Sverige 
Vid sekelskiftet 1999/2000 fanns det knappt 300 000 studenter i grundutbildningen vid 

universitet och högskolor i Sverige.79 Hösten 2006 fanns det 320 000 studenter i 

grundutbildningen.80 Högskoleverkets projekt Studenterna i Sverige81 även kallad Studs 

definition på en traditionell student var en student som började studera innan hon eller 

han hade fyllt 24 år. Studenten skulle då inte ha varit borta från högskolestudier under 

tre på varandra följande terminer och var en person som studerade på heltid. De som 

inte passade in i den traditionella definitionen kallades då icke-traditionella.82 I 

rapporten kallade de alla som studerade på en högskoleutbildning för studenter, detta 

oavsett inriktning.83 Majoriteten av studenterna vid sekelskiftet var ensamstående och 

två av fem var antingen gifta eller sammanboende. Vart femte student hade då också 

barn som var under 18 år. Studien visade också att de flesta av studenter bodde som 

svenskar gjorde i allmänhet. Hälften bodde i lägenhet, vart fjärde i villa eller radhus. 

Den speciella bostadsformen för studenter, studentrum eller lägenhet, utnyttjades 

mindre än en femtedel av alla studenter.84   

 

I Sverige har alla rätt till högskoleutbildning på lika villkor. Regeringen har satt ett mål 

att hälften av en årskull ska läsa vidare oavsett ens sociala bakgrund innan 25 års 

ålder.85 De svenska studenterna tenderar att vara en heterogen grupp avseende både 

erfarenheter av tidigare studier och erfarenheter från andra delar av samhället än det 

svenska utbildningssystemet. De flesta studenter studerar både för att de är 

                                       
79 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige. Om livet och tillvaron som student vid 

sekelskiftet 2000. s. 7. 
80 Högskoleverkets rapportserie, 2007:20 R Studentspegeln 2007, s. 73. 
81 Materialet som projektet Studs har utgått ifrån är data från högskoleregister, enkätstudier till ett urval 

av 2034 studenter samt 30 djupintervjuer med studenter.  Högskoleverket är en central myndighet för 

frågor som rör universitet och högskolor. I högskoleverkets uppgifter ingår bl.a. att följa upp, utvärdera 

och utöva tillsyn av universitetens och högskolornas verksamhet. Verket skall analysera tendenser av 

betydelse för högskolan sant främja förnyelse och stödja utvecklingen av kvalitet och pedagogik. 
82 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 7. 
83 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 17. 
84 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 8. 
85 Högskoleverket, Högskolestudier. Fakta och information, s. 25. 
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intresserade av ämnena de läser men också för att de förväntar sig få intressanta jobb 

efter studierna. Fyra av fem studenter menade att de såg sina studier som förbättrade 

möjligheter på arbetsmarknaden.86 Generellt sätt visade Studs att svenska studenter såg 

högskoleutbildningen som ett medel för påverka sin tillvaro och sin framtid.87 Mer än 

två tredjedelar tyckte det var roligt att studera. Studien tydliggjorde att det särskilt var 

de yngre studenterna i åldern 21-24 som sa sig ha fått nya vänner under studietiden. 

Det var också de yngre som tyckte att studenttillvaron utanför studierna gav mycket.88 

För de äldre studenterna var studentgemenskapen inte lika viktig då de redan hade ett 

umgänge, en familj och ett arbete utanför studentlivet.89 Projektstudien visade också att 

många av studenterna inte enbart såg sig själv som studenter och studierna var inte det 

enda i livet. Alla var alltså inte som den traditionella studenten som ägnade nästan hela 

sin tid åt studier, kår eller nationsliv.90 Det visade sig också att en fjärdedel av alla 

heltidsstudenter arbetade. Dock blev och blir studenten än idag begränsad då hon inte 

kan tjäna hur mycket som helst eftersom det påverkar det statliga studiemedlet. 91 

Tanken med Studiemedlet är att den ska bekosta bostad, uppehälle och andra utgifter 

under den tid individen studerar. Dock visade Studs studie att vissa studenter var 

tvungna att arbeta för att klarar ekonomin.92 En fjärdedel av studenterna ansåg också 

att tiden inte räckte till för studierna och att det var en konflikt att få studierna och 

tillvaron att matcha. 93 Högskoleverkets rapport från 2007 94 visade att hälften av 

samtliga studenter lönearbetade under en sjudagarsvecka och att hälften av dessa även 

arbetade mer än 10 timmar per vecka.95 Idag, cirka sju år senare, efter Studs 

undersökning har det blivit allt vanligare att studenter arbetar parallellt med studierna. 

Vem är studenten? 
Vem är studenten? Vilka egenskaper tillskrivs en student? När jag gjorde mina 

intervjuer ställde jag frågan hur en typisk student var och svaren jag fick av 

informanterna visade sig i efterhand vara ganska lika. Det intressanta här är, om det 

finns en klar uppfattning om hur en student ska vara, eller om det bara var en slump 

                                       
86 Högskoleverkets rapportserie, 2007:20 R Studentspegeln 2007, s. 60. 
87 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 8. 
88 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 9.  
89 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 64. 
90 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 45. 
91 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 47 ff. 
92 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s 59. 
93 Högskoleverkets rapportserie, 2001:26 R Studenterna i Sverige,  s. 76. 
94 Studentspegeln 2007, bygger på en enkätundersökning. Enkäten skickades ut i slutet av april 2006 till 

11 119 studenter vid alla landets högskolor, exklusive de konstnärliga högskolorna. Studien omfattade 

inte förstaårsstudenter. Undersökningen är tänkt som ett komplement till det svenska 

kvalitetssäkringssystemet. Svarsandelen är 57 procent, vilket bedöms vara tillräckligt för att garantera den 

statistiska tillförlitligheten. 
95 Högskoleverkets rapportserie, 2007:20 R Studentspegeln 2007, s. 29. 
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att mina informanter hade en liknande uppfattning? När jag intervjuade fick 

informanterna svara på hur de ansåg att en typisk student var, fördelarna och 

nackdelarna med att vara student samt om de upplevde sig själva som studenter. Det 

visade sig att trots att mina informanter studerar på heltid, att de att de flesta av 

informanterna inte ansåg sig själva vara studenter. Detta då de inte la ner tillräckligt 

mycket tid åt att studera som en typisk student skulle göra. Ord som beskrev en typisk 

student var bland annat: heltidsstudent, flitig och engagerad. Malin: 

Det finns ju ganska många bilder av studenter, det är ju antingen den som lägger ner 

väldigt mycket tid och engagemang och hela. Nu när du student, nu studerar du, nu 

är din vardag går ut på egentligen att på att du du ska plugga. Det finns ju även 

dom som som glider ganska mycket lever sitt liv och pluggar. 

Malin delar här upp studenten som två typer, den som lägger ner mycket tid och 

engagemang och den som glider ganska mycket. I citatet ovan låter det som att det 

följer en plikt med att vara student, Malin säger: ”Nu när du student, nu är din vardag 

går ut på egentligen på att du du ska plugga” Vad jag förstår här av citatet är att Malin 

påpekar att en student ska studera men hon nämner ordet egentligen vilket gör att 

citatet får en annan mening, nämligen att studenten egentligen ska studera men att det 

inte verkar vara standarden. Högskoleverket menar att en student som studerar på 

heltid ungefär studerar 40 timmar i veckan, detta inklusive schemalagda timmar.96 Men 

enligt studentspegeln studerade studenterna som läste på heltid ca 20-30 timmar i 

veckan beroende på utbildning.97 Malin arbetar vid sidan av studierna och umgås med 

andra personer än enbart studenter. Hennes sociala process för att utveckla sin 

identitet verkar enligt henne vara en annan än som hon tillskriver en student. Hon gör 

därför också ett ställningstagande när hon berättar vem hon är och inte är, vilket är 

grunden för att utveckla sin identitet.98 Hon berättar om att det finns studenter som 

bara glider och lever sitt liv. Vid frågan om hur hon var som student svarade Malin: 

M: Åh jag är väl kanske mellanting mer åt det glidiga hållet (skratt) fast ändå inte så 

mycket, ska jag säga som precis inte klarade tentan, men ehm (skratt och inandning) 

I: Okej, mhm men alltså hur upplever du dig själv då alltså, du upplever dig själv 

som… Om jag har förstått rätt som mellanting som student.  

M: Ja jag tar det ganska lätt men jag vill jag vill ju klara alla alla kurserna men jag är 

inte den som alltid måste vara bäst och alltid måste få VG på allting och så där, utan 

jag känner att man har kommit till universitetet så lär man verkligen för sin egen 

skull på ett annat sätt än vad man gjorde innan.  

                                       
96 Högskoleverket, Högskolestudier. Fakta och information, s. 33.  
97 Högskoleverkets rapportserie, 2007:20 R Studentspegeln 2007, s. 25. 
98 Börjesson, s. 35. 
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När studenten väl studerar på universitetet menar Malin att studenten studerar för sin 

egen skull. Det var inte som när hon gick på gymnasiet, där strävan var att få så höga 

betyg som möjligt för att komma in på ett program. Hon säger: 

[…] jag tror i och för sig att ganska många studenter just nu har en syn på sig att 

dom är ganska slappa tyvärr, för att eller ja jag tror att man är ganska glad om man 

kommer in på många linjer för du behöver kämpa så himla mycket för att komma 

in, och sen så är det ju e nästan frivilligt så då tror jag att. Jag vet inte om det kan 

uppfattas som om att många tar det ganska lugnt. 

Malin ser sig själv som ett mellanting, hon är varken den som studerar på heltid eller 

den som bara glider. Kanske är det så att studenten på universitetet läser i den takt 

som passar dem själva och på så vis inte gör mer än vad de vill och orkar. Om det är 

så som Malin säger, att studenten är där för att lära sig för sin egen skull, medför det 

kanske att andra aktiviteter tar större plats. Johan är den informanten som talar mest 

om hur mycket tid som läggs ner på studierna: 

J: En student är väl egentligen, min bild av en student är en som en heltidsstudent 

åh då inte bara att det står på pappret utan att man verkligen. Dom utanför oss sitter 

folk och pluggar även fast det inte är tentaperiod utan de sitter och pluggar fem sex 

timmar om dagen väldigt måna om att liksom lära sig och producera väl på tentorna 

och så där ehm. Någon som alltså studier, där studierna tar upp hela av ens liv. 

I: Okej, ehm så med andra ord om jag har förstått det rätt så är en student en som 

studerar på heltid, som inte direkt arbetar så mycket. 

J: Mhm. Jaa alltså det är min bild, jag förstår ju absolut om det finns folk som inte 

skulle hålla med, men det är väl den bilden jag har. Jag ser mig inte som en student 

förrän jag verkligen lägger ner väldigt massa tid på mina studier och åh har det som 

huvudsaklig uppgift i livet för att under en viss period. Nu har jag inte det utan nu 

går majoriteten av min tid till att jobba. 

Johans fall är ett tydligt exempel där studierna hamnar vid sidan av arbetet. Han är en 

student som enligt honom är heltidsstudent på papper men inte i verkligheten.  Hans 

bild av en student är en person vars tid enbart går till studier och Johan anser sig inte 

vara student då hans tillvaro inte passar in i beskrivningarna. Han kan därför inte som 

Erikson säger identifiera sig med den bild han själv målar upp av den typiska 

studenten.99 Peter har en annan bild: 

I: Okej, om du skulle beskriva en typisk student, hur skulle den personen va? 

P: Öl öl öl öl öl öl (skratt) 

Peter talar inte om hur studenten är ”i skolan” som både Malin och Johan gör, utan 

talar om studenten på ett mer skämtsamt och ironiskt sätt. Han menar dock att det är 

svårt att beskriva en student då han själv inte upplever sig som student, men säger: ”Ja 

                                       
99 Erikson (1963,1968) i Stier, s. 29 ff. 
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riktiga studenter känns verkligen som om de bor i studentkorridor och festar och satsar 

på omtentorna” Peter är också den äldsta bland informanterna och talar till skillnad 

från Malin och Johan också mer om miljön som studenten bor i. Studentens attityd 

verkar enligt Peter vara att de festar och lever livet, där studierna kommer i andra 

hand. Peters bild av studenten som jag har tolkat det blir därför en person som är ung 

och oansvarig. Studenten målas upp som oansvarig då hon varken ses som ett barn 

eller en vuxen och är i en fas där hon ska lära sig att ta ansvar för sitt liv.100 Erika 

däremot tänker på den typiska studenten som en idealstudent: 

E: Ehm ehm jaa jag tänker nog på någon som mer alltså idealtypen typ 

juridikstudent eller kanske (skratt) eller som liksom i princip bor i skolan och 

pluggar väldigt mycket och tillsammans med andra. 

I: Är det några egenskaper man tillskriver studenter? 

E: Jaa det är väl det här med man det är svårt att säga generellt men ehm […] väldigt 

mycket så ehm det här med heltid och flitig och sitta så här sitta i jaa gömd i 

böckerna sådär ehm samtidigt som man vet ju att det är ganska många som inte alls 

pluggar heltid fast det ska vara heltidsstudier så är det inte så liksom. 

I: Vad tror du det beror på? 

E: Jaha jag tror att det antagligen beror på att folk märker att det går att klarar sig 

ändå, tror jag.  

Genom att säga att studenten är i gömd i böckerna associeras det till en handling där 

det enda som studenten gör är att studera, hon är gömd för allt som pågår utanför 

studentlivet. Studenten är alltså fokuserad på sitt och befinner sig i studiernas värld. 

Idealtypen av studenten menar Erika spenderar så mycket tid att hon i stort sätt bor i 

skolan, det är hennes värld och kanske till och med hennes verklighet. Idealstudenten 

har alltså inget annat liv vid sidan av sina studier och sina studiekompisar. Att 

idelstudenten målas upp som en flitig student tycker jag visar på att vi befinner oss i 

ett informationssamhälle där kunskap värderas högt. Ylva talar också om en 

idealstudent, som är påläst inför alla föreläsningar och som vill få ut så mycket som 

möjligt av sina studier. Hon menar dock att den typiska studenten däremot är en 

student som gör det som måste göras. Ylva menar också att det är ganska slappt att 

studera. Högskoleverket rapport studentspegeln 2007 visade att 40% som studerade på 

heltid upplevde att studierna var för slappa, speciellt de inom humaniora, 

samhällsvetenskap, lärarutbildningen, teologi samt juridik.101 Uppenbarligen verkar det 

inte vara något ovanligt bland mina informanter att studenten studerar mindre än 

”idealet”. Informanterna menar att studenterna pluggar efter sin egen takt och 

motivation. Är det något som de är mindre intresserade av gör de bara det som måste 

                                       
100 Carle & Sjöstrand, s. 20. 
101 Högskoleverkets rapportserie, 2007:20 R Studentspegeln 2007, s. 73. 
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göras. Samtidigt måste studenten vara mån om att samla på sig tillräckligt många 

poäng för att kunna få sitt studielån. Studenten måste alltså som Bauman säger ansvara 

för sitt liv och stå själv för all inhämtning av kunskap och hur denna kunskap kan 

påverka hennes liv.102  

 

När det gäller ekonomi och handlingar talar Robin om studenten som en snål person 

som inte kan unna sig saker och som ständigt lever efter en budget, vilket är förståeligt 

då studenten inte har mycket pengar. Robin: 

[…] jag vill liksom kunna unna mig att gå ut och äta nån middag ta ett glas vin om 

man tycker ehm och göra dom sakerna kanske åka åka bort om det skulle va nåt 

och så liksom. Ja och när man går ut och handlar att man inte planerar handlingen 

efter liksom sin budget. […] men jag ser mig inte som en student som liksom snålar i 

allt och allt liksom. 

Utifrån mina informanter verkar den typiska studenten vara en person som har dåligt 

med pengar, en som studerar på heltid och som inte har tid att arbeta vid sidan av 

studierna. Samtidigt som det finns en student som bara gör det som måste göras, som 

festar och lever livet och har studierna vid sidan av allt annat. Åldern på den typiska 

studenten är enligt mina informanter någon som är runt 23-25 års ålder, men de menar 

att det även finns personer som är mycket äldre och som har barn. Johan säger att det 

finns ett stort mörkerantal på arbetslösheten då många i övre 30 årsåldern har börjat 

studera igen och att bilden på den typiska studenten således kan se väldigt olika ut: 

[…] det är ju ett väldigt mörkertal där arbetslöshet inte kommer fram för att det är 

väldigt många som väljer att gå tillbaka till studierna till skolan. Det finns till och 

med dom som efter säg 40, 50 som det då inte var vanligt att gå på högskola. Utan 

då var man klar efter motsvarande gymnasiet som läser komvux åh gör det av tvång 

och inte av intresse utan det är för att sista chans att sadla om och göra nåt annat 

eller på högskola också. Det är ju väldigt få som läser för att det är kul i den åldern 

utan det är för att jag tror att det är för att det har varit mycket många som har 

lämnat sina jobb som dom har haft länge som försöker hitta nya utvägar.  

Johan menar att på grund av den dåliga arbetsmarknaden kan bilden av en student 

således variera. Studentspegeln visade att en av fem instämde i att studierna kunde 

uppfattas vara ett alternativ istället för arbetslöshet, även denna andel varierade 

beroende på utbildning.103 Johan fortsätter och säger:  

[…] en student kan se ut på olika väldigt olika sätt det är ju tvåbarnsföräldrar i 45 

årsåldern som går tillbaka för att plugga och det är dom som precis gått ut 

gymnasiet. 

Det talas sällan om att studenten har barn, utan studenten förväntas vara ensamstående 

eller möjligtvis sambo. Högskoleverkets projekt Studs visade att majoriteten av 
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studenterna var ensamstående men också att vart femte student hade barn under 18 

år104. Högskoleverkets studie visade också att en fjärdedel av alla heltidsstudenter 

arbetade och att många av dem inte skulle klara av ekonomin utan arbetet.105 En av 

anledningarna till varför mina informanter arbetar är att studiemedlet inte räcker om de 

ska kunna ha pengar till annat än räkningar. Eftersom mina informanter bor i 

Stockholm tillkommer en högre levnadskostand för studenterna än om de skulle bo i 

en mindre stad där de skulle kunna cykla eller gå. De högre hyrorna och busskortet är 

ett par av många utgifter som mina informanter måste finansiera varje månad. Bilden 

av mina informanter blir alltså studenter som både arbetar och studerar och där arbetet 

många gånger tar över studierna. Studs undersökning visade också på att en fjärdedel 

av studenterna hade svårt för att kombinera studier och tillvaron.106 Kanske hamnar 

studentens studier i skymundan då hon måste arbeta för att studiemedlet inte täcker 

alla utgifter.  

 

Bilden av studenten målas upp efter hennes handlingar. Diskurspsykologin inriktar sig 

främst på hur människor använder sig av diskurser i sina vardagliga samtal och något 

som är förekommande är just att identiteten konstrueras efter individens handlingar.107 

Johan arbetar mycket och passar därför inte in i studentmallen vars handlingar utgörs 

främst av studier . Bilden av studenten utanför studierna kan ibland glömmas bort. 

Detta antingen för att studenten förväntas umgås med andra studenter och vara på 

studentiga ställen som på kåren och på de olika nationerna. Men det kan också vara 

som det är för mina informanter att de inte anses vara studenter enligt sig själva och 

sin omgivning. Stevens menar att andra människors uppfattningar och reaktioner på 

oss även påverkar vår egen identitet.108 Informanterna menar att tillgången till 

studentmiljöer påverkar hur studentig en student kan vara efter ”skoltid”. Tiden som 

finns utanför de schemalagda timmarna är också till för att studera. Ylva menar att det 

inte finns någon särskild skoltid då studierna alltid hänger över en. Som det ser ut för 

mina informanter använder de mycket av sin fritid åt att mestadels arbeta, hinna med 

studierna men även till att åka bort och hälsa på familj och vänner.  

Företagens bild av studenten 
Hur ser banker och försäkringsbolag på studenten? Bankernas bild av en student är en 

person över 18 och som läser på en eftergymnasial utbildning. Bankernas tjänster för 

studenter är till för dem som får studiemedel av CSN. Försäkringsbolagen kan däremot 

rikta sig till både studenter och ungdomar beroende på bolag. En del riktar sig direkt 

till studenter medan de andra har mer av ett ungdomspaket som är riktad till personer 
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mellan 16-31 år. När Bankerna skriver om studenter handlar det självfallet om 

ekonomin och de påpekar ofta på studentens dåliga ekonomiska situation.  Detta gör 

de genom att använda vissa ord som till exempel att studenten har en knaper och 

ansträngd ekonomi. Bankerna talar om att det är viktigt att ha koll på pengarna och 

att det är nödvändigt att göra en budget. De olika bankerna trycker på idén att om 

studenten har en planerad ekonomi kan hon lägga mer tid och energi på studierna. På 

de olika bankernas hemsidor är informationen mycket densamma då de i stort sätt 

erbjuder liknande tjänster. Eftersom studenter har dåligt med pengar har bankerna på 

sina hemsidor tips och råd på hur studenten kan ha koll på sin ekonomi och samtidigt 

ha roligt. Bankernas tips och råd visar att studenten ska veta hur hon ska ta ansvar för 

sitt liv. Frisén & Hwang menar att det beror på att vi lever i ett komplex samhälle där 

individen tvingas klara sig själv då fasta traditioner och ideal har tynats bort.109 

Bankerna vill uppfostra studenten genom att säga hur studenten ska planera sin 

ekonomi. På Swedbank kan det bland annat stå: 

Livet som student är en vardag med ständigt knappa resurser. Studiemedlen är bara 

avsedda att räcka under studietiden men även då är det svårt att få bidrag och lån att 

räcka till allt nödvändigt. Inkomsterna som du får från sommarjobbet kanske därför 

ska räcka till både sommaruppehållet och till bufferten för kommande 

studieperiod.110 

Bankerna menar att studenten bör ha en buffert för att kunna försörja sig då 

studiemedlet inte alltid räcker till. De förklarar på sin hemsida vad studiemedlet går ut 

på och att studenten kan få bostadsbidrag, de skriver också om att inkomsten kan 

påverka bostadsbidraget och studiemedlet. Swedbank ger även tips på hur studenten 

kan jämka och göra avdrag på deklarationen. Den uppfattningen jag får är att 

bankerna tror att studenten är relativt ung och inte har så stor erfarenhet av att hantera 

pengar. Studenten verkar också enligt bankerna vara en person som nyligen har flyttat 

hemifrån eller som kommer att göra det snart. Detta blir tydligt genom språket och 

sättet de försöker nå ut till studenterna på. Bankerna menar att som nybliven student 

gäller det att få kontroll över sin ekonomi och att det kan vara nödvändigt att göra en 

budget för att veta vart pengarna tar vägen. Trots att den första uppfattningen är att 

bankerna ser studenten som en nyligen utflugen fågel, skriver bankerna som nämnt 

innan om hur studenten bör ta ansvar för sitt liv. Detta märks genom att bankerna vill 

att studenten ska börja ta ansvar över sin ekonomi, börja spara och öppna konton hos 

dem. Bankerna anser att studenten med hjälp av en Internetbank lätt kan få en 

överblick på pengarna. De ger tips om hur studenten ska bli kostnadsmedveten genom 

att skriva upp alla utgifter och att det är viktigt att studenten håller i pengarna. 

Bankerna tar alltså ett samhälligt ansvar genom att ge studenten all information som 

hon behöver för att få en bättre ekonomisk tillvaro. Bankerna fungerar här som ett 
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expertsystem som besitter professionell expertis om hur studenten kan tjäna mera 

pengar. På grund av den professionella expertis som bankerna besitter kan bilden som 

bankerna målar upp av studenten lätt accepteras och fastställas av andra företag och 

människor. Detta då individen genom att ta till sig bankernas bild väljer att med sitt val 

inte leta efter andra valmöjligheter som finns i ett polycentriskt samhälle.111 

 

Om en student ska kunna ägna så mycket tid som möjligt åt sina studier och samtidigt 

hinna ha kul, menar privatekonomen Gunilla Nyström på SEB att studenten måste 

arrangera sin privatekonomi. Nyström fortsätter med att uppmana studenter att spara, 

och om det känns motigt menar hon att studenten ska tänka på det positiva målet. 

Hon säger att studenten bör tänka på följande sätt: ”Jag äter nudlar för att åka på 

semester” eller ”Jag köper kläder på second hand för att kunna köpa nya 

slalomskidor”112 Studenter kanske prioriterar att äta billig mat för att spara till något 

särskilt. Men enligt mina tolkningar av mina informanter känns det inte realistiskt att 

studenter skulle börja handla på second hand för att ha råd med exempelvis 

slalomskidor. Vad jag har förstått av mina informanter köper studenten det hon vill ha i 

början av månaden och tvingas sedan snåla med resten av pengarna. Det verkar även 

ha blivit en myt om studenternas nudelkonsumtion och ordet nudlar har blivit 

synonymt med billig mat och livsstil. Det går knappt att undvika nudeldiskursen så fort 

det talas om studenter. Ordet nudlar har blivit en nodalpunkt med egenskaper knutet 

till ordet.113 Den riktiga studenten känns enligt mina informanter inte så ekonomisk 

som Nyström målar upp. Erika säger: 

I: Tror du att, hur upplever du studenters möjligheter att konsumera allt från tjänster 

åh varor? 

E: Ehm ja ehm (paus 2 sek) jo men alltså jag upplever väl ändå att de flesta liksom 

de flesta kanske inte har så mycket pengar men ändå ganska mycket frihet att välja 

så här vad dom vill göra med dom pengarna som dom har… 

Malin verkar också dela Erikas åsikt och säger: 

[…] jag tror att ungdomar idag om du vill konsumera vilket dom vill så lägger de 

pengar på det. Jag tror att det är många ungdomar prioriterar att köpa grejer framför 

kanske spara eller göra andra grejer (skratt) som är nyttiga (skratt). 

Studenten har alltså frihet att själv bestämma hur hon ska hantera sina pengar. I och 

med det individualiserade samhället har individen en större frihet och med friheten 

följer vissa konsekvenser. Studenten kan alltså beroende på hur hon väljer att spendera 
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sina pengar själv sätta käppar i hjulet.114 Bankerna är medvetna om det samhälle som 

studenten lever i och har därför just spartips åt studenten. Det finns spartips på bland 

annat SEB:s, Nordeas och Swedbanks hemsidor, på SEB står det: 

Studentlitteratur är inte billig trots rabatter. Kolla om det går att köpa begagnat.  

Kläder kan ju kosta hur mycket som helst. Försök att lägga undan lite pengar så du 

kan passa på att handla när det är realisation, eller fynda i second hand-butikerna.  

Nöjen är en annan pengaslukare. Visst skall man roa sig men bestäm innan hur 

mycket kvällen får kosta och ta med dig kontanter. Betalar du med bankkortet finns 

risken att du gör av med mer än du har råd med.  

Stipendier. Det finns mängder med stipendier att söka. Närmaste bibliotek har 

information om vilka stipendier som finns att söka. Även de olika högskolorna 

brukar ha information vad som finns att söka för de olika utbildningarna.  

Småutgifter. Ofta är det småutgifterna som får ekonomin på fall. Se upp med dem!  

Rabatter. Medlemskap i studentkåren ger dig rabatter på vissa varor och tjänster. 

Kolla vilka företag/affärer/restauranger som ger studentrabatt.115 

Bankerna ser på studenten som en konsument med handlingsmöjligheter trots den 

begränsade ekonomin. Bankerna är måna om studentens sociala verklighet och 

försöker därför anpassa sina råd efter den. De tilldelar studenten en identitet som 

någon som behöver böcker för att kunna klara av sina kurser och kläder för att inte 

frysa och för att passa in i samhället. De tar för givet att studenten har ett socialt liv där 

nöjen utgör en stor del. Med andra ord ser bankerna på studenten i ett större socialt 

sammanhang där det är viktigt för studenten att anpassa sig efter samhällets normer. 

Banken som institution och som ett expertsystem målar snabbt upp en bild som jag 

kan tänka mig att allmänheten och media snappar upp. Robin menar att media har 

målat upp en bild av studenten: 

 […] den typiska studenten som typ media målat ut som lever på nudlar och ehm på 

nåt sätt har knapp ekonomi och lever i en liten studentlägenhet på 17 kvadrat i 

korridor. 

Här kommer myten om nudlarna upp igen och studenten förväntas som tidigare nämnt 

ha dålig ekonomi och vara ensamstående. Försäkringsbolagen däremot satsar på allt 

som har med hemmet att göra. Deras målgrupp bland studenter verkar vara de som 

nyligen flyttat hemifrån eller som kommer att göra det inom snar framtid. Det står 

bland annat att när ungdomen lämnar sina föräldrar så lämnar hon också deras 

försäkringar. Det är då dags för studenten att själv ta tag i sitt liv och skaffa sig en egen 

försäkring. Folksam lockar studenter med förmånliga priser på ONOFF och SIBA, vilket 
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kan utnyttjas vid tecknandet av studentförsäkringen. I studentförsäkringen ingår även 

bygg och hantverkarservice som ger gratis rådgivning om material och metoder 

samtidigt som studentförsäkringen ger förmånligare priser på målarfärg, tapeter och 

byggmaterial.116 Folksam menar bland annat att det är viktigt att ha en försäkring: 

Även om du inte tycker att du äger så mycket så behöver du en hemförsäkring, 

oavsett om du bor i lägenhet eller studentkorridor.117 

Idag är det inte ovanligt att studenten äger en dator och andra materiella ting som 

kostar mycket. Dagens student är en konsument och det vet antagligen 

försäkringsbolagen. Idag äger studenten mer att försäkra och det är allt vanligare att 

fler ungdomar äger lägenheter. Det märks bland annat hos Folksam som just erbjuder 

billiga priser på färg och byggmaterial. Hälften av mina informanter äger sin lägenhet, 

men trots det är de inte speciellt insatta hur försäkringar fungerar eller har några 

särskilda erfarenheter. Det har istället blivit en norm att äga en hemförsäkring. Enligt IF 

försäkringar är studenter oftast underförsäkrade och tycker att försäkringar är tråkiga, 

de menar att studenter generellt sätt har dåligt med kunskap om just försäkringar.  Av 

alla mina sex informanter är den en som anser sig ha bra erfarenheter, resten har ingen 

åsikt eller är inte den i hushållet som sköter försäkringarna. Med andra ord verkar det 

stämma att studenter har bristande kunskap om försäkringar samtidigt som de 

upplever försäkringar som något tråkigt. Robin: 

 [...] försäkringsbolag är väl mindre pålitligt, jag tycker att dom på nåt sätt krånglar 

till det ofantligt när man om man har en försäkring så är det oftast så att man har 

väldigt mycket försäkringar, man har hemförsäkring, man har tilläggsförsäkringar 

man har väldigt mycket försäkringar som man betalar förhållandevis mycket pengar 

på över tid, men oftast inte får tillbaka något. När det väl händer någonting så kostar 

det för mycket att lösa ut liksom eller ta ut en försäkring för att det ska löna sig det 

är i alla fall så jag har upplevt det men även att det är en oerhört tillkrånglad process 

i just försäkringsbranschen. […] när det väl händer nåt är processen ofattbart lång 

och komplicerad i behandlingen och även kontakten med försäkringsbolag är också 

så här halv halvkrånglig om vi säger så.  

Just att försäkringsbolagen tenderar att vara krångliga och att processen oftast är 

väldigt lång gör att Robin hyser mindre tillit för dem. Försäkringar är inte heller något 

som studenten har handskas med undre en längre tid som de har gjort med banken 

och därför kan misstron öka.  Jag tror också att försäkringsbolagen ibland anses som 

mer krångliga än vad de är då de förknippas med något negativt. Det är ju först när 

det händer någonting som individen behöver ta ut sin försäkring och handskas med en 

hel del blanketter. Processen kan därför antagligen uppfattas mycket jobbigare. Erika 

menar att hon inte orkar jämföra försäkringar och att det hänger mycket på intresse, 

men också beroende på hur insatt individen är: 
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 Ehm jag tror att det jag tror jag är inte så intresserad liksom ehm nä det verkar ju 

vara lite svårt och så där veta eller det känns lite snärjigt att sätta sig in i det ehm 

jämföra försäkringar. Sen känns det som om att det är inte är jättemycket pengar 

som man betalar per år om man bor själv i en hyreslägenhet och nästan inte har 

några saker så att det är typ 80 kr i månaden. Kanske det är inte hundra och då och 

då skiljer eller min erfarenhet är att det bara skiljer sig lite grann mellan olika 

försäkringsbolag då känns det som om att det kan kvitta och det tar mer tid och 

energi än vad jag tror att jag kan tjäna på kanske (skratt)  

Erika menar att studenten inte har mycket att förvalta och att hon bara har en 

försäkring för att det är något hon ska ha. Om inte intresset finns känns det motigt och 

kanske ibland onödigt att hålla på att jämföra försäkringar, speciellt om det är som 

Erika säger att hon ändå inte tjänar på det. Hon menar att det inte är värt den energi 

hon ska lägga ner för att få en lite billigare försäkring då de flesta ligger ungefär på 

samma prisnivå. Företagen utgår från en ung student och informerar därför om det 

mesta som kan vara bra att veta. Detta underlättar eftersom individen redan har en 

massa valmöjligheter och behöver vägledning. För lite kunskap och brist på intresse 

gör då att studenter kanske väljer tjänster som verkar vara förmånliga när det kan 

finnas andra som är bättre. Oavsett val måste individen ta ett beslut och de olika valen 

kräver en djupare kunskap och eftertanke.118 

Men jag är inte så studentig 
Under intervjuerna framkom det tidigt och tydligt att informanterna inte ansåg sig 

själva som den typiska studenten de beskrev. De menar att de oftast har studierna vid 

sidan av arbetet och att de inte lägger ner den tid och engagemang som behövs för att 

känna sig som en student. Malin är den enda informanten som säger att hon ser sig 

som en student. Hon bor i studentkorridor men är noga med att påpeka att hon inte 

äter studentig mat och att hon inte lever på nudlar, makaroner och köttbullar. Johan 

ser sig själv mer som en person som arbetar än en student, och studerar i den mån han 

hinner efter arbetet. Han satsar på att klara av tentor och är knappt på föreläsningar. 

Robin lever inte själv som han menar att de flesta studenter gör, han bor med sin 

sambo och känner inte att han snålar med allt. Ylva bor fortfarande hemma och säger 

inte att hon upplever pengabekymret som de flesta studenter har. Hon tar enbart ut 

bidragsdelen samtidigt som hon arbetar. Jesper anser att han slösar för mycket som 

studenter inte gör och varken han eller hans vänner ser honom som en student. Erika 

tycker att hon känner sig mer som en student ju längre tid hon har pluggat men att 

hon inte lever ett studentliv. För att studentidentiteten konstrueras och för att leva ett 

riktigt studentliv måste det finnas en studentmiljö. Alla mina informanter bor i 

Stockholm där det inte finns någon etablerad studentmiljö som det gör i Uppsala och i 

Lund. Malin: 
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I: Är man student på fritiden också? Hur upplever du det? 

M: Jaaa det tror jag, det är också på olika städer tror jag, för att i Uppsala till 

exempel där många av mina kompisar pluggar eller Lund. Där är det helt studentliv, 

så du är ju student rakt igenom, du det är ju studentpubar på eftermiddagen och sen 

så det finns studentcaféer och nationer som man går och fikar på och jag tror att 

man tänker mer på att man är student där. Här (Stockholm) går jag i skolan kanske 

9-11 som idag och kanske så är jag som alla andra liksom, jag kan umgås med 

kompisar om dom jobbar eller om någon annan gör nåt helt annat för att Stockholm 

är inte anpassat till studenter på samma sätt, så att jag tror att man märker av det 

mer i andra städer. 

Precis som Malin säger finns det inte samma utbud på studentaktiviteter i Stockholm 

som det gör i de stora studentstäderna som Uppsala och Lund.  För att en identitet ska 

bildas menar Erikson att det krävs identifikation med andra personer.119 I Stockholm 

menar Malin att hon är som alla andra, antagligen icke studenter. Hon ser sig själv som 

student fast är ändå som alla andra då hon redan har en fast bekantskapskrets med 

personer som inte studerar. Både Malin och Ylva betonar att Stockholm inte är 

anpassat för studenter och att individen är anonym, och därför är det inte lika 

uppenbart vilka som är studenter som det gör i studentstäderna. Ylva fortsätter på 

samma spår som Malin om studentstäderna: 

Y: […] jag tror att om man pluggar i mer en studentstad som Lund eller Uppsala så 

tror jag nog att man får en större gemenskap och sådär, jag tror att det är ganska 

svårt att komma från en annan stad till Stockholm som student för att många som 

pluggar på X så dom bor ju här och är uppväxta och har kanske sina kompisar sen 

tidigare. Det är bara inte lika angeläget för oss att kanske att träffa massa nya 

människor så där så. Jag tror väl att det är lite svårare liksom just med studentlivet 

det här privata runt omkring kanske att jag tror inte att det är lika livfullt och så där 

som på andra platser. Men samtidigt jag har inte engagerat mig så mycket i 

studentlivet heller så nån pub liksom sådär någon gång men det är inte så att jag är 

speciellt insatt. 

I: Varför inte då? 

Y: Ja just som jag sa att jag tror inte att det intresserar mig så mycket heller jag har ju 

en väldigt nära vänskapskrets som man har vuxit upp med och känt sedan länge. 

Och sen så har jag så klart blivit kompisar med en del i klassen, men det är inte som 

att jag känner att jag behöver gå på en massa liksom studentfester och liknande för 

att jag ska bygga kontaktnät här eller så att jag känner att jag behöver träffa en 

massa nya människor, så därför. 

Studentidentiteten konstrueras efter studentens handlingar, alltså efter vilka 

subjektspositioner som studenten får. Beroende på vilken subjektsposition studenten 

får, finns det förväntningar om hur studenten ska bete sig.120 Det kan vara att studenten 
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som konsument är snål och är begränsad i sin konsumtion som Robin påpekade. 

Studenten kan som elev vara flitig och lägga ner mycket tid på sina studier. Men 

studenten kan också vara som Ylva menar en social person som söker nya 

bekantskapskretsar. Alla dessa positioner påverkar bilden av hur den typiska studenten 

konstrueras. Ylva säger också att Stockholm inte är en studentstad. Detta då de flesta 

som studerar är stockholmare som redan har sitt kontaktnät och som är inte lika 

intresserade av den lilla studentverksamhet som finns i staden. Burr menar att vi föds i 

en värld där det finns bestämda normer och värderingar om hur vi bör leva våra liv. I 

Stockholm finns det en mentalitet som har blivit konstruerad på så vis att den inte är 

en studentstad. Genom att tala om hur pass dålig studentstad Stockholm är, upprättar 

vi genom språket gränser för vad som är lämpligt och icke lämpligt för en 

studentidentitet och en studentstad.  Det verkar också vara så att mina informanter i 

större grad umgås med sina kompisar sedan tidigare än med vännerna de har lärt 

känna via sin utbildning. Därför upplever jag att mina informanter mer identifierar sig 

mer med sina bekantskapskretsar än med sina klasskompisar. Det faktum att många av 

klasskompisarna också är stockholmare och arbetar utanför skolan gör att det är få 

som passar in i den typiska studentbilden som informanterna målar upp. Johan har 

studerat i en studentstad och säger följande om sina erfarenheter: 

 Den ända gången jag känt mig som en riktig student var när jag levde studentliv i X 

och där det bara inte fanns några jobb för mig åh mycket fritid och liksom bara 

studier. Åh då var det en annan slags roll liksom åh då fick man leva studentliv med 

inga pengar, mycket fester ehm åh man skulle klara skolan det var skam om man 

inte hade någon (harkel) jobb utan bara plugga att inte klara tentan utan det känner 

jag liksom att det var man tvungen att göra. 

Johan anpassade sig till en studentkultur som fanns i den studentstaden där det inte 

ansågs acceptabelt att bli underkänd på en tenta när studenten inte arbetade eller hade 

andra skäl. Olofsson & Sjöström menar att den kulturella konstruktionen av studenten 

påverkar vad som anses vara lämpligt och mindre lämpligt för hur en student ska 

vara.121 Bor studenten dessutom i en studentstad kan jag tänka mig att studenten 

genomsyras av förutsättningar och begräsningar för att förstå sin studentsituation på ett 

personligt sätt. Mats Börjesson menar att när individen ger sig själv en identitet talar 

hon också om vad hon inte är och kan på så vis kan hon distansera sig från andra.122 

För att kunna beskriva sig själva som studenter nämner informanterna saker som de 

eller andra inte tycker passar för en studentidentitet.  Peter: 

I: Okej, men hur upplever andra dig, ser dom dig mer som student eller Peter som 

jobbade? 

P: Jag tror inte att dom ser mig som student, det tror jag inte. 
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I: Varför tror du inte det? 

P: Jag vet inte (skratt) jag vet inte asså det ända som dom ser för att jag tycker inte 

att jag beter mig som en student liksom heller. Jag slösar nog till exempelvis alldeles 

för mycket pengar vad jag borde göra och plockar från sparpengarna och sånt där 

och försöker inte att äta nudlar varje dag även fast jag borde så att jag tror att jag tror 

att jag inte alls uppfattas som en student egentligen sådär.  

Peter beter sig alltså inte som en student enligt honom själv och sina kompisar. Han 

kan därför inte identifiera sin självbild med andra studenter och passar därför inte in i 

den socialt konstruerade bilden av en student. Men vem är det som konstruerar bilden 

av studenten och vilken tolkning har företräde? Genom att betrakta hur andra 

människor reagerar, uppfattar och kategoriserar oss får vi till slut en bild på hur vår 

sociala identitet bildas.123 Det har att göra med att människans kultur och omgivning 

påverkar individens referensramar och hur individen relaterar sig med andra. Peter och 

de andra informanterna tycker inte att de passar in i den allmänna och kollektiva 

bilden av en student då de umgås med andra studenter som inte heller anser sig vara 

studentiga. Burr menar att dessa sociala relationer och dagliga interaktioner skapar vad 

som kan vara verkligt för människan. Därför finns det ingen rätt eller fel tolkning av 

vad en students identitet kan vara, detta på grund av att det inte finns någon objektiv 

sanning, då alla tolkar sin verklighet och omvärld efter egna förutsättningar.124 Men 

detta utesluter inte att det ändå tenderar att finnas en kollektiv bild på vad en student 

är som mina informanter tar avstånd ifrån. 

Studenten som konsument och målgrupp 
Bland det första som kom fram när jag ställde frågan hur studenter var som 

konsumenter var den självklara faktorn: Pengar. Önskan att konsumera finns oavsett 

om individen har pengar eller inte, det tror jag i alla fall. Jag tror att det stämmer till 

stor del som informanterna säger, att studenter konsumerar när pengarna kommer och 

att de sedan måste vara ekonomiska och snåla in på allt annat. Det är inget givet att 

studenter ska äta nudlar, utan precis som Erika säger bestämmer studenterna själva hur 

de vill göra av pengarna. En del prioriterar ordentligt mat som Malin, medan andra 

kanske festar bort pengarna. Men hur är studenten som konsument? För att titta på 

företagens uppfattning utgår bankerna att studenten har dåligt med pengar och 

erbjuder därför sina tjänster i studentpaketet kostnadsfritt. De tar även för givet att 

studenten är teknisk kunnig då många av tjänsterna är via Internet och mobiltelefonen.  

Nordea skriver: 
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Betala räkningarna billigt, det vill säga aldrig över disk på bankkontoret. Skaffa 

Studentpaketet där Internet- och telefontjänster ingår. Studentpaketet är naturligtvis 

kostnadsfritt! 125 

På så sätt slipper studenten ta sig till ett bankkontor för att göra sina ärenden. 

Internetbank är det som mina informanter utgår ifrån när de ska välja bank. Robin: 

[…] jag använder i och för sig mycket Internetbank och det går liksom men de få 

gånger man är på banken så har jag fått vänta typ sådär jamen man går till X och det 

tar 45 min innan man får göra sitt ärende. Ehm vilket jag känner att jag inte riktigt 

har tid med att man kanske inte har ork med om man säger så. 

Trots att studenten inte har något inrutat schema tycker informanterna ändå att det är 

jobbigt att behöva ta sig till banken och vänta för att betala en räkning. För Peter är 

Internetbanken allt: 

P: […] X exempelvis har jag hört har en jävligt dålig Internet tjänst och dom skulle 

jag aldrig någonsin använda mig av, jag vet att X funkar jävligt bra på Internet och 

det är egentligen det viktigaste för mig egentligen, att ha en bra Internettjänst. För 

jag går inte till banken ofta, jag gör allting på Internet.  

I: Mhm, har tillgänglighet snabbhet, enkelhet, asså har det någon betydelse för hur 

man gör sina val? 

P: Ja jo det har det väl fast det är ju egentligen Internet är det absolut viktigaste för 

mig och sen så bankkontor finns, speciellt X finns ju överallt, jag skulle kanske inte 

ta nån bank som bara har ett bankkontor i Stockholm och en liten bank. 

Huruvida studenter är bra en bra målgrupp eller inte va informanterna oense om, det 

fanns de som tyckte att oavsett om studenterna vill konsumera eller inte så kan de inte 

då de är ekonomiskt bakbundna. De andra informanter sa att det var en prioritetsfråga 

beroende på hur studenten hanterade sina pengar. Vad de alla var ense om var att de 

ansåg studenter vara en bra målgrupp inför framtiden, särskilt för banker och 

försäkringsbolag då det inte är några tjänster som människor byter ofta och är något 

som de vuxna delar med sig till barnen i framtiden. Till en början har de flesta 

informanterna haft samma bank eller försäkringsbolag som sina föräldrar. Tidigare 

forskning visar att det inte är ovanligt att unga människor blir påverkade av vilken 

information de får av sina föräldrar och att de därför har samma bank och 

försäkringsbolag som dem.126 Informanterna menar att när studenterna har studerat 

färdigt kan de börja konsumera på ett annat sätt än vad de kunde göra under 

studenttiden. Bauman hävdar att ett lyckligt liv just definieras av 

konsumtionskulturen.127  
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Försäkringsbolagen anser att studenten är underförsäkrad och har låga lösören men att 

det trots det är viktigt att ha en försäkring. Vad jag finner fascinerande med just 

bankerna är att de betonar att studenten ska vara mån om sin ekonomi och ta ha hand 

om sin knapra ekonomi. Samtidigt finns det banklån riktade just för studenten så att de 

kan köpa vissa saker till lägenheten, exempelvis en ny dator, nya möbler med mera. 

Studenten kan till och med ansöka om kreditkort för att gardera sig för oanade utgifter 

och på så sätt känna en trygghet att de alltid har den möjligheten. Det kan upplevas 

som om bankerna visar en dubbelmoral, detta då de på samma gång som de försöker 

hjälpa studenter med tips för att dra ned på utgifter, passar på att locka studenter med 

förmånliga lån med låg ränta samt kreditkort för tråkiga utgifter. Bilden av studenten 

blir därför tvetydig, det finns den extra hårt belastade studenten som antagligen inte 

jobbar extra, det finns de med bostadsbidrag som inte kan jobba mer än en sommar 

om de inte ska bli återbetalningsskyldiga och så har vi studenten som jobbar extra 

men som också blir hämmad då hon inte får jobba hur mycket som helts på grund av 

CSN spärrkrav gällande inkomsten. Möjligheten att få bankernas studentlån bidrar till 

en bild av en konsumerande student som ska ha ”allt” på en gång. En bild som blir 

klar och tydlig är att studenten har dåligt med pengar och ska studenten ha råd med 

annat än räkningar är det nästan ett måste att arbeta. Det är i alla fall så mina 

informanter uttrycker det. Med Nordeas slogan ”Gör det möjligt” lockar de fler 

människor att låna. Kanske bidrar alla lån till att individen hamnar i en lyxfälla? Det 

kan bland annat stå: ”Låna upp till 20.000 för att underlätta studierna”128 Å andra sidan 

kan bankernas idé med att erbjuda lånet vara som en möjlighet för studenter utifall det 

kanske skulle krisa sig, att det finns pengar att låna. Om man tittar på denna 

dubbelmoral ur ett större perspektiv fungerar bankerna på så sätt att samtidigt som de 

erbjuder förmånliga studentlån, måste de ge tips och råd om hur studenten/individen 

kan dra ner på sina utgifter. För att rent ideologiskt legitimera sin verksamhet måste de 

visa båda sidorna. Med andra ord måste bankerna för samhället skull informera om hur 

individen kan dra ned på sina kostnader samtidigt som de för att verksamheten ska 

fungera, har tjänster som bidrar till det motsatta. 

Studenten och dess tillit till tjänster 
Något som är gemensamt för mina informanter är att erfarenheterna påverkar vilken 

tillit och trovärdighet de hyser för banker och försäkringsbolag. Eftersom mina 

informanter inte har lika mycket erfarenheter av försäkringar som bankerna, kommer 

jag därför fokusera mig på tilliten till bankerna. Just bristen på kunskap om 

försäkringsbolagen gör att tilliten till deras tjänster även minskar. Tillit hänger som 

Giddens säger på brist på fullständig information.129 På grund av att många av mina 

informanter inte är den personen i hushållet som ansvarar för försäkringarna har de 
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därför inte så mycket erfarenheter av ämnet. Banker däremot har informanterna haft 

skilda erfarenheter av och är något som de alla har. De flesta av informanterna säger 

att de litar ganska mycket på banken utan att egentligen veta varför. En del av 

informanterna säger att det beror på att de inte har haft dåliga erfarenheter av bankens 

tjänster medan Johan och Peter är mer skeptiska. Detta då de båda har varit med när 

banken har krånglat till det för dem. På grund av att informanterna inte är så insatta 

eller för att de har haft dåliga erfarenheter från banken vill de ha ”face to face” möten 

där de kan få svar på sina frågor och farhågor. Ett sätt att få tillit till tjänsterna menar 

informanter är om de kan prata med kunnig personal. Giddens säger att det är ofta 

möten med tillgångspunkterna som påverkar om tillit och trovärdighet kan upprättas130. 

Det är också personerna eller tillgångspunkterna som informanterna kommer ihåg. 

Johan berättar: 

[…] och min uppfattning av dom (banken) var att dom inte riktigt kunde sitt jobb 

och att det var väldigt mycket strul åh väldigt väldigt oklara svar, mycket skickades 

runt till andra kontor och det var inga som riktigt visste vad som skulle göras. Ehm 

och det är väldigt konstigt tycker jag med tanke på att det borde vara ganska vanliga 

arbetsuppgifter att som ett lägenhetsköp, det sker ständigt och dom här bankerna ja 

är med om det dagligen. Och det fortsätter än i dag när jag ska ändra min 

amorteringstakt och så och det är ofta väldigt mycket problem innan, alltså det 

borde man kunna ordna men så är det inte, så jag har faktiskt tappat en hel del 

förtroende för för just banker. Jag ska inte kalla dom amatörer men dom kanske inte 

kan olika saker på sitt jobb men så pass vanliga frågor tycker jag att man inte (paus) 

kunna slarva med eller ge så oklara svar för nån som behöver hjälp. Jag har inte så 

stor erfarenhet. 

Johan är här tvungen att mer och eller mindre lita på att bankpersonalen kan sitt jobb 

då han själv inte har mycket erfarenhet om hur lägenhetsköp och stora transaktioner 

går till. Johan blir därför beroende av den expertkunskap och expertsystem som finns. 

Den enda kopplingen Johan har till de abstrakta systemen blir tillgångspunkterna där 

en eller flera personer representerar och talar åt banksystemens vägnar.131 Peters 

erfarenheter handlar inte om mötena med tillgångspunkterna utan om när 

expertsystemet inte har fungerat. Peter: 

P: Ja du asså banker ehm asså det första jag kommer på att tänka på det var att jag 

trodde att jag hade blivit bestulen på kontot igår kväll, helt plötsligt hade jag inga 

pengar på kontot när jag var i baren (skratt) Men så visade det sig att det var massa 

betalningar som hade kommit in i efterhand som jag inte visste till om. 

I: Jaha. 

P: Jag har asså när jag drog till London så ehm helt plötsligt så drog X 30 000 från 

mitt konto. Det hade dom dragit från fel konto så jag låg på minus i några dagar där 

och det var en jävla massa tjafs om fick ringa dit och tjafsa med dom och det var 
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jättejobbigt. Det var det första jag tänker på när jag tänker på banker, att de kan 

ställa till med problem jävligt mycket. Men det är den erfarenheten jag har om 

banker, men annars tycker jag att det går skitbra med banker och så när det gäller 

betalningar och Internet och så, det mesta går att göra på Internet och det är jävligt 

skönt. 

Peters erfarenhet har gjort att han inte riktigt kan slappna av från den händelsen då 

hans bank felaktig drog pengar från hans konto. Även om händelsen skedde för flera 

år sedan menar Peter att det var det första han tänkte på när hans köp inte gick 

igenom. Numera är han nöjd med banken då han själv har kontroll över sina konton 

med hjälp av Internetbanken. Även om Peter idag är nöjd med banken så tror han inte 

att företagen kan bli mer trovärdiga med hjälp av sin information: 

P: För mig så handlar det mycket om erfarenheter bara bara av vad folk säger och 

tycker om dom och deras erfarenheter egentligen. Jag tror inte att jag skulle 

påverkas så mycket av någon form av text jag litar inte på sånt riktigt, jag vet att 

dom kan lägga ut en text för att man ska tycka bättre om dom och lita mer på dom 

så att jag köper inte riktigt sånt då då gå jag mer efter riktiga erfarenheter . 

I: Både dina och andras då? 

P: Ja personer som jag litar på måste jag säga. Jag vet inte vad de skulle kunna göra 

själva för mig för att jag skulle börja lita mer på dom eller någonting asså jag asså 

inte ens skänker pengar till välgörenhet det skiter jag i det är jättebra att de gör det 

men inte litar jag mer på deras service för det.  

I Peters och för de flesta av informanterna utgår de mycket från sina och andras 

erfarenheter. En anledning varför unga kan lita på banker är som UngdomsBarometern 

menar att unga tenderar att lita mer på banker då de inte har samma dåliga rykte som 

den offentliga sektorn.132 Erika talar om att de stora bankerna inte kan riskera att få 

dåligt rykte:  

I: Ehm hur tror du, eller du sa att du litar ganska blint på företagen? 

E: Mhm. 

I: Vad varför gör du det? För att du inte har haft några negativa erfarenheter? 

E: Jag tror att det är lite så eller när det har jag inte för det första ehm inte egentligen 

nån jag känner heller […] det är också så stora välkända företag som man tänker 

kanske att de inte skulle våga göra fel för att då skulle då skulle det gå dåligt för 

dom typ någonting sånt.  

Eftersom bankerna kan förlora sin professionella expertis om de gör bort sig, menar 

Erika att de inte skulle våga klanta till det. Av den orsaken att bankerna inte är något 
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som individen byter med jämna mellanrum blir de möten med personalen och de 

erfarenheter individen får avgörande för att skapa tillit. Malin säger:  

[…] ehm bank har jag ganska bra kontakt med har haft det i ganska många år, har 

skött det mesta själv ehm dom är väldigt trevliga (skratt) jag ehm har faktiskt kvar 

banken som jag hade när jag var liten, jag tycker den är väldigt personlig och det är 

ganska liten ehm men om jag skulle, jag tror inte att man väljer alltså byter bank så 

ofta jag tror att många tycker att dom har kvar den så länge banken inte klantar till 

sig och är otrevliga, jag tror att det är en sak som man egentligen inte byter. 

Med andra ord krävs det att individen är missnöjd eller att banken klantar till sig för att 

tilliten ska försvinna.  

Studenten i dagens dilemma av valmöjligheter 
I Sverige kostar det inget att studera och det allt vanligare att människor studerar 

vidare, något som Erika menar att individen blir respekterad för. Genom att studera 

vidare menar Erika att man tar ansvar för sitt liv och sin framtid. Informanterna menar 

att de studerar för att det är roligt att lära sig men framförallt för att komma 

någonstans. Studs studie visade att studenterna såg på sin utbildning som ett sätt att 

påverka sin framtid genom att få intressanta jobb efter studierna. Just att komma 

någonstans och lyckas med livet var viktigt för informanterna. Johan talade mycket om 

hur arbetsmarknaden såg ut och att det finns äldre personer som omskolar sig då 

dagens samhälle ställer hårdare krav på utbildning. Det individualiserade samhället har 

gjort att all fokusering ligger på att göra rätt identitetsval från början bland den mängd 

kunskap som finns.133 Ylva nämner att det är bra med många valmöjligheter:  

Y: […] eftersom att det finns mycket valmöjligheter har människor möjligheten att 

också ehm ta olika riktningar att man kan ju liksom, ja det blir ju en större bredd på 

människor att som sagt eftersom man kan ta fler val istället för att det bara skulle 

finnas ehm två alternativ. Eller om det nu ens finns två alternativ, men nu när man är 

det som om man kan skapa skapa sin identitet på ett annat sätt nu när det blir fler 

möjligheter. 

I: Kan du utveckla det där, det med att man skapar sin identitet? 

Y: Ehm så ja om det är färre alternativ eller liksom alternativ på hur man ska välja 

riktning vad man än nu än vill köpa allt från en liter mjölk till vad som. Om det finns 

färre alternativ då blir det mer att människor blir mer likriktade att då att alla gör på 

samma sätt. Men ju fler alternativ som finns desto mer differentierade kan ju 

människor bli också så att det blir väl mer kanske att man få en en unik identitet 

mer, man väljer sin egen produkt nästan. 

I: Har vi ett behov i samhället av att ha vår egen identitet tror du? 
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Y: Jag tror att vi talar om det eller intalar oss själva att vi vill va så unika men i själva 

verket är vi trygghetsmänniskor och flockmänniskor som eller flockdjur som gärna 

gör som som andra gör. Man titta på grannen eller på människor som man ser upp 

till och sådära, det här att jaha även fast vi har många alternativ så dom som man 

umgås med mest med som man har närmast dom är man nog ganska lik, vare sig 

man vill eller inte liksom. 

Ylva tycker att ju fler valmöjligheter en individ har desto större chans har hon att 

uttrycka sin egen identitet. Bauman anser det motsatta, att detta eviga letande efter rätt 

identitet och rätt beslut bara gör individen mer förvirrad.134 Trots att individen vill vara 

unik menar Ylva att vi i slutändan ändå gör som våra nära och kära eftersom vi även 

påverkas av och identifierar oss med deras livsstil. Erika säger också att människor tror 

att deras val, särskilt konsumtionen ska påverka dem mer än vad de gör. Genom att 

avstå från att påverkas blir också ett val som individen gör: 

E: […] alltså att vi tror att kanske vad hur man väljer eller vad man konsumerar får 

liksom kommer få så stor effekt i ens liv så här fast egentligen kanske det inte skulle 

spela en så jättestor roll liksom. Men ehm (paus 3 sek) och det alltså samtidigt som 

man kan ju välja så här eller man skulle kunna säga att man väljer sin identitet 

ganska mycket utifrån vad man konsumerar eller hur man ehm (paus 2 sek)  eller 

man kan ju i ganska stor utsträckning välja hur andra uppfattar en kanske, i vissa 

avseenden. 

I: Men är det viktigt att vi skapar en identitet med det vi konsumerar? 

E: Ehm ja vi gör det viktigt. Vi tycker att det är viktigt och då blir det viktigt liksom 

ja alltså oavsett om jag tycker att det är viktigt eller inte så finns det andra som 

tycker att det är det och det påverkar ju mig så även om jag väljer att inte försöka 

forma min identitet på nåt annat sätt eller på ett visst sätt så blir det ju också ett val.  

Här uttrycker Erika det som Bauman menar att vi är dömda till att välja, att vi aldrig 

kan sluta välja, då även det blir ett val.135 Giddens och Bauman har skilda åsikter hur 

individen hanterar alla valmöjligheter. Bauman menar att individen splittras och i 

slutändan gör fel val, medan Giddens menar att vår förmåga att reflektera och hantera 

kunskap gör att vi får en högre medvetenhet hur alla val påverkar oss.136 Paradoxen 

kring studenten och hennes valmöjligheter är att hon formellt sätt kan välja allt men 

inte har reella möjligheter på grund av den begränsade ekonomin. Den typiska 

studenten som tar studielån kan inte få ett banklån på två miljoner för att köpa en 

lägenhet då hon inte kan ge någon säkerhet. Trots studentens ekonomiska hinder och 

brist på att kunna ge säkerhet finns det mindre banklån som möjliggör lån utan 

säkerhet. Resultatet av detta blir att det är accepterat att konsumera även om studenten 
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inte har några pengar. I grund och botten hänger allt på att det är individen, studenten 

i det här fallet som är ansvarig för hur hon lever sitt liv, med eller utan skulder. 
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Avslutande diskussion 
Vem är nu studenten? Eftersom alla mina informanter är från Stockholm och utöver 

sina studier även arbetar, har deras syn på hur en typisk student är påverkats. 

Stockholm som studentstad anses enligt mina informanter vara en stad med 

begränsade möjligheter för hur en studentidentitet etableras. De menar att Stockholm 

inte är som de stora studentstäderna i Uppsala och Lund. Där finns det särskilda 

nationer, studentcaféer och ett riktigt kårliv. I Stockholm anser informanterna också att 

de flesta studenter själva är stockholmare som redan har sin bekantskapskrets. Just att 

stockholmsstudenterna har en bekantskapskrets sedan tidigare menar informanterna 

leder till att de inte har samma behov av att lära känna nya människor som studerar. 

Miljön är alltså en viktig faktor i hur pass etablerad studentidentiteten kan bli. I 

studentstäder som Uppsala och Lund genomsyras städerna av studenter och 

studentställen, till skillnad från Stockholm där individen är anonym. Det faktum att 

Stockholm är en huvudstad gör att det finns fler arbetsmöjligheter och således är det 

mer vanligt att studenten arbetar och kanske har kvar samma jobb som hon alltid har 

haft. Möjligheten att vara studentig finns kanske inte i Stockholm som den gör i 

studenstäderna där inte lika många arbetar.  På grund av att alla mina informanter 

arbetar vid sidan av studierna menar de att de har andra förutsättningar än den typiska 

studenten. Den typiska studenten framställs som en engagerad person som lägger ner 

mycket tid åt sina studier. Det är en person som satsar på att få bra resultat på tentorna 

och som gärna umgås med andra studenter. Men informanterna målar även upp en 

annan bild av studenten, som kanske kan ses som mer realistisk i förhållande till den 

typiska studenten. Den studenten är en person som på papper studerar på heltid men 

som i själva verket exempelvis har studierna vid sidan arbetet. Det är en student som 

studerar efter sin egen motivationstakt och en person som ibland glider igenom 

kurserna. Majoriteten av mina informanter menar att de inte kan identifiera sig med 

den typiska studenten de målar upp, men inte heller med den mer realistiska. Det är 

alltså en skillnad av att vara en student och att vara studentig. Genom att vara 

studentig är alltså individen som en typisk student. En student är annars bara en 

person som studerar menar informanterna. Men vad är att vara studentig? Jo, enligt 

informanterna är det att äta nudlar, festa, vara snål, inte arbeta, bo i en studentkorridor 

och satsa på omtentorna. Den typiska studenten som är studentig får olika 

subjektspositioner, hon är exempelvis som konsument snål och äter därför bara nudlar 

som har blivit en symbol för den begränsade ekonomin. Mina informanter säger sig 

inte leva ett studentigt liv där de måste snåla för att få pengarna att räcka. För att 

beskriva vem de är tar de automatisk avstånd från den studentiga studenten som de 

själva beskriver. Enligt informanterna känner de sig inte som studenter bara för att de 

studerar. Att vara student menar de, har inget med den egna identiteten att göra. Det 

faktum att informanterna även är varandras klasskompisar, bekräftar den bild de har. 
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De kan identifiera sig med varandras vilket Erikson menar att grunden för hur en 

identitet bildas. Studentidentiteten formas alltså inte genom ens gemensamma 

huvudsysselsättning, utan genom ett beteendemönster, om så hur studenten studerar 

eller hur studenten gör av tiden efter exempelvis föreläsningarna. Bilden av studenten 

påverkas till stor del av den socioekonomiska faktorn. Idag konsumerar studenten mer 

och den socioekonomiska faktorn är en bidragande faktor till vad som definierar och 

konstruerar en students identitet. Oavsett om det inte finns en rätt eller fel tolkning av 

en students identitet verkar det ändå finnas en generell uppfattning av en student, 

vilket oftast tenderar att överensstämma med bilden av den typiska studenten. 

 

Mina informanter menar och precis som den tidigare forskningen har visat att de 

studerar för att de vill komma någonstans. Just att komma någonstans och lyckas med 

livet var viktigt för alla informanterna. Idag är högre utbildning ett stort samhälleligt 

åtagande och till det knyts även förhoppningar till att studenterna ska kunna bidra till 

samhällsutvecklingen. Studenten står idag inför en individuell kunskapsresa där det 

postmoderna samhället ställer krav på att individen på egen hand ska avsätta tid och 

engagemang för hur hennes framtid ska se ut. Det är inte heller ovanligt att personer i 

övre 40 års ålder idag, måste omskola sig för att få ett arbete. Det faktum att äldre 

personer studerar, bidrar även till ett mörkerantal kring den faktiska arbetslösheten och 

en inblick på vilka krav det finns på utbildningen och framförallt på rätt utbildning. 

Det postmoderna samhället försätter enligt Bauman individen för en rad komplexa 

valmöjligheter som tvingar individen att vara beläst för att ta rätt beslut. Kanske är det 

så att pressen att lyckats med livet och allt sökande efter rätt identitet och karriärsval 

gör att individen blir splittrad. Eller är det så att vi blir medvetna som Giddens menar 

och kan därför reflektera kring hur alla dessa valmöjligheter påverkar oss? 

 

Företagens bild av studenten tycker jag nu i efterhand stämmer ganska bra in på mina 

informanters verklighet. Trots att de är studenter med en viss begränsad ekonomi är de 

fortfarande konsumenter. Mina informanter har det bättre ställt än den typiska 

studenten som inte arbetar och som kanske går på bidrag. Eftersom mina informanter 

har en annan ekonomisk möjlighet och har förutsättningen till mer pengar har de även 

en annan kraft att konsumera. Det individualiserade samhället har även lett till att 

individen har en större frihet men att det med friheten även medföljer vissa 

konsekvenser. Bankerna erbjuder studenten tips och råd där studenten själv väljer hur 

hon vill ta till sig dem. Bankerna ger både tips och råd på hur studenten kan komma 

undan billigt med kläder och kurslitteratur samtidigt som de lockar med studentlån och 

kreditkort. Detta visar i första hand på en dubbelmoral men även att bankerna är 

medvetna om att det finns studenter som har större handlingsmöjligheter att 

konsumera och därför kan vara intresserade av ett studentlån. Bankerna legitimerar på 

så sätt sin verksamhet genom att både ge råd om hur individen kan dra ned på 

kostnaderna samtidigt som de kan erbjuda sina andra tjänster. Idag har det även blivit 
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viktigare att konsumera då individen enligt Carle & Sjöstrand i sin konsumtion även 

uttrycker sin livsstil och identitet. Med hjälp av olika varor och tjänster kan individen 

tro att hon, som Bauman säger, ger sig själv ett lyckligare liv. Precis som både Ylva 

och Erika menar, uttrycker vi oss själva genom vår konsumtion, och vi intalar oss själva 

att det är så det ska vara.  I slutändan menar Ylva att vi ändå gör som våra nära och 

kära, det om något borde visa att vi kanske är en aning splittrade och att vi söker oss 

till gemenskapen för att söka trygghet. Dock kvarstår dilemmat med alla valmöjligheter 

som individen måste ha kunskap om. Samtidigt som individen tror sig vara friare i det 

individualiserade samhället ökar också ansvaret för att individen själv ska inhämta all 

information. Behovet av att ha tillgång till varor och tjänster gör att behovet av 

expertsystemen och expertkunskapen ökar i samhället. I takt med att 

informationssamhället växer, ökar även vår okunskap om hur dessa abstrakta system 

fungerar. Individen tvingas lita på sina och andras erfarenheter där den enda 

kontakten med systemen är möten med personer som representerar systemen, alltså 

tillgångspunkterna. Det är även möten eller samtalen med tillgångspunkterna som 

mina informanter kommer ihåg och tycker är viktiga för att skapa förtroende. Då kan 

de ställa sina frågor och få svar på sina farhågor och möjligtvis känna tillit till 

systemen.  

 

Vi människor konstruerar och anpassar våra liv efter dessa expertsystem som i sin tur 

formar oss. De formar oss på så sätt att vi planerar och lägger upp våra liv efter 

föreställningen att systemen ska fungera. Mina informanter är i stort sätt beroende av 

Internet som är ett expertsystem. Just det faktum att de slipper vänta på bankkontoret 

för att sköta sina ekonomiska ärenden gör att Internetbanken är populär bland mina 

informanter. Informanterna menar att Internet har underlättat mycket för individen och 

att det ibland är den enda källan till information. I takt med att vi vänjer oss vid dessa 

expertsystem tenderar vi också att bli allt mer handlingsförlamade när systemen 

fallerar. Emellertid lever vi på våra konkreta erfarenheter och det faktum att vi vet att 

det finns ansvariga som ska se till att systemen fungerar, vilket gör att vi kan hysa tillit 

till systemen. Dock förekommer det som i Peters fall att den mänskliga faktorn bakom 

systemen kan leda till att det blir fel. I Peters fall drog banken felaktigt en större 

summa från hans konto vilket komplicerade livet för honom under några dagar. Peter 

kan inte längre lita fullt ut på bankerna då de en gång ställde till det för honom. Den 

dåliga erfarenheten har satt sina spår och händelsen har gjort att det var det första som 

han tänkte på när köpet inte gick igenom. Informanterna menar att de egentligen inte 

vet varför de litar på bankerna. Giddens menar att tilliten hänger på brist på 

information vilket stämmer. Idag går det inte att sätta sig in i hur alla expertsystem 

fungerar och individen har inget annat än sina erfarenheter att utgå ifrån. Vad det 

gällde försäkringsbolagen var informanterna mer skeptiska mot tjänsterna och 

majoriteten av dem upplevde försäkringar som något tidskrävande och komplicerat. 

De menade också att de utgick från vilka erfarenheter de hade och inte så mycket från 
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vilken information som fanns.  Det visade sig också att informanterna inte hade många 

erfarenheter och därför inte hade så mycket reflektioner kring banker och 

försäkringsbolag som just expertsystem. Detta visar att studenten har möjligheter men 

inte tillräckligt med reella förutsättningar för att ha tillgång till alla tjänster som finns 

om det inte skaffar sig kreditkort, eller tar ett banklån för att exempelvis ha en dator 

att försäkra.  

 

I Sverige satsar vi mycket på utbildning och högskoleverket uppdaterar sina rapporter 

om hur utbildningsväsendet egentligen fungerar. Det finns till och med en politisk 

agenda där regeringen vill att åtminstone hälften av alla 25 åringar ska ha börjat 

studera. Idag är det inte ovanligt att studenten är runt 23-25 år innan hon börjar 

studerar och att hon har andra erfarenheter än just det svenska utbildningsväsendet. 

Sveriges studenter är en heterogen grupp med olika bakgrund och förutsättningar. 

Detta gör att företag som erbjuder tjänster till studenten måste vara medvetna om 

variationen mellan studenterna. Jag anser att bankerna och försäkringsbolagen har en 

realistisk uppfattning om studenten men att de med sin information i första hand riktar 

sig till den typiska studenten som inte har pengar. Det finns inget tvivel idag om att 

studenten är en konsument som själv bestämmer hur hon vill spendera sina pengar. 

Studenten idag arbetar för att se till så att hon har råd med fler utgifter än bara 

räkningar. Dagens student är en teknisk kunnig student och tjänsterna anpassas också 

därefter. Idag kan studenten i stort sätt hantera alla sina bankärenden via Internet och 

telefonbanken. Vårt informationssamhälle bidrar till att företagen tar för givet att 

individen är teknisk kunnig och på så sätt satsar på att lägga ut information på nätet. 

Studenten idag är egentligen som vilken annan konsument som helst fast med en 

stämpel att hon är fattig och äter nudlar. Mina informanter är ingendera. De studerar, 

de arbetar och de konsumerar. Mina informanter umgås sällan med studenter vilket 

gör att informanterna lever ett annat liv än vad de skulle ha gjort om de var en typisk 

student. Då skulle de knappast ha tid att arbeta och inte speciellt mycket pengar för att 

unna sig en god middag då och då. 

 

Egna reflektioner som jag kan göra efteråt när studien är gjord är att ämnet även 

handlar om mig och berör mig. Jag är också en student. Jag har dock bott i en 

studentstad och upplevt ett studentliv som mina informanter inte gör i Stockholm. 

Däremot känner jag igen mycket av vad de säger då jag kommer från Stockholm och 

har vänner som studerar där. Jag har också det senaste året arbetat och arbetar i 

Stockholm, där jag har märkt av skillnaden med att ha några tusen extra i månaden. 

Min förförståelse har nog resulterat i att jag lättare har hängt med i intervjun och att jag 

har tagit till mig vad informanterna har sagt då jag många gånger har upplevt det som 

beskrivits. Bristerna med min studie skulle vara om jag med min egen förförståelse av 

att vara student har missat vissa aspekter som skulle kunna lyfta fram andra perspektiv. 

En annan brist kan vara om informanterna har uteslutit något, i tron om att jag var 
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insatt i vad de talade om. Kanske skulle resultatet av intervjuerna ha blivit annorlunda 

om det var någon annan än en student som intervjuade dem. Men det kan vara något 

för framtida forskning. Min studie är främst baserad på sex stockholmsstudenter och 

deras syn på hur de upplever sin studentidentitet. Det vore intressant att för framtida 

forskning göra en liknande fast större undersökning i just studentstäder för att se om 

bilden om den typiska studenten är densamma. Kanske är det som mina informanter 

upplever studentigt, verkligheten för de studenter som bor i Uppsala och i Lund. Kan 

det vara så att det är en norm att vara studentig i Uppsala och Lund men ett avvikande 

beteende i Stockholm? Det vore i alla fall intressant att ta reda på vilka omständigheter 

och situationer som avgör vem som är en studentig student i studentstäderna. 
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Sammanfattning 
I dagens postmoderna samhälle har vi har gått från ett industrisamhälle till ett 

informationssamhälle där bilden av studenten är en annan än vad den var under 

industrisamhället. Idag är studenten själv ansvarig att samla på sig rätt information och 

kunskap för att rättfärdiga sina val. Studenten förväntas utöver sina studier till att bidra 

till samhället och leva upp till de olika normer som finns. På grund av att studenten 

studerar och inte har någon större möjlighet att tjäna mycket pengar, leder det till att 

den studerande individen blir ekonomisk bakbunden. Av den anledningen kan hon 

därför inte heller ta del av allt som alla andra gör i samhället. I och med den dåliga 

ekonomiska situationen som studenter har, finns det en del tjänster som studenter kan 

få kostnadsfritt eller för en liten peng. Företagen som erbjuder tjänster ger även tips 

och råd som indirekt tyder på att individen måste lära sig ta ansvar för sitt liv och sin 

ekonomi. Möjligheten att kunna ta lån utan säkerhet gör dock att det blir accepterat att 

konsumera även om studenten inte har några pengar. 

 

Trots alla ekonomiska svårigheter med att vara student är det allt fler som studerar på 

en eftergymnasial nivå. Min uppsats handlar om hur sex Stockholmsstudenter upplever 

sin studentidentitet. Men också hur bilden av en typisk student konstrueras av 

informanterna och av företag som erbjuder tjänster för just studenter. Bilden som målas 

upp av den typiska studenten är en student som är flitig, engagerad och som tar sina 

studier på allvar. Det är en person som studerar på heltid, som gärna umgås med 

andra studenter och som har en begränsad ekonomi. Dock menar informanterna att 

den typiska studenten som målas upp ofta tenderar att vara idealtypen och att den 

faktiska studenten bara gör det som måste göras. Att studenter har en dålig ekonomi är 

ingen nyhet, men det är också studenten själv som avgör hur hon väljer att spendera 

sina pengar. De är också allt vanligare att studenter arbetar vilket gör att de kan 

konsumera på ett annat sätt än de som inte arbetar. För mina informanter som bor i 

Stockholm är det ett måste att arbeta om de ska ha råd till annat än att betala räkningar 

och busskort. Eftersom Stockholm inte är en studentstad med studentcaféer och 

nationer, menar informanterna att studentidentiteten inte blir lika etablerad. I 

Stockholm är individen anonym och informanterna menar att det är allt vanligare att de 

som studerar i Stockholm själva är stockholmare. Behovet att umgås med sina 

klasskompisar efter skoltid minskas då de flesta redan har sina bekantskapskretsar och 

ett annat liv vid sidan av studierna. Studentidentiteten konstrueras alltså efter 

studentens handlingar efter skoltid och baseras inte på det faktum att individen 

studerar.  
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