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Antalet studenter har under de senaste 10 åren expanderats inom Sveriges högskolor och 

universitet. Bland dessa studenter råder en kraftig underrepresentation av icke-traditionella 

studenter. De åtgärder regeringen vidtagit i syfte att bredda rekryteringen har resulterat i att 

studenter från samtliga samhällsgrupper har ökat, vilket har reducerat utjämningseffekten. 

Studiens syfte är att undersöka vad icke-traditionella anser påverkat dem inför valet av lärosäte 

och program. Studiens deltagare är fem icke-traditionella studenter vars föräldrar är 

lågutbildade. Dessa deltagare har intervjuats under semistrukturerade intervjuer. För att 

analysera deltagarnas utsagor har Bourdieus begreppsapparat används som analysverktyg. 

Begreppen har bringat förståelse för hur deltagarnas tillgångar och inneboende egenskaper har 

påverkat deras val. Resultatet visar att deltagarna valt lärosäte baserat på den geografiska 

närheten samt möjlighet till bostadsgaranti och önskad programinriktning. Deltagarnas program 

har valts efter intresse, möjligheter till vidareutbildning, omfattning av studielån och vad 

deltagarna anser passar deras personlighet. 
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1. Inledning 

Strax innan jag ska åka till en föreläsning hör jag tv:n som står på. Där pratar de om kommuner 

i Sverige som har de bästa kontra sämsta grundskolorna. Detta baserades på tillgången till 

behöriga lärare, antal lärare per barn, ekonomiska satsningar från kommunen och antalet elever 

som uppnår målen i skolan. Varför är det så? Kan bostadsorten innebära att elever har sämre 

förutsättning att lyckas beroende på om de bor i en rik eller fattig kommun? Med dessa tankar 

i bakhuvudet funderade jag vidare på hur studenters förutsättningar kan skilja sig åt även inom 

högre utbildning. Det kanske inte bara handlar om vilket intresse en student har eller om den 

uppnår behörighetskraven? Det kanske också beror på andra faktorer som gör att studenter har 

olika förutsättningar och möjligheter att välja utbildning. Idag råder ett flertal 

underrepresenterade studentgrupper inom högskolan (Svensson, 2006). Det finns därmed ett 

behov av att möjliggöra individers lika förutsättningar för utbildning. 

Idag studerar cirka 300 000 studenter inom högre utbildning i Sverige (Statistiska centralbyrån, 

2015). Utbildning på högre nivå är idag något som förväntas av individer. Det anses snarare 

vara en självklarhet än ett undantag. Konkurrensen är också hårdare än någonsin och många 

”tävlar” om de populära utbildningarna, högskolorna och universiteten. Inför mitt val såg jag 

utbildningen som en nödvändighet för att kunna få ett mer välbetalt arbete. Att studera inom 

högre utbildning såg jag som en investering i mig själv. Dock fanns olika faktorer som 

begränsade mig i mitt val av utbildning. Framförallt berodde begränsningarna på urvalet till 

högskolan och antagningspoängen. Även andra faktorer som exempelvis avstånd och 

pendlingsmöjligheter påverkade mitt val. Den slutsats som jag drar utifrån min egen erfarenhet 

är att studenter gör olika val när det kommer till att studera inom högre utbildning. Detta fick 

mig att fundera på vilka faktorer studenter anser påverkar deras val av utbildning? 

2. Bakgrund 

Historiskt har högskoleutbildning varit en elitutbildning där endast de privilegierade, det vill 

säga det övre klassamhället studerat inom högre utbildning (Cliffordson & Gustafsson, 2007). 

Idag är högre utbildning snarare en massutbildning (Jarvis, 2010, Cliffordson & Gustafsson, 

2007). I och med försök till att bredda rekryteringen har fler typer av sociala grupper tillträtt 

högskolorna. Dessa olika sociala grupper av studenter har olika mål och syften med sina studier. 

Studenternas heterogenitet innebär att olika studenter även har olika förutsättningar för att 

kunna ta del av olika högskoleutbildningar och därmed kunna göra val i anslutning till 
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utbildningen. Enligt en årsrapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2015) påverkar den 

sociala bakgrunden studenters tillträde till högskolan. Rapporten visar att studenter vars 

föräldrar har högskoleutbildning, vilka oftast benämns som traditionella studenter, mer 

sannolikt studerar på högskola i nästan dubbel bemärkelse än de studenter vars föräldrar är 

lågutbildade. Studenterna vars föräldrar är lågutbildade benämns oftast som icke-traditionella 

studenter. 

Antalet studenter har expanderat på senare år. Detta medför att andra typer av studenter än den 

normativa, traditionella studenten tillträtt högre utbildning. Enligt Svensson (2006) är ungefär 

hälften av de studerande i Sverige så kallade icke-traditionella studenter. Han menar att en icke-

traditionell student tillhör någon form av underrepresenterad grupp inom högskolevärlden. De 

underrepresenterade grupperna är exempelvis studenter som härstammar från arbetarhem 

(föräldrar som är icke-akademiker), har en utländsk bakgrund, är kvinnor eller män (könen är 

underrepresenterade beroende på typen av utbildning), äldre studenter, annan sexuell läggning 

än heteronormen eller är funktionshindrade (Svensson, 2006, Petri, 1999). Dock menar även 

Petri (1999) att en icke-traditionell student också kan kännetecknas genom att studenten har 

varit frånvarande från sina studier i mer än 3 terminer eller att studenten studerar på deltid. 

Genom att dessa grupper är underrepresenterade inom högskolan kan slutsatsen dras att de 

därmed inte har samma förutsättningar att ta del av högskoleutbildningar i samma utsträckning 

som en traditionell student. Det pågår en social snedrekrytering till högskolan där det finns 

många underrepresenterade grupper som inte rekryteras i samma utsträckning som de 

traditionella studenterna.  

2.1 Breddad rekrytering 

För att utjämna klyftan mellan de underrepresenterade- och överrepresenterade 

studentgrupperna inom högskolan framförde regeringen en proposition i början på 2000-talet 

(2001/02:15). Regeringen föreslog att det bör införas bestämmelser i högskolelagen där 

högskolorna ska arbeta för att främja och bredda rekryteringen. Detta ska främjas genom att 

varje lärosäte ska arbeta fram lokala handlingsplaner att förhålla sig till. Begreppet breddad 

rekrytering förklaras utifrån propositionen vara ”en ökad rekrytering av socialt och etniskt 

underrepresenterade grupper” (Den öppna högskolan, prop. 2001/02:15). Regeringen menar 

även att utbildningsutbudet måste anpassas och riktas mot underrepresenterade grupper. Varje 

lärosäte har sedan propositionen rätt att själva bestämma urvalskriterier för en tredjedel av 

platserna till högskolan. Regeringen vill i och med denna förändring i urvalssystemet att den 

reella kompetensen som arbetslivserfarenhet, andra studier eller erfarenheter ska vara av värde 
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och kunna mätas med exempelvis betyg. Detta i syfte att specifikt gynna de personer med 

utländsk härkomst. Detta för att de behöver få sin tidigare gymnasieutbildning eller 

arbetslivserfarenhet värderad i Sverige.  

Andra försök till att bredda rekryteringen har varit att fler antal lärosäten byggts upp, även på 

mindre orter. Idag finns ungefär 50 högre lärosäten, där det finns minst en högskola i varje län 

(Regeringens prop. 2001/02:15, UKÄ, 2015). Detta medför att det blir lättare för personer på 

mindre orter att delta i en högskoleutbildning.  

2.2 Avgränsning och fokus 

Hittills har social snedrekrytering, breddad rekrytering och underrepresenterade grupper 

uppmärksammats inom studien. Svensson (2006) menar att den största underrepresenterade 

gruppen är studenter vars föräldrar saknar högskoleutbildning. Han påpekar att denna grupp är 

speciellt underrepresenterad inom populära utbildningar med högt söktryck. Studien kommer 

därför att avgränsas mot att undersöka dessa typer av studenter. Studenterna vars föräldrar är 

lågutbildade kommer fortsättningsvis att benämnas som icke-traditionella studenter. 

3. Syfte 

Den här studien riktar sig till att undersöka hur icke-traditionella studenter med arbetarbakgrund 

resonerar i anslutning till deras val av högre utbildning. Syftet är att undersöka vilka faktorer 

som påverkar icke-traditionella studenter inför deras val av program och lärosäte. 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som hittats inom studiens 

undersökningsområde, vilket är att undersöka faktorer som påverkar icke-traditionella 

studenters studieval. Den tidigare forskning som kommer att presenteras har därmed valts ut 

genom sökningar efter icke-traditionella studenter, breddad rekrytering och social 

snedrekrytering. Den breddade rekryteringen skapar förutsättningar för fler att kunna söka sig 

till högre utbildning. Den sociala snedrekryteringen belyser dock klyftan mellan de olika sociala 

grupperna och dess förutsättningar att lyckas inom högre utbildning. Den tidigare forskningen 

behandlar bland annat föräldrarnas betydelse för barnens utbildning. För att diskutera 

interaktionen mellan förälder och barn kommer begreppet barn att användas i vissa 

sammanhang, trots att de högskolestuderande är vuxna. Den tidigare forskningens ursprung 

berör främst forskning från Sverige och består av vetenskapliga artiklar och rapporter. I 
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avsnittet presenteras mekanismer bakom den sociala snedrekryteringen, förslag till breddad 

rekrytering samt varför den sociala snedrekryteringen fortfarande består. 

4.1 Mekanismer bakom den sociala snedrekryteringen 

Svensson (2006), Svensson (2011) och Ranehill (2002) har granskat den sociala bakgrundens 

betydelse för högre studier. De hävdar att de studenter som härstammar från arbetarhem och 

saknar tillräckliga resultat för att bli antagna till högskoleutbildningar beror på bristande stöd 

från föräldrarna. Vidare menar Ranehill (2002), Hilding (2011) och Erikson och Jonsson (2002) 

att föräldrarnas utbildning, klasstillhörighet och ekonomiska ställning har inflytande på barnens 

studiekarriär. Dock påpekar Ranehill (2002) att föräldrar med låg inkomst inte har en direkt 

påverkan på barnens utbildning och utbildningsval. Hon menar däremot att upplevelsen av 

ekonomisk osäkerhet kan påverka barnen till en motvillighet att satsa på en längre utbildning 

med osäker avkastning. 

Föräldrarnas utbildningsnivå är som tidigare nämnt av betydelse för barnens framgång inom 

högre utbildning (Ranehill, 2002, Svensson (2006), Svensson (2011), Hilding, 2011 och 

Erikson och Jonsson, 2002). De belyser att högutbildade föräldrar har ett större intresse och 

engagemang gällande barnens studier. Genom föräldrarnas egen erfarenhet inom högre studier 

kan de också stötta och hjälpa barnen under deras skolgång. Svensson (2011) menar också att 

föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barn vad gäller deras attityd till utbildning och 

utbildningsval. Ranehill (2002) hävdar också att de högutbildade föräldrarna har mer kännedom 

om skolsystemet och konsekvenserna i valet av utbildning, vilket gör att de kan råda barnen i 

deras utbildningsval. Vidare tenderar de också att handla mer målinriktat, vilket gör att barnen 

per automatik slussas vidare till högre utbildning om så är målet.  

Hilding (2011) och Erikson och Jonsson (1993) belyser att barn vars föräldrar är högutbildade 

inte gör ett aktivt val att studera vidare. De upplever istället högre studier som en naturlig del i 

vuxenblivandet. Hilding (2011) menar vidare att högutbildade föräldrar redan under barnens 

uppväxt uppmuntrat dem till att söka ny kunskap och att studera. Däremot ser det annorlunda 

ut för barnen vars föräldrar är lågutbildade. Där menar han att uppmuntran till högre studier är 

mer oriktad. Dessa barn ser högre utbildning som ett alternativ i livet, snarare än en självklarhet. 

Han finner att föräldrarna till och med i enstaka fall tenderar att avråda barnet från att studera 

inom högre utbildning. Detta med tanke på de studieskulder en utbildning medför och 

osäkerheten kring utbildningens avkastning. Hilding (2011) menar också att de barn vars 
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föräldrar är lågutbildade tenderar att känna sig osäkra i högskolemiljön i större utsträckning än 

de barn vars föräldrar är högutbildade. 

Ranehill (2002), Roos (2001) och Svensson (2011) belyser också föräldrarnas sociala position 

som en påverkande faktor i barnens utbildningsval. De menar att föräldrarnas sociala position 

kommer få barn att sträva mot att åtminstone uppnå liknande utbildningsstatus som sina 

föräldrar. Detta gör att utbildningstraditioner hålls vid liv där barnen väljer en typ av utbildning 

som motsvarar både föräldrarnas och sina egna förväntningar. 

4.2 Förslag till breddad rekrytering 

Svenssons (2006) diskuterar breddad rekrytering och den sociala snedrekryteringen inom 

högskoleväsendet. Han lyfter fram frågan om den sociala snedrekryteringen någonsin kommer 

att kunna minskas i en större bemärkelse eller reduceras helt, med tanke på att det är svårt att 

göra sådana justeringar i antagningsreglerna. För att bredda rekryteringen av de studenter som 

härstammar från arbetarhem menar Svensson (2006) att poängtillägget för arbetslivserfarenhet 

varit ett sätt för att rekrytera in studenter till lågutbildade föräldrar. Detta poängtillägg gjorde 

att studenter kunde tillgodoräkna poäng för den erfarenhet de har med sig från arbetslivet. Dock 

har detta poängtillägg avskaffats och är inte längre möjligt att utnyttja. Svensson (2006) föreslår 

även att avskaffa kompletteringsrätten (rätten att komplettera upp betyg). Detta menar han kan 

resultera i att traditionella studenter inte blir än mer konkurrenskraftiga.  

Svensson (2011) lyfter fram de satsningar som genomförts i syfte att bredda rekryteringen och 

minska den sociala bakgrundens betydelse för högre studier. Satsningarna har genererat i 

uppbyggnationer av fler lärosäten och utbildningar. Andra satsningar har också varit justeringar 

i antagningsbestämmelserna samt att studiefinansieringen har reformerats in. Svensson (2011) 

lyfter fram studiefinansieringens betydelse, som har syftet att bredda rekryteringen till 

högskolan. Han menar att studiefinansieringen ska beakta individers rätt till högre utbildning. 

På så sätt ska ekonomiska begränsningar inte hindra en individ från att studera. 

Roos (2001) undersöker ett nybyggt studiecentrum för de studenter som studerar på distans. 

Studiecentrumet är därmed anpassat för icke-traditionella studenter. I studiecentrumet finner 

hon till skillnad från andra lärosäten att studenter med arbetarbakgrund är överrepresenterade 

på studiecentrumet. Roos (2001) menar därmed för att bredda rekryteringen inom 

högskolevärlden bör fokus lyftas bort från brister hos individen. Istället bör utformningen av 

högre lärosäten anpassas för att locka olika typer av studenter från olika sociala grupper genom 

att bemöta deras behov. 
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4.3 Varför består den sociala snedrekryteringen? 

Erikson och Jonsson (2002) lyfter fram varför den sociala snedrekryteringen inte reducerats, 

trots att den länge uppmärksammats vara ett samhällsproblem. De menar att den sociala 

snedrekryteringen kommer att fortgå, då stora förändringar inom samhällsklasserna inte 

kommer att förändras drastiskt inom närmsta tid. De hävdar att den nuvarande interaktionen 

mellan barn och föräldrar också kommer att kvarstå så länge olika samhällsklasser kvarstår. 

Detta på grund av att barn i den högre samhällsklassen oftast har högutbildade föräldrar vilket 

gör barnen mer benägna att studera vidare inom högre utbildning. De hävdar att barn till 

högutbildade föräldrar tenderar att omgivas av studietraditioner som en naturlig del under 

uppväxten. Roos (2001) menar också att den sociala snedrekryteringen består på grund av att 

högre lärosäten inte är anpassade efter icke-traditionella studenters behov. Hon menar 

exempelvis att distanskurser ofta består av halvfartskurser, vilket inte gynnar de studenter som 

har behov av studier fullt ut på distans. Hon finner att högskolan är organiserad utifrån den 

traditionella studentens behov, där mindre hänsyn tas till de nya sociala grupper som tillträtt 

eller på väg att tillträda högskolan. 

Svensson (2011) lyfter också fram införandet av studiefinansieringen som en bidragande faktor 

till att den sociala snedrekryteringen består. Studiefinansieringens syfte är att bredda 

rekryteringen av studenter till högskolorna och möjliggöra för individer med ekonomiska 

begränsningar att studera inom högre utbildning. Dock resulterade införandet också i att 

rekryteringen ökade även bland studenter med högutbildade föräldrar, vilket därmed reducerade 

utjämningseffekten. 

5. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som valts ut baserat på studiens syfte. 

Pierre Bourdieus begreppsapparat innefattar individers olika kapital. Kapital definieras utifrån 

Bourdieu vid en individs materiella och symboliska tillgångar och värden (Bourdieu, 2004). 

Vidare har Bourdieu delat in dessa tillgångar under symboliska-, kulturella-, sociala- och 

ekonomiska kapital. Dessa kapital utgör de ramar en individ kan orientera sig i. 

Begreppsapparaten innefattar också individens habitus, vilket formats och formas under livets 

gång. Bourdieus begrepp gör sig lämpliga inom denna studie då begreppen kan användas som 

verktyg för att belysa relationer mellan deltagarnas olika kapital samt på vilket sätt dessa 

formats utifrån deltagarnas habitus. Begreppens definition förklaras och beskrivs mer ingående 
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nedan. Viktigt är dock att poängtera att begreppen förklaras ett och ett, men är starkt 

sammanflätade och integrerade med varandra. 

5.1 Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital är det mest allmänna begreppet i Bourdieus begreppsapparat. Det 

symboliska kapitalet fångar in det faktum att individer eller institutioner, utbildningar och titlar, 

konstverk eller vetenskapliga arbeten eftersträvar att erkännas värde. Dessa ovannämnda 

strävar efter att uppfattas som överlägsna och åtråvärda av samhället (Bourdieu, 2004).  

”Olika egenskaper (dvs olika kapitalarter: fysiskt, ekonomiskt, kulturellt, socialt kapital) 

förvandlas till symboliskt kapital när de uppfattas av sociala agenter utrustade med 

perceptionskategorier som gör att de kan känna igen dem (urskilja dem) och erkänna dem, 

tillskriva dem ett värde” Bourdieu (s 97, 2004). 

För att något ska vara värdefullt och av symboliskt kapital krävs det att sociala grupper känner 

igen och erkänner detta som värdefullt. Bourdieu (2004) menar att det symboliska kapitalet 

således inte är en individs uppfattning om sin egen värdighet, utan det symboliska kapitalets 

värde och erkännande vilar på sociala gruppers trosföreställningar. Dock är det viktigt att 

påpeka att det symboliska kapitalet kan värderas olika beroende på vilken kontext det 

tillkännages värde. En lärare kan exempelvis tillkännage en student symboliskt kapital baserat 

på lärarens sociala bakgrund, medan en klasskamrat inte tillkännager det symboliska kapitalet 

som värdefullt hos studenten baserat på sin sociala bakgrund. För att ställa detta i relation till 

skolans värld skulle detta även kunna belysa lärosätens kamp om status och prestige. Lärosäten 

som tillges värde av många kan generera i lärosäten som tillskrivs en hög status och prestige. 

Kampen handlar med andra ord om vem, vilka eller vad som ska erkännas som mest värdefull, 

legitim och tillges auktoritet. En kamp om symboliska tillgångar. 

5.2 Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet är förknippat med utbildning, examina och förmågan att uttrycka sig 

kultiverat i tal och skrift. Kapitalet kan uppfattas som ett underliggande kapital till det 

symboliska kapitalet. Detta på grund av att även det kulturella kapitalet vilar på sociala gruppers 

erkännande om exempelvis en utbildning eller examina är värdefull.  

Det kulturella kapitalet menar Bourdieu och Passeron (2008) är en avgörande del i huruvida en 

student klarar av att inställa sig efter de skolans krav och praktiker. De menar att en student 

som från början innehar ett högt kulturellt kapital har bättre förutsättningar att leva upp till dessa 

krav, då det ligger närmare deras kulturella kapital. De menar också att de studenter som har ett 
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lägre kulturellt kapital har sämre förutsättningar att leva upp till skolans krav. Detta på grund 

av att deras lägre kulturella kapital genererar i en större förändring och omställning för att uppnå 

samma nivå som studenter med ett högt kulturellt kapital. 

5.3 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet kan beskrivas vid en individs- eller grupps sociala nätverk. Bourdieu 

(2004) menar att de individer som genom släkt, vänner, familj och andra sociala kontakter kan 

dra nytta av omgivningens kunskaper om utbildningssystemet besitter ett högre socialt kapital. 

Vidare menar han att beroende på en individs sociala nätverk och dess kunskaper om 

exempelvis skolsystemet och utbildningars avkastning kan detta bidra till att individen kan göra 

en bättre investering i sin utbildning. Detta genom att individen då känner till innebörden och 

konsekvensen av sitt utbildningsval. Socialt kapital är således något som individer bär med sig 

och kan dra nytta av genom familje-, släkt- och vänskapsrelationer. 

5.4 Ekonomiskt kapital 

Materiella tillgångar och mängden pengar är inte enbart det som Bourdieu menar med 

ekonomiskt kapital. Ett ekonomiskt kapital innefattar också den kunskap en individ besitter 

gällande ekonomins spelregler. Genom att ha god kännedom om ekonomins spelregler kan det 

bidra till att det ekonomiska kapitalet i form av pengar och materiella tillgångar ökar. Detta 

genom att kunskaper om exempelvis en investerings avkastning kan genera i ett ekonomiskt 

välstånd. Bourdieu (2000) beskriver skillnaden mellan hur en bok blir till en bestseller eller 

inte. Han menar att det beror på huruvida förtrogen en individ är med det ekonomiska spelet 

samt kunskapen om hur en investering ska genomföras på bästa sätt för att generera i en god 

avkastning. 

5.5 Habitus 

Begreppet habitus kan definieras vid den stil och beteende som förenar en individs- eller en 

grupps praktiker och tillgångar. Habitus formas även efter dessa tillgångar och praktiker 

(Bourdieu & Passeron, 2008). Vidare menar Bourdieu (2004, s 19) att ”Habitus utgör generativa 

principer för distinkta och distinktiva praktiker: vad arbetaren äter och framförallt hur han äter, 

vilken idrott han utövar och hur han utövar den, hans politiska åsikter och sätt att uttrycka dem 

skiljer sig systematiskt från företagsledarens motsvarade konsumtion och aktiviteter”. En 

individs habitus är med andra ord de inneboende egenskaperna i relation till en enhetlig livsstil 

som innefattar en individs gemenskap, tillgångar och praktiker. Habitus utgör också olika 

klassifieringsscheman där en individ eller grupp värderar sin omvärld. Beroende på individens 
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eller gruppens habitus uppfattas något som exempelvis bra eller dåligt, gott eller ont (Bourdieu, 

2004 & Bourdieu, 1994).  

5.7 Reflektioner kring begreppen 

Bourdieus begreppsapparat innehåller starka begrepp som har tydliga, färdiga definitioner. 

Bourdieus begrepp utformades under det franska samhället under sent 60-tal och framåt. Detta 

innebär att begreppen bör tolkas och relateras till svenska, nutida förhållanden för att vara 

relevant inom denna studie. 

Genom att använda Bourdieus begrepp ser jag också en tydlig ingång till att dessa är användbara 

utifrån studiens syfte. Det symboliska- och kulturella kapitalet kan framförallt användas för att 

belysa deltagarnas utbildning och i vilken utsträckning deras ärvda kulturella kapital påverkat 

dem i anslutning till deras val av program och lärosäte. Det ekonomiska kapitalet står också i 

samband med hur deltagarna väljer baserat på den kunskap deltagarna besitter gällande 

utbildningars avkastning och utbildningssystem. Även det ekonomiska kapitalet i form av rena 

pengar är sammanflätat med deltagarnas utbildningsval då det kan belysa hur de ekonomiska 

förutsättningarna är av betydelse för utbildning. Exempelvis hur pengar påverkar utbildningens 

längd och att våga satsa på en längre utbildning. Deltagarnas ekonomiska kapital som belyser 

deras kunskaper om utbildningssystemet kan också relateras till deltagarnas sociala kapital. Det 

sociala kapitalet kan belysa om det finns människor i deltagarnas omgivning som besitter goda 

kunskaper om utbildningssystemet och utbildningars avkastning som i sin tur kan höja 

deltgarnas ekonomiska kapital. Slutligen kan begreppet habitus användas för att belysa hur 

deltagarna formats utifrån deras sociala bakgrund. Begreppet kan lyfta fram hur deltagarnas sätt 

ett vara, värdera och resonera haft inflytande i anslutning till deras val av program och lärosäte. 

Det kan även lyfta fram deltagarnas resonemang kring vikten av utbildningars- och lärosätens 

status.  

6. Metod 

Metodavsnittet innehåller en presentation av metodvalet och tillvägagångssättet för studiens 

framtagning. En beskrivning av deltagarna presenteras även i avsnittet, samt hur etiska principer 

tagits hänsyn till och beaktats under processens gång. I den senare delen av avsnittet ges även 

en redogörelse över hur empirin som framtagits under intervjuerna har bearbetas och 

analyserats. 
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6.1 Metodval 

Metoden för studiens framtagning valdes ut med hänsyn till studiens syfte. Eftersom syftet 

söker svar och förståelsen av enskilda individers upplevelser, var en kvalitativ 

forskningsstrategi ett självklart val. En kvalitativ forskningsstrategi menar Bryman (2011) 

innebär att deltagarna i en forskning uppfattar och tolkar sin egen omvärld och sociala 

verklighet. Intervjuer har legat till grund som datainsamlingsmetod för att på bästa sätt fånga 

upp deltagarnas individuella upplevelser. Denna metod menar Bryman (2011) och Denscombe 

(2009) kan vara användbar för att på bästa sätt kunna fånga in intervjupersonernas egna 

uppfattningar, känslor och erfarenheter. Denscombe (2009) finner också att intervjuer är 

lämpliga om studien omfattar känsliga frågor, vilket till viss del förekommer i denna studie med 

tanke på de frågor om klasstillhörighet och social bakgrund som studien berör. Denscombe 

(2009) menar vidare att ett hänsynsfullt förhållningssätt uppmuntrar intervjupersonerna att 

diskutera känsliga frågor på ett öppet sätt. Intervjuer har också möjligheten att integrera flera 

intervjupersoners upplevelser och tolkningar av samma fenomen och utveckla detta med hjälp 

av ett teoretiskt perspektiv (Thomsson, 2011).  

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket Bryman (2011) menar är en fördelaktig 

intervjustruktur om det krävs att specifika frågor besvaras under intervjun för att kunna ge svar 

åt studiens syfte. Semistrukturen har också lämnat utrymme för följdfrågor och omorganisation 

i frågornas ursprungliga ordning. Detta har varit fördelaktigt för att intervjuerna skulle 

karaktäriseras av ett bra samtalsflöde. De semistrukturerade intervjuerna skapar också 

möjligheten att på förhand strukturera innehållet i intervjun och vilka frågor som ska behandlas 

(Bryman, 2011 & Denscome, 2009). Med tanke på att det var av stor vikt att intervjufrågorna 

besvarades för att ge svar åt syftet, utgjorde därmed de semistrukturerade intervjuerna en god 

förutsättning för detta.  

6.2 Urval och tillvägagångssätt 

För att deltagarna i studien skulle vara relevanta utifrån studiens syfte skulle specifika kriterier 

uppnås. Deltagarna skulle härstamma från en arbetarbakgrund där båda föräldrarna saknar 

högskole- eller universitetsutbildning. Att finna deltagare till studien som uppnår dessa kriterier 

var till en början problematiskt. Genom att exempelvis tillträda en föreläsning på ett högre 

lärosäte och fråga vilka studenter som härstammar från en arbetarbakgrund kan upplevas som 

känsligt för många. Därför valde jag att vända mig till mitt eget kontaktnät. Dock insåg jag 

ganska snabbt att mina kontakter inte räckte till för att finna alla deltagare till studien. Där och 

då beslutade jag mig istället för att göra ett inlägg i en grupp på Facebook (som är en av världens 
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största sociala nätverksplatser). Facebookgruppen bestod av studenter som köpte och sålde 

studentlitteratur. I inlägget beskrev jag i korthet studiens syfte och de kriterier deltagarna skulle 

uppfylla för att vara relevanta. Med tanke på att Facebookgruppen bestod av medlemmar från 

ett specifikt lärosäte kom också samtliga deltagare i studien att vara studenter från ett och 

samma lärosäte. Lärosätets namn kommer inte att utelämnas, då det inte tillför studiens resultat 

betydande information. I slutet av inlägget uppmanades de som var intresserade, vilket var 

många, att höra av sig till mig i ett privat meddelande.  

Sex studenter valdes ut för att delta i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det 

inget som pekar på ett specifikt antal intervjuer för att uppnå ett rikt material. Det är istället 

mättnaden och kvalitén i intervjuerna som är av betydelse. De studenter som valdes ut var de 

studenter som hörde av sig först och som var relevanta utifrån de kriterier som deltagarna skulle 

uppnå. Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades till varje deltagare där bland annat syftet med 

studien beskrevs mer detaljerat än i inlägget på Facebook. I missivbrevet upplystes även 

deltagarna om vilka rättigheter de hade och vilka skyldigheter intervjuaren stod inför. Det urval 

som användes här var ett målinriktat urval. Detta menar Bryman (2011) är en strategi för att 

skapa en överensstämmelse mellan forskningsfråga och urval, där forskaren väljer ut deltagare 

som är relevanta utifrån forskningsfrågan.  

Överenskommelse för tid och plats för intervjuerna bestämdes tillsammans med deltagarna 

inom de närmsta dagarna efter första kontakten. Samtliga deltagare ansåg att ett grupprum på 

lärosätet var ett bra alternativ för genomförandet av intervjun. Datum och tid anpassades efter 

deltagarnas möjligheter att avsätta tid för intervjun. I samband med första kontakten beslutades 

att grupprummets plats kommer att meddelas av mig en vecka innan intervjun beräknas 

genomföras. Vissa deltagare hade även önskemål om en påminnelse dagarna innan intervjun 

skulle ske. Denna påminnelse skickades ut till samtliga deltagare.  

Inför de två första intervjuerna som var beräknade att ske samma dag ställdes de båda in. Detta 

på grund av att dessa två deltagare valde att inte delta i studien på grund av sjukdom och 

tidsbrist. Med ett bortfall på två deltagare återstod fyra deltagare som ännu inte intervjuats. Det 

plötsligt sjunkande antal deltagare medförde en osäkerhet kring om även fler bortfall skulle 

uppstå. Fler bortfall skulle kunna göra studien mindre berikad beroende på kvalitén och 

mättnaden som intervjumaterialet bringar. För att minska risken av ett mindre berikat material 

kontaktades en arbetskollega. Kollegan hade en bekant som skulle passa in på kriterierna för att 

vara relevant utifrån studiens syfte. Min kollega som skapade kontakten mellan mig och 

deltagaren kan enligt Bryman (2011) kallas grindvakt. Vidare menar han att en grindvakt är en 
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person som har ett kontaktnät av potentiella deltagare som är relevanta utifrån forskningsfrågan. 

Personen som grindvakten delgett som potentiell deltagare kontaktades kort därefter via mail 

där information om studien gavs. Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades även ut till deltagaren 

för att läsa igenom i lugn och ro. Deltagaren tackade ja till att medverka i studien. Datum och 

tid för intervju bestämdes utefter deltagarens önskemål. Även i detta fall beslutades att ett 

grupprum på lärosätet var en bra miljö för att genomföra intervjun. 

Anledningen till att en ytterligare deltagare inte söktes upp för att fylla ut det totala bortfallet, 

berodde delvis på att andra potentiella deltagarna via mitt kontaktnät saknade samtliga kriterier 

för att vara relevanta utifrån forskningsfrågan. En annan orsak var för att det är, som tidigare 

nämnt, kvalitén och mättnaden i materialet från intervjuerna som är av betydelse, inte antalet 

intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2009). 

6.3 Deltagarna 

Nedan presenteras en kortare presentation om varje enskild deltagare. Deltagarna är totalt fem 

stycken, varav två män och tre kvinnor. De har olika programinriktningar, är olika långt gångna 

i sina studier och har ett åldersspann mellan 19-32 år. Det gemensamma för deltagarna är att de 

studerar vid samma lärosäte. En gemensam nämnare är också att deras föräldrar saknar högre 

utbildning från högskola eller universitet, vilket gör deltagarna till icke-traditionella studenter. 

Deltagarna har kodats med fiktiva namn och kommer att benämnas efter dessa namn genom 

hela uppsatsen. För att deltagarnas identiteter ska hållas anonyma kommer också utpekande 

information att utelämnas gällande exempelvis hemort, lärosäte eller utmärkande programval 

som är av risk att kunna återkopplas till en specifik deltagare. 

6.3.1 Hanna 

Hanna är 32 år och studerar beteendevetenskapliga programmet. Hon är inne på sin sista termin 

och skriver nu sin kandidatuppsats. Hon pendlar mellan studieorten och hemorten som är en 

relativt närliggande ort. I framtiden är hon öppen för förslag vad gäller arbete, men har redan 

nu fått ett arbete tack vare hennes högskoleutbildning. 

6.3.2 Frida 

Frida är 22 år och bor på studieorten. Hon har tidigare arbetat inom vård och omsorg på ett 

äldreboende. När kravet för en undersköterskeutbildning kom från hennes arbetsgivare, valde 

hon istället att studera till sjuksköterska då hon själv och hennes omgivning ansåg att det skulle 

passa henne väldigt bra. Frida studerar sin första termin. 
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6.3.3 Mia 

Mia är 30 år och har tidigare arbetat inom psykiatrin. När kravet om högskolekompetens kom 

från arbetsgivaren för att få fortsätta med sina arbetsuppgifter valde Mia att studera 

sjuksköterskeprogrammet. Hon pendlar dagligen till studieorten från en närliggande ort. Mia är 

inne på sin andra termin och i framtiden vill hon arbeta som sjuksköterska i några år för att 

sedan specialisera sig inom sjuksköterskeyrket.  

6.3.4 Fredrik 

Fredrik är 23 år och bor på studieorten. Efter en tid på sitt dåvarande arbete ville han utvecklas 

för att nå en profession som tjänsteman. För att nå positionen var högskolestudier ett krav. Han 

studerar första terminen vid ett program som innefattar matematik och ekonomi. I framtiden 

vill han arbeta med ekonomi, och kan eventuellt tänka sig att studera vidare på magisternivå 

om drömjobbet inte dyker upp innan. 

6.3.5 Tomas 

Tomas är 19 år och har direkt efter sina gymnasiestudier studerat vidare inom högre utbildning. 

Han flyttade långt för att starta upp sin högskoleutbildning och flyttade därmed hemifrån för 

första gången. Han studerar beteendevetenskapliga programmet och är inne på sin första termin. 

I framtiden vill han arbeta med arbetsuppgifter som innebär att han hjälper andra människor. 

6.4 Intervjuernas design 

Intervjuerna bestod av en semistruktur och genomfördes utefter en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden följdes inte helt till punkt och pricka. Istället lämnades utrymme för att frågorna 

kunde ställas i olika ordning med olika följdfrågor under intervjuerna. Detta bidrog till ett bra 

samtalsflöde under intervjuerna, då frågorna kunde ställas i den ordning som föll sig naturligt. 

Fördelen med att intervjuerna är av en flexibel karaktär menar Bryman (2011) även kan vara 

att intervjupersonen själv får utrymme att förklara och beskriva erfarenheter eller uppfattningar 

som anses vara viktigt för intervjupersonen.  

Innan intervjuguiden arbetades fram skaffades kunskap om studiens undersökningsområde, 

teoretiska perspektiv och metodalternativ. På så sätt underlättades utformningen av 

intervjuguiden och hur den skulle se ut för att kunna uppfylla studiens syfte. Genom att vara 

påläst och insatt i dessa ovannämnda delar skapas förutsättningarna för att göra de lämpligaste 

valen inför och under studiens framtagning (Kavle & Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiden har under utformningsprocessen hela tiden kopplats tillbaka till studiens syfte 

för att säkerställa att frågorna är relevanta. Detta menar Bryman (2011) underlättar att 
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säkerställa att frågorna har förutsättningarna att uppfylla studiens syfte. I utformningen av 

intervjuguidens frågor förenklades svåra begrepp. Frågorna utformades även för att avhandla 

en sak i taget för att i största mån simplifiera för deltagarna att besvara dem. Bryman (2011) 

menar att vara tydlig och formulera frågorna på så sätt att de enkelt går att besvara undviker 

missförstånd under intervjun. 

Denscombe (2009) menar att starten på intervjun är viktig för att intervjupersonen ska slappna 

av och finna sig till rätta. Han hävdar därför att det är lämpligt att ställa en lätt fråga som 

intervjupersonen kan svara på utan någon vidare ansträngning. Därför bestod de första frågorna 

i intervjuguiden av bakgrundsfrågor där intervjupersonerna får berätta om sig själv, sin relation 

till utbildning och vilket program de studerar. Genom att börja intervjun lättsamt underlättas 

också övergången till de större huvudfrågorna (Denscombe, 2009). Innan intervjun startades 

informerades också intervjupersonen om CUDOS-kraven som är utfärdade av Vetenskapsrådet 

(2011). Dessa krav bör beaktas under forskning, vilket bland annat innebär att deltagarens 

deltagande ska vara frivilligt och deltagaren kan välja att inte delta i studien när som helst 

deltagaren önskar (Vetenskapsrådet, 2011). De etiska principer som beaktats under processens 

gång beskrivs mer ingående under etikavnittet. 

Intervjuerna varierade mellan 30 minuter till en timme per intervju. Denna variation berodde 

på intervjuernas samtalsflöde och hur pass berikade svaren var. Intervjuerna spelades in på en 

ljudbandspelare efter deltagarnas godkännande. Genom att intervjuerna spelades in kunde fokus 

riktas mot intervjupersonen, istället för att försöka hinna med att skriva ned ordagranna 

anteckningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att föra endast anteckningar under en 

intervju upplevs som distraherande för både intervjuperson och intervjuare och avbryter 

samtalsflödet. De menar istället att ljudinspelning skapar frihet för intervjuaren att koncentrera 

sig på intervjupersonen och det aktuella samtalsämnet. Andra fördelar med ljudinspelning är att 

arbetet inför uppsatsens resultat- och analysdel underlättas då ljudinspelningar ger möjligheten 

att lyssna på intervjun flera gånger. Genom att lyssna igenom ljudinspelningen flera gånger 

menar Kvale och Brinkmann (2009) även att detta minimerar risken att intervjuaren missar 

viktig information och gör feltolkningar. 

Det är viktigt att miljön för intervjun är på en plats som intervjuaren och intervjupersonen 

känner sig tillfreds med, speciellt intervjupersonen (Thomsson, 2011). Inför intervjuerna blev 

intervjupersonerna tillfrågade om vilken plats de ville genomföra intervjun. Jag lämnade ett 

förslag om att intervjun eventuellt kunde genomföras i ett grupprum på lärosätet där deltagarna 

studerar. Detta godkändes av samtliga deltagare. Lärosätets lokaler är sannolikt inte främmande 
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för intervjupersonen. Detta skapar trygghet och är en avslappnad miljö för intervjun att äga 

rum. I grupprummet fanns stora glasfönster som gjorde det möjligt för deltagaren att se ut. För 

att förhindra ett eventuellt störningsmoment placerades därför deltagaren med ryggen mot 

fönstret.  

6.5 Bearbetning och analys av empirin 

Efter varje avslutad intervju genomfördes en direkt transkribering av intervjun. Transkribering 

är en tidskrävande process som bör bearbetas och analyseras efter varje slutförd intervju. 

Lofland och Lofland (1995) genom Bryman (2011) menar att spara all bearbetning av 

transkriberingen tills alla intervjuer är slutförda ställer en forskare inför en mäktig uppgift. De 

menar också att en kontinuerlig bearbetning av materialet efter varje avslutad intervju resulterar 

i att forskaren blir mer medveten om viktiga teman som dyker upp under intervjuerna. Detta 

kan vara till en fördel under kommande intervjuer.  

Transkribering är en process där ljudupptagningen skrivs av ordagrant. Dock kan det vara 

problematiskt att översätta en ljudupptagning till skrift vid exempelvis ironi, glädje eller ilska, 

menar Kvale och Brinkmann (2009). De hävdar även att uttalanden som kan få deltagarna att 

känna sig fördummade eller missförstådda bör tas bort ur transkriberingen. Därför har 

uttalanden som upprepningar eller utfyllnadsord som inte är avgörande för studiens resultat 

tagits bort. Dock med viss försiktighet och avvägning. 

Transkriberingen skrevs ut i pappersform för att lättare kunna överskåda materialet. 

Transkriberingen lästes igenom flera gånger, där Bourdieus begreppsapparat var den teoretiska 

utgångspunkt som materialet analyserades utifrån. Transkriberingen kopplades därefter till 

relevanta teman och begrepp inom Bourdieus begreppsapparat. Varje enskild transkribering 

består av en specifik färg för att kunna identifiera vilken intervjuperson som säger vad. Därefter 

konstruerades olika huvudteman för att lättare kunna se skillnader och likheter hos varje enskild 

deltagare och kunna plocka ut intressanta textdelar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

syftet med att utveckla kategorier och teman är för att fånga upp intervjupersonernas likheter 

eller olikheter i deras erfarenheter och upplevelser. Textdelarna klipptes sedan isär och lades på 

hög under respektive huvudtema tillsammans med textdelar från övriga deltagare. Genom att 

överskåda deltagarnas liknelser och skillnader underlättade detta arbetet inför analysen av 

materialet.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar ovanstående tillvägagångssätt kallas 

meningskoncentrering. Vidare har dem i fem steg utformat en metod för att analysera en 
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intervju, vilket har legat till grund som analysverktyg i denna studie: Först lästes det 

transkriberade intervjumaterialet igenom för att få en helhet om intervjun. Steg två innebar att 

de naturliga meningsenheterna i texten fastställs, vilket i steg tre utvecklades till olika teman 

utifrån intervjupersonernas uttalanden. I det fjärde steget relaterades dessa teman till studiens 

syfte. Vidare i det femte steget granskades alla teman som sedan låg till grund inför den 

teoretiska analysen. 

6.6 Validitet 

I kvalitativ forskning är det av stor vikt att kvalitén på forskningen är valid. Patton (2002) 

genom Fejes och Thornberg (2012) menar att kritiskt tänkande bör vara ett förhållningssätt som 

forskaren eftersträvar. Vidare menar han att uppmärksamhet på detaljer i sin helhet och i en viss 

kontext bör utifrån ett kritiskt perspektiv prövas och ifrågasättas. Jag väljer därför att reflektera 

över valet av deltagare och mitt eget förhållningssätt i intervjusituationerna.  

Samtalets flöde var lättsamt med fyra av samtliga fem deltagare. Dessa fyra deltagare visade ett 

öppet förhållningssätt och uttryckte att de tyckte det var kul att medverka i studien. Tack vare 

att samtalets flöde var lättsamt kunde jag som intervjuare lämna mer utrymme åt deltagaren att 

tala friare. Jag behövde inte gå in med diverse följdfrågor för att få samtalet att fortgå. Intervjun 

med den femte deltagaren karaktäriserades däremot av ett mindre lättsamt flöde. Deltagaren 

hade ibland svårt att hitta ord eller att förklara hur hon menade. Detta resulterade i att jag fick 

ställa följdfrågor som var mer ledande än öppna. Dels för att ta samtalet vidare men också för 

att förstå hur deltagaren egentligen menade. Hur situationen hanterades är en brist i mitt 

förhållningssätt, då de ledande frågorna kan färga studiens resultat. För att undvika denna 

situation hade jag exempelvis på förhand kunna anpassa intervjufrågorna och haft dessa till 

hands som en andrahandsplan ifall denna situation skulle uppstå. Genom att anpassa frågorna 

på förhand hade intervjun möjligtvis karaktäriserats av mindre ledande frågor.  

Jag väljer också att reflektera över mitt val av deltagare till studien. I en intervju med en av 

deltagarna kom det till min kännedom att deltagaren inte bott tillsammans med sina föräldrar, 

utan är uppvuxen hos sin mormor och morfar. Det visar sig dessutom att morfadern har en 

högskoleutbildning. Detta har kunna påverkat studiens resultat genom att deltagaren är 

uppvuxen i en miljö där högskoleutbildning inte är främmande. Morfadern har också ett annat 

förhållningssätt till högre utbildning som skiljer sig från det förhållningssätt lågutbildade 

föräldrar har. Denna situation uppstod på grund av att jag inte var tydlig från början i mitt inlägg 

på Facebook. I inlägget skrev jag att kriterierna för att delta i studien är att deltagaren studerar 
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ett program på inom högre utbildning, samt att deltagarens föräldrar inte har gått en högskole- 

eller universitetsutbildning. Det framgår inte att deltagaren inte är relevant om han eller hon 

växt upp med andra förmyndare än sina föräldrar eller alternativt att dessa förmyndare heller 

inte är högutbildade. 

Någonting jag reflekterade över efter att intervjuerna var genomförda var att samtliga deltagare 

är uppväxta under svenska förhållanden. Detta är någon som inte reflekterats över innan. I 

denna studie anser jag att deltagarnas uppväxt under svenska förhållanden gynnat studien. 

Anledningen är att andra etniska bakgrunder kan innebära olika synsätt på utbildning. Det kan 

också innebära andra uppväxtförhållanden och värderingar. Till exempel råder det fortfarande 

diskussioner i vissa delar av världen om flickor ska få gå i skola eller inte. Genom dessa 

olikheter i etniciteters sociala bakgrunder skulle detta kunna ge ett spretigt och varierat resultat. 

I kvalitativa forskningsmetoder handlar forskning också om att upptäcka något nytt, enligt 

Larsson (2005). Detta nämner han vid ett heuristiskt värde. Vidare menar han att forskning ska 

leda till ny kunskap inom det aktuella forskningsområdet. I den tidigare forskning som 

presenterats i denna studie finns en omfattande forskning som berör studiens ämnesområde. 

Den tidigare forskningen behandlar bland annat social snedrekrytering, breddad rekrytering och 

påverkande faktorer i anslutning till utbildningsval. Hittills har jag inte funnit någon tidigare 

forskning som berör hur studenter som härstammar från en arbetarbakgrund resonerar i 

anslutning till sitt val av lärosäte och program på det lärosäte deltagarna studerar vid. Detta 

medför förhoppningsvis att denna studie kommer att bidra med ny kunskap inom 

ämnesområdet. Viktigt att poängtera är dock att detta inte betyder att en sådan forskning inte 

finns. Dock har det ännu inte kommit till min kännedom att någon sådan forskning existerar. 

6.7 Reflexivitet 

Fejes och Thornberg (2012) betonar vikten av att forskaren har kunskap om olika metodansatser 

inför de val forskaren ställs inför under uppbyggnaden av en forskning. Vidare menar dem att 

valet av datainsamlingsmetod och analysmetod ska passa ihop med varandra. Dessa bör också 

passa ihop med forskningsfrågan. Detta genom att välja de metoder som ger förutsättningarna 

för att kunna besvara forskningsfrågan. Inför valet av metod i denna studie har flera olika 

metodansatser reflekterats för och emot. Intervjuer som datainsamlingsmetod var i ett tidigt 

stadie ett självklart val, då det är den enskilda individens upplevelser, åsikter och erfarenheter 

som studiens syfte söker svar på. Däremot har det funnits ett övervägande gällande 

intervjuernas struktur. Semistrukturerade intervjuer fastslogs med en motivering för att ett 
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specifikt fokus krävs under intervjuerna för att studiens syfte ska kunna besvaras. Den 

semistrukturerade metodansatsen ställdes i övervägande gentemot reflexiva intervjuer som 

Thomsson (2011) menar är betydligt mer reflekterande. Vidare menar hon att reflexiva 

intervjuer är temabaserade som i sin tur ger intervjuerna stor frihet. Den reflexiva 

metodansatsen valdes bort på grund av att den dels ställer annorlunda krav på mig som 

intervjuare som jag inte är van vid. En annan anledning var för att jag ville försäkra mig att få 

svar på de frågor som krävs för att uppfylla studiens syfte. De reflexiva intervjuerna öppnar upp 

för en större frihet, vilket skapade en osäkerhet hos mig att samtliga frågor inte skulle besvaras. 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer upplevde jag en större trygghet genom att 

försäkra mig om att få svar på samtliga frågor.  

6.8 Etik 

Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer har beaktats och tagits hänsyn till under 

studieprocessen. De etiska riktlinjerna innefattar CUDOS-kraven, vilka är de rättigheter 

deltagarna har till sitt förfogande samt de skyldigheter forskaren ställs inför. Forskaren bör inte 

lägga in egna värderingar och ställningstaganden under studiens framtagning. Riktlinjerna 

belyser också vikten av att informera deltagarna på ett tydligt sätt att deras deltagande är 

frivilligt och kan avslutas när deltagaren så önskar. Deltagarnas samtycke till att delta i studien 

framfördes redan vid första kontakten. Detta samtyckte framfördes genom att deltagarna hörde 

av sig till mig om en önskan att delta, vilket sannolikt var av frivilliga skäl. Givetvis 

informerades även detta i missivbrevet och vid den första fysiska kontakten vid 

intervjugenomförandet.  

Det är viktigt att bevara deltagarnas anonymitet i en forskning och att skydda deltagarna från 

att obehöriga kan ta del av uppgifter. Därför bör forskaren vidta åtgärder för att skydda 

deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Riktlinjerna för anonymitet och även 

konfidentialitet beaktades dels genom att deltagarna uppmanades i inlägget på Facebook att 

höra av sig till mig anonymt genom ett privat meddelande om det fanns en önskan att delta i 

studien. På så sätt var det inte synligt för alla på Facebook att se deras intresse av att delta. 

Deltagarnas identitet har också skyddats genom att direkt vid transkriberingen kodat texterna 

med en specifik färg och applicerat fiktiva namn på varje deltagare. Dessa fiktiva namn 

användes sedan genom hela studien. Vidare utelämnades även namnen på deltagarnas hemorter 

och lärosäte. I missivbrevet (se bilaga 2) och vid intervjugenomförandet informerades 

deltagarna om vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att inte röja deras identitet. 
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Deltagarna informerades också om att den information som intervjuerna bringar endast kommer 

användas inom studien, det vill säga inte för kommersiella syften. 

7. Resultatpresentation 

I detta avsnitt kommer empirin från de fem genomförda intervjuerna att presenteras. För att 

kunna utelämna lärosätets namn har presentationen av deltagarnas utsagor till viss del 

omformulerats. Detta har skett med försiktighet i syfte att minimera risken att deltagarnas 

ursprungliga utsagor inte ska förändra innebörd. Avsnittet har strukturerats i olika teman i form 

av underkategorier. Dessa underkategorier har utformats utifrån relevanta teman kopplat till 

studiens syfte.  

7.1 Högskolestudier – en självklarhet eller ett alternativ? 

Stora delar av resultatet belyser hur deltagarnas föräldrar påverkat eller inte påverkat 

deltagarnas val av lärosäte och program. Tomas och Frida pratar om hur de själva fått välja om 

de vill studera vidare inom högre studier. De uttrycker att högre utbildning varit ett alternativ 

att välja i livet, snarare att föräldrarna förväntat sig eller ställt krav på att de ska studera vidare. 

”Nej det har nog mest alltid varit ett alternativ (…) fast hemifrån fanns det liksom 

ingen press. Det var mer ett alternativ fast då ett alternativ som passa oss barn 

bra” (Tomas). 

”På ett sätt är det ju en fördel att de klarade sig väldigt bra och då har ju jag 

chansen att välja om jag faktiskt ens vill gå på högskola. Jag behövde inte känna 

mig stressad, utan det var mitt eget val – vill jag det eller inte? Det var en stor 

lättnad” (Frida).  

Fredrik beskriver till skillnad från samtliga deltagare att högskoleutbildning alltid varit ett mål 

under hela hans uppväxt. 

”Ja det har alltid varit ett mål. Redan från när jag var liten har det varit ett mål” 

(Fredrik). 

Det finns en skillnad i deltagarnas beskrivningar gällande högskolestudier som en självklarhet 

eller ett alternativ. Hanna och Mia utmärker sig även från de övriga deltagarna. Hanna beskriver 

hur hennes föräldrar inte haft en förväntan att hon ska studera vidare inom högre utbildning. De 

har heller inte att de uppmuntrat henne till att studera.  

”Nackdelen är väl den att de har ju inte direkt kunnat haft en förståelse för att jag 

velat läsa. De har väl tyckt att det varit lite onödigt slöseri, att eftersom jag redan 

har ett jobb – vad ska det då vara bra för? Den attityden har de haft (…) (Hanna)”. 
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Mia beskriver också att hon upplever att hennes föräldrar delvis inte uppmuntrat henne till att 

studera inom högre utbildning, men att de samtidigt anser att hon bör studera för att ha 

möjligheten till framtida arbete. 

”Dom är nog lite dubbla. För dom är såhär att de tycker det är jättebra att utbilda 

sig och att få ett jobb och så, men samtidigt så tycker de att ska man verkligen 

behöva utbilda sig för alla jobb? (…) Jag tror speciellt att pappa är väldigt dubbel 

i det och tänker fan ska det vara så svårt, och samtidigt så tycker han ju att vi ska 

utbilda oss. (…) men jag är inte uppvuxen med att alla går på högskolan och att 

det är en självklarhet. Det ser man stor skillnad på kompisar som kommer från 

familjer som alltid har pluggat vidare så frågar dom vad ska ni plugga? Inte om 

man ska plugga. Där är det mer självklart” (Mia). 

 

7.1.1 Yttre omständigheter skapar möjlighet till högskolestudier 

Samtliga deltagare förklarar också hur yttre omständigheter har bäddat för deras 

högskolestudier. De beskriver hur dessa yttre omständigheter gett dem möjligheten att utbilda 

sig. Flertalet deltagare belyser också hur samhällets arbetskultur förändrats, där de upplever 

högskolestudier som en norm idag. Detta menar deltagarna bero på förändringar som skett på 

arbetsmarknaden och i samhället. 

”Så samhället har ju ändrats väldigt mycket. Förut var det ju inte såhär på samma 

sätt. Då kunde man gå gymnasiet och sen jobba. Det funkar ju inte så nu. Nu lär 

man ju ha någon form av högskoleutbildning” (Mia). 

”(…) det är mer av en norm i samhället idag, att man ska läsa vidare” (Tomas).  

”(…) jag pluggade för att få ett annat jobb, för det krävs ju mer än 

gymnasiekompetens idag för att få ett jobb. När jag gick ut gymnasiet då var det 

såhär att om du har gått gymnasiet så välj vad du vill. Här är hela 

arbetsmarknaden, välj! Och nu när man till och med snart har en kandidatexamen 

så räcker det nästan inte. Det måste till så himla mycket mer” (Hanna). 

Fredrik belyser också att förutom utbildning, är det sociala nätverket av betydelse för att kunna 

nå en viss position eller arbete. Han beskriver att hans avsaknad av dessa kontakter bidrog till 

att han såg utbildning som en väg för honom att nå sitt mål som tjänsteman. 

”Ja men precis för att många av mina chefer sa att jag kunde bli tjänsteman, men 

det krävs mer. För att de som var tjänstemän var antingen syskon till några högre 

tjänstemän, eller så hade dom haft företag innan. Så man behöver den där 

ekonomidelen, och då började jag plugga” (Fredrik). 
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7.1.2 Kunskaper om utbildningssystemet 

Resultatet visar det råder olikheter i hur deltagarna beskriver deras kunskaper om 

utbildningssystemet inför tillträdet till högre utbildning. Hanna, Fredrik och Mia berättar att de 

inte upplevde att de hade kunskaper om olika utbildningar och vad de innebar inför sitt val.  

Intervjuare: ”Hur uppfattar du din kunskap inför ditt val av program och 

lärosäte?”. 

”Nej jag hade ingen aning. Det var lite av en paniksökning när jag sökte. Jag var 

tvungen att göra någonting annat och det kom plötsligt. Så det var med panik i 

blicken som jag sökte bara massa kurser och program så jag kommer in på 

någonting. Sen valde jag ju såklart det som jag var intresserad av, men jag kollade 

inte upp vad det var för kurser eller så” (Hanna). 

”Jag hade inte så mycket kunskaper innan, det var ju lite nytt (…) det blir ju 

liksom lite som en ny värld” (Mia). 

Frida och Tomas upplever till skillnad från resterande deltagare att deras praktiska kunskaper 

inför tillträdet till högre utbildning var goda då de haft personer i deras omgivning som de fått 

råd och stöd ifrån, dock inte från deras föräldrar.  

”Hur det är att studera på högskola har jag fått tips och råd av min syster (…)” 

(Frida). 

”Nej de har inte så bra kunskap (föräldrarna) om hur detta går till (…) Sen så har 

min bror precis gått klart sin lärarutbildning så jag har pratat en del med honom. 

Jag var väl nervös inför formen av kunskap som det här med tentor och grejer” 

(Tomas).” 

Samtliga deltagare beskriver deras föräldrars kunskaper om utbildningssystemet som 

begränsade. Ingen av deltagarna upplever att deras föräldrar har de kunskaper som krävs för att 

kunna ge dem användbara råd för att välja ett program eller lärosäte. 

”Nej dom har ingen aning (…) Framförallt min pappa, han vet väl att det finns 

högskolor och utbildningar men han har ingen koll” (Hanna). 

”Nej dom hade ingen koll. De kanske har koll på det vanliga att det fattas 

sjuksköterskor, och att det inom vården fattas folk överhuvudtaget. Men mer än 

det så har dem nog inte så bra koll” (Tomas). 

7.1.3 Sociala färdigheter 

Flera av deltagarna, även bland dem som själva upplever att deras kunskaper inför högre 

utbildning var goda beskriver att de upplevde en oro inför den sociala biten. De uttrycker också 

en osäkerhet kring det språkbruk som används inom högre utbildning. 
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”(…) sen det sociala och få klasskamrater var jag osäker inför” (Hanna). 

”(…) och det sociala (…) man tänker ju liksom på det innan att hur får man nya 

kompisar?” (Tomas). 

”(…) men en av mina kompisar studerar på högskolan. Hon vet ju vilket språk 

man ska använda. Det är ju liksom ett helt nytt språk man ska använda på 

högskolan” (Mia). 

Fredrik skiljer sig även här från resterande deltagare. Han upplever inte en osäkerhet kring 

språkbruk eller att knyta an sociala kontakter. Det som han upplever var annorlunda inom högre 

utbildning var undervisningsformen som han menar är annorlunda gentemot 

gymnasiestudierna. 

”Det var ju som på gymnasiet så var man flera men det var ju du som fick ta hand 

om studierna själv, men där har du ju ändå lite utbyte med läraren. Nu är det 

liksom så att du går på seminarium, sen försvinner läraren. Annars var jag inte 

osäker inför någonting” (Fredrik).  

7.2 Att hamna eller att välja 

Resultatet visar att det råder skillnader i hur deltagarna hamnat på det valda lärosätet. Vissa 

deltagare menar att det var ett medvetet val från början, medan en annan deltagare såg lärosätet 

som en sista utväg på grund av att deltagaren inte kommit in på det lärosäte han önskat från 

början. Det som är gemensamt för samtliga deltagare är att de alla upplever att de inte påverkats 

hemifrån om vilket lärosäte de bör välja.  

Hanna, Mia och Frida beskriver att lärosätet var det lärosäte de önskat att studera vid redan från 

början. Den gemensamma nämnaren för deras val är lärosätets geografiska närhet utifrån deras 

hemorter. De är motvilliga till att flytta för att studera på annan ort, vilket gör att lärosätet är 

bäst lämpad för dessa deltagare ur ett bekvämlighetsperspektiv. 

”Varför det blev just det här lärosätet var för att det är väldigt nära. Då slipper jag 

pendla och jag vill heller inte flytta eftersom min familj och släkt och alla jag 

känner bor här” (Frida). 

”Alltså just för att det blev det här lärosätet så var det ju på grund av 

bekvämligheten, just eftersom det ligger i nära min hemort. Jag vill inte åka någon 

annanstans” (Hanna).  

Tomas beskriver däremot att han valde lärosätet för att det erbjöd honom bostadsgaranti och att 

han blev garanterad att få läsa den inriktningen han önskade. 
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”Jag var garanterad boende här och jag var garanterad min inriktning. Det är man 

inte överallt så då tänkte jag att men då blir det detta lärosäte (…) praktiskt sett så 

kändes det mycket bättre och säkrare att flytta hit än någon annanstans” (Tomas).  

Fredrik skiljer dock sig från ovanstående deltagares resonemang om att hans lärosäte var 

önskvärt att studera vid från början. Fredrik beskriver istället att han hamnat på lärosätet för att 

han saknar tillräckliga poäng för att studera på lärosätet han önskat. För Fredriks del handlar 

det om yttre omständigheter som utbildningssystemets regler som gjort att han hamnat på 

lärosätet, snarare än att det funnits en önskan från början. 

”Det stod mellan det och handels och jag var 1 hp ifrån handels (…) hade jag fått 

välja hade det blivit handels” (Fredrik). 

7.3 Att välja program – ett önskeval eller ett passande val? 

Resultatet visar att samtliga deltagare valde sina olika program delvis på grund av att 

programmen låg i deras intresse. En annan anledning var att programmen gav deltagarna breda 

möjligheter inom olika yrkesinriktningar efter studietiden eller möjligheter till att studera vidare 

inom olika specialistområden i framtiden. Samtliga deltagare hävdar också att de själva fått 

välja vilket program de vill studera och inte påverkats hemifrån om vilket de bör välja.  

Samtliga deltagare betonar vikten av att det program de väljer ska vara praktiskt genomförbara, 

ligga i deras intresse och passa deras vardag. De betonar också att det är bra om programmet 

ger en stor bredd i yrkeslivet och att det finns möjligheter till vidareutbildningar. 

”Beteendevetenskapliga programmet är ett ganska brett program som kan 

utmynna i ganska många yrken. Många valmöjligheter finns det och man behöver 

inte bestämma sig direkt” (Hanna). 

”Intresset för ekonomi har alltid funnits (…) och det är det jag vill läsa, jag väljer 

det programmet (…) den har väldigt bra masterutbildning på också. Så jag får se 

sen när jag slutar om jag får ett bra jobb med hyffsad lön så kanske det blir så att 

jag jobbar istället. Eller så kommer jag att ta mastersprogrammet” (Fredrik). 

”Som sjuksköterska kan man jobba både administrativt eller praktiskt. Så det finns 

många vägar att gå (…) och inom sjuksköterska finns det ju hur många 

specialistutbildningar som helst att studera vidare till” (Mia). 

Frida beskriver även hur hon själv, hennes familj och omgivning anser att 

sjuksköterskeprogrammet passar hennes personlighet. Hon beskriver hennes uppväxt och 

hennes föräldrars egenskaper som en bidragande faktor till att valet föll på 

sjuksköterskeprogrammet.  



28 
 

”Jag vill inte bara sitta inne på ett kontor. Det känns inte som det passar mig (…). 

Det är väl det att jag själv tyckte det passade, och sen att min familj sa att dom 

tyckte att det skulle passa mig (…). Mina föräldrar har varit dem som hjälpt andra 

föräldrar eller tar lite hand om andra barn när dom är hos oss och ser till att alla 

är trygga. Så ja, det har ju verkligen speglats av på mig. Jag känner ändå att det är 

där ursprungskällan är ifrån” (Frida). 

Hanna berättar också att programvalet påverkades av att hon inte ville dra på sig för stora 

studieskulder. Stora studieskulder upplever hon har hämmat henne från att söka ett program 

som har en längre studietid. 

”Sen exempelvis om jag hade kommit in på veterinär som är många år, är det 

också en anledning till att valt ett 3 årigt program så studielånet inte blir jättestort 

och stora skulder. Det är jätteviktigt för mig” (Hanna). 

Tomas, Mia, Frida och Hanna berättar också att de haft andra programinriktningar i åtanke inför 

sitt val. Dessa intressen för andra program har av olika anledningar enbart stannat vid just en 

tanke. Tomas, Mia och Hanna berättar att de haft intresset för att söka in till andra program men 

inte sökt dessa. Anledningen är att de på förhand antingen vetat om att intagningspoängen är 

för höga eller att de inte känner att det inte passar just dem. 

”Jag läste djurvård på gymnasiet och jag älskade det (…) men sen är jag ju realist, 

jag kommer inte in. Men hade jag kommit in, hade jag såklart tagit den chansen. 

Den chansen finns inte och det är ingenting jag är villig att lägga ner tid på att 

uppnå heller. Målet är så långt bort (…) (Hanna). 

”Sen hade jag varit yngre så hade jag ju säkert kunnat blivit läkare eller så, men 

det känns lite som om livet kommer emellan. Det känns som man är för gammal 

för och liksom flytta och.. Men det är man ju inte egentligen” (Mia). 

”Jag skulle inte riktigt klara av det ansvaret som en läkare har (…) det skulle 

kanske kunna gå, men jag siktar inte på det. Det känns bara alldeles för långt bort. 

Det är inte jag” (Frida). 

7.4 Lärosätens status och prestigeutbildningar – viktigt för vem? 

Resultatet visar att deltagarna resonerar olika kring vikten av ett lärosätes status eller hur 

prestigefylld en viss utbildning är. Det råder också olika resonemang kring för vem status och 

prestige är viktigt. Tomas berättar att han upplever att han själv och hans umgängeskrets 

värderar hans utbildning som prestigefylld. Dock menar han att utbildningen inte värderas lika 

högt ur samhällets perspektiv.  

”Pengarna har inte varit en drivkraft. Jag känner att det inte riktigt varit målet. Det 

är liksom som någon form av status och intresse som styrt istället. Man får cred 
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när man läser människovetarämnena (…) Men status var också det jag var orolig 

för när jag skulle flytta hit och börja plugga och jag tänkte att tänk om skolan är 

värdelös och varför jag inte sökte till ett annat lärosäte som är ett välkänt 

universitet och med på världsrankningen av bästa universitet. (…) När det 

kommer till kurs eller utbildning är det nog att jag mer vill känna att det finns 

någon cred i det. Hade jag istället blivit ekonom hade jag väl antagligen i 

samhällets ögon haft mer cred än som beteendevetare som är ganska 

mellanmjölkigt, fastän i mina ögon är det ganska mycket cred i det” (Tomas). 

Resultatet visar att Hanna och Fredrik ansåg att ett lärosätes status inte var viktigt för dem 

själva. Dock menar dem att utbildningen värderas högre från arbetsgivarens perspektiv om 

lärosätet har en hög status. De menar också att ett lärosäte med en hög status skapar bättre 

förutsättningar till arbete. 

”För mig spelar det överhuvudtaget ingen roll. Däremot är det ju viktigt när man 

söker ett arbete att det är en bra utbildning och en bra skola (…) Men man måste 

ju välja det som funkar för en praktiskt, för att få vardagen att fungera” (Hanna). 

”(…) och sen är det lite mer prestige att gå handels. Det ser ju bättre ut på Cv:t 

(Fredrik)”. 

Intervjuare: Är det viktigt för dig med en bra status på ett lärosäte eller utbildning? 

”Nej inte för mig för det är tufft här också, men jag tror att ur arbetsgivarens ögon 

ser det bättre ut om jag gått handels och har bra betyg. Har man en snubbe från 

handels och en snubbe från ett mindre statusladdat lärosäte så tror jag att det blir 

den från handels. Det är ju lite mer prestige. Det är högt intag (på Handels) och 

har man klarat det så är man duktig” (Fredrik). 

Mia och Frida resonerar mindre kring status och prestige ur arbetsgivarens synpunkt, men desto 

mer utifrån deras eget perspektiv. De uttrycker att ett lärosätes- eller utbildnings status inte på 

något sett varit avgörande inför deras val.  

”Status är inget som har varit avgörande för att välja lärosäte eller inte (…) jag 

ville bara välja det som var närmast mig och därför valde jag bort de skolorna 

med mer status som det pratats om i media för att vara den bästa skolan och så 

vidare” (Frida). 

Vidare menar Mia att i en önskevärld vore det intressant att studera hennes valda program vid 

lärosäten med en hög status. Dock hävdar hon att det inte är praktiskt möjligt. 

”Närheten var ändå avgörande. Men andra ställen som Uppsala skulle ju vara jättekul 

att gå eftersom där finns det ju så mycket specialiteter, alltså det skulle vara häftigt att 

gå där och lära sig. Men det är inte praktiskt möjligt för mig” (Mia). 
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7.5 Sammanfattning 

Resultatpresentationen har berört deltagarnas upplevelser om vad som varit avgörande och hur 

de resonerat i deras val av lärosäte och program. Även deltagarnas resonemang kring vikten av 

status och prestige har lyfts fram. Avsnittet har även berört deltagarnas upplevelser om 

högskolestudier varit en självklarhet under deras uppväxt, eller om det mer varit ett alternativ i 

livet. Även deltagarnas motivering till varför de valde att studera på lärosätet har lyfts fram. 

Detta är av intresse att analysera i nästkommande avsnitt, då det kan belysa hur deltagarna blivit 

påverkade att välja att studera inom högre studier. Resultatpresentationen berör också hur 

deltagarna upplever sina egna och deras föräldrars kunskaper inför deras tillträde till högre 

studier. Även detta är intressant att analysera i nästkommande avsnitt, då det kan belysa hur 

kunskaper har kunnat påverka deltagarna i anslutning till deras val av lärosäte och program. 

8. Analys 

I detta avsnitt kommer det redovisade resultatet analyseras utifrån Bourdieus begreppsapparat 

och återkopplas till vissa delar av den tidigare forskningen. Ur det redovisade resultatet har det 

femte steget i strategin för meningskoncentrering identifierat teman som kommer att ligga till 

grund för analysens struktur. De olika teman som identifierats har strukturerat analysavsnittet i 

form av rubriker. Dessa rubriker är: riktad eller oriktad uppmuntran, habitus bäddar för val, 

kunskaper om utbildningssystemet, högskolan som en ny värld och kampen om symboliskt 

kapital. 

8.1 Riktad eller oriktad uppmuntran 

I deltagarnas utsagor huruvida högre studier varit ett självklart val eller ett alternativ i livet 

skiljer sig åt mellan deltagarna. Hur utbildning uppmuntrats hemifrån skiljer sig också från 

deltagare till deltagare. Några deltagare hävdar att deras föräldrar ser utbildning som någonting 

positivt, men att föräldrarna även stöttat dem om de inte valt att studera vidare. De menar att de 

själva och deras föräldrar inte sett utbildning som ett självklart mål. Istället uppmuntrar deras 

föräldrar dem till vad de än vill göra i livet, vare sig det är att studera eller inte. Föräldrarnas 

uppmuntrande till högre studier kan därför upplevas som oriktad, då det inte finns ett tydligt 

mål att deltagaren ska studera vid högskola eller universitet. En annan deltagare menar till 

skillnad från övriga deltagare att det hade uppfattats som oväntat om han inte valt att studera 

vidare. Detta på grund av att högre utbildning alltid varit ett mål och en självklarhet under 

uppväxten. Denna form av uppmuntran kan upplevas som mer riktad. Det finns en tydlig 

framtidsplan och ett tydligt mål att deltagaren ska studera vid högre studier. En annan deltagare 
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upplever till och med att hon avråtts från högre studier. Denna uppmuntran kan också uppfattas 

som riktad, dock riktad åt att inte studera vid högre studier. Riktad och oriktad uppmuntran 

bekräftas även av Hilding (2011). Han finner att lågutbildade föräldrar inte upplever utbildning 

som det viktiga i livet och stöttar därför barnen i vad de än vill göra. Detta menar han medför 

att föräldrarnas uppmuntran till högre utbildning är mer oriktad än till barn med högutbildade 

föräldrar.  

8.2 Habitus bäddar för val 

I en familjegemenskap finns inneboende egenskaper som med hjälp av Bourdieus begrepp 

definieras som habitus. Inom familjen och i det sociala samspelet har deltagarnas habitus 

formats. Deltagarnas habitus avgör hur deltagarna upplever och värderar. Deras habitus innebär 

också olika inneboende klassifieringsscheman där beroende av deras habitus uppfattar något 

som exempelvis bra eller dåligt, gott eller ont. Det blir då uppenbart att deltagarnas habitus som 

formats under uppväxten har påverkat hur deltagaren ser på utbildning och hur utbildning 

värderas inom familjen – är utbildning då bra eller dåligt, gott eller ont? Att avgöra om 

föräldrarna upplever utbildning som gott eller ont kan vara ett grovt antagande. Dock kan de 

föräldrar som snarare avrått deras barn från att studera vidare kan tolkas vid att de upplever 

utbildning som mindre viktigt eller värderar vikten av utbildning likvärdigt till andra potentiella 

framtidsplaner. Denna värdering sker utifrån deras inneboende habitus. De föräldrar som istället 

målinriktat uppmuntrat barnet till högre studier kan tolkas vid att de upplever utbildning som 

viktigt eller viktigare än andra potentiella framtidsplaner, utifrån deras habitus. Detta bekräftas 

också av Svensson (2011) som menar att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnens attityd 

till utbildning och utbildningsval. Deltagarnas habitus har under uppväxten formats i det sociala 

samspelet där deras föräldrar är involverade i processen. Detta betyder dock inte att de har exakt 

samma habitus som sina föräldrar, då habitus förändras över tid vart eftersom deltagarna samlar 

på sig nya erfarenheter. Dock är det möjligt att anta att föräldrarnas habitus påverkat deltagarnas 

habitus, vilket i sin tur påverkar de val deltagarna gör i livet. 

Hur deltagarnas habitus färgats av föräldrarnas habitus beskriver en av deltagarna genom att 

hennes föräldrar är vårdande personer som vill hjälpa människor. Detta beskriver hon också 

som sin egen personlighet: ”(…) Mina föräldrar har varit dem som hjälpt andra föräldrar eller 

tar lite hand om andra barn när dom är hos oss och ser till att alla är trygga. Så ja, det har ju 

verkligen speglats av på mig”. Det framgår att hennes habitus formats under uppväxten i det 

sociala samspelet med föräldrarna, då hennes egen personlighet beskrivs snarlikt hennes 

föräldrars. Det går därför att anta att föräldrarna påverkat deltagaren utifrån deras individuella 
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och gemensamma habitus som funnits inneboende under uppväxten. Föräldrarnas habitus med 

dess inneboende egenskaper, erfarenheter och värderingar har i sin tur påverkat deltagarna 

gällande deras val i livet. 

De inneboende beteenden och värderingar i ett habitus är väldigt inrutade. Det är inte alltid att 

de val som görs på något sett är medvetna val, eller att det finns en medvetenhet varför vissa 

val genomförs. Samtliga deltagare fick frågan vilken utbildning de skulle vilja studera i en 

önskevärld. Många deltagare hävdar att de har önskeutbildningar, men menar att det inte just 

passar dem. En av deltagarna beskriver varför hon inte valde att studera till läkare: ”Det känns 

bara alldeles för långt bort. Det är inte jag”. Detta påvisar att deltagarnas inneboende habitus 

påverkar dem till vad de själva anser passar dem eller inte passar dem, utan att de egentligen 

reflekterat över varför. I det här fallet begränsar deltagarnas habitus deras val redan vid ett så 

tidigt skede som vid en tanke. Samtidigt möjliggör deras habitus för något annat, det vill säga 

för det lärosäte eller program deltagarna valt. Det är därför möjligt att anta att habitus möjliggör 

och begränsar deltagarna att välja eller välja bort, medvetet eller omedvetet. 

8.3 Kunskaper om utbildningssystemet 

I deltagarnas utsagor beskrivs skillnader i huruvida deras föräldrar värderar utbildning. 

Samtliga deltagare hävdar att deras föräldrar inte har någon omfattande kunskap om 

utbildningssystem och utbildningars avkastning. Den bristande kunskap föräldrarna besitter 

påverkar då hur föräldrarna värderar utbildning, eftersom de aldrig upplevt högre utbildning. 

Bourdieus begrepp ekonomiskt kapital innebär att kunna se den investering som en utbildning 

medför (Bourdieu, 2000). Begreppet innebär också att besitta kunskaper om hur en utbildning 

ska användas på bästa sätt för att generera i en hög avkastning. En hög avkastning kan i sin tur 

ge ett ekonomiskt välstånd genom exempelvis ett välbetalt arbete. Med tanke på att föräldrarna 

till deltagarna inte är högutbildade och därmed har ett lägre kulturellt kapital faller det sig 

naturligt att de heller inte har kunskaper om utbildningssystemet och utbildningars avkastning. 

Vilket också framkommer i deltagarnas utsagor. Föräldrarnas ekonomiska kapital i form av 

kunskap om utbildningssystem och utbildningars avkastning är därmed lågt enligt deltagarna. 

Detta bekräftas också av Ranehill (2002) där hon menar att högutbildade föräldrar har en större 

kännedom om utbildningssystem och utbildningars avkastning. Detta hävdar hon resulterar i att 

föräldrarna kan råda barnen i deras utbildningsval. 

Det ekonomiska kapitalet handlar till viss del även om den mängden pengar en individ har, men 

också hur individen använder pengarna. Flera av deltagarna upplever att de inte vågade satsa 
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på en längre utbildning på grund av att studielånen skulle bli alltför omfattande. Deltagarna 

upplever också en brist i det ekonomiska kapitalet i form av rena pengar och oron över att betala 

tillbaka studielånet efter avslutad studietid. De beskriver att föräldrarna heller inte har den 

ekonomiska möjligheten att försörja dem, utan studielån är deras enda möjliga inkomstkälla. 

Ranehill (2002) bekräftar detta och menar att barn till föräldrar med lägre inkomst upplever en 

osäkerhet kring att satsa på en längre utbildning. Detta på grund av mindre ekonomiskt stöd av 

föräldrarna. Dock är det viktigt att betona att föräldrarnas inkomst inte varit något som lyfts 

fram mer än att deltagarna uttrycker att föräldrarna inte har den ekonomiska möjligheten att 

försörja dem. Det är därför inte möjligt att redogöra om föräldrarna är hög- eller lågavlönade, 

det vill säga om de har ett högt eller lågt ekonomiskt kapital i form av pengar. 

För att kompensera upp föräldrarnas bristande ekonomiska kapital i form av kunskaper om 

utbildningssystemet beskriver deltagarna att de vänt sig till människor i deras omgivning för att 

få information som kan vara till nytta inför deras val av lärosäte och program. De flesta 

deltagarna uttrycker dock att deras kunskaper om utbildningssystem och utbildningar 

avkastning trots detta var låga när det var dags att välja program och lärosäte. Ett av Bourdieus 

begrepp som står i samband med detta är deltagarnas sociala kapital. För att deltagarna ska 

besitta ett högre socialt kapital krävs det att deras kontakter kan bidra med nyttig information. 

Denna nyttiga information kan då bidra till att deltagaren möjligtvis kan höja sitt kulturella 

kapital genom att de sociala kontakterna kan ge stöttning och hjälp i deras utbildning. Det 

sociala kapitalet kan också generera i att deltagaren får en större kunskap om hur en utbildning 

ska utnyttjas för att generera i en högre avkastning. Denna kunskap om utbildningars avkastning 

höjer i sin tur deras ekonomiska kapital både i form av kunskap om spelets regler, men också 

rena pengar. Exempelvis kan en närstående till en deltagare ge råd om vilket programval som 

kan generera i vissa typer av yrken som är högavlönade. Detta ger i sin tur ett kulturellt kapital 

i form av examina. Det ger också ett ekonomiskt kapital i form av kunskap om utbildningars 

avkastning samt pengar tack vare det högavlönade arbetet. Är sedan utbildningen eller arbetet 

högt värderat av många kan det generera i ett symboliskt kapital. Dock kan deltagarnas utsagor 

påvisa att deras sociala kontakter upplevs som otillräckliga. Detta på grund av att deltagarna 

har vänt sig till dessa kontakter, men uttrycker ändå att deras kunskaper om utbildningssystemet 

och utbildningars avkastning var låg inför deras val. Bristen på nyttig information från 

omgivningen genererar i en lägre kunskap om hur utbildningssystemet fungerar och 

utbildningars avkastning. Detta kan generera i en så kallad ”paniksökning” som en deltagare 
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uttryckte, vilket kan vara ett riskfyllt val. Detta på grund av att deltagaren då saknar tillräckliga 

kunskaper om studievalets innebörd och konsekvenser. 

Deltagarna beskriver att människorna i deras omgivning inte påverkat dem att börja studera. De 

uttrycker snarare att yttre omständigheter fått dem att börja studera. Samtliga deltagare valde 

att studera vidare inom högre studier för att få en chans till arbete. De menar att en 

gymnasieutbildning inte räcker långt idag. De upplever också att det blivit till en norm i 

samhället att studera vidare. Utifrån deltagarnas utsagor är en högskoleutbildning ett krav för 

att deras utbildning ska bli värderad som värdefull på arbetsmarknaden. Deltagarnas utbildning 

blir till ett kulturellt kapital först när de innehar examina från högskola eller universitet. Detta 

på grund av att deltagarna upplever högskoleutbildning som ett krav idag för att utbildningen 

ska tillkännages värde, främst av arbetsgivare. En gymnasieutbildning tillkännages däremot 

inte värde utifrån deltagarnas utsagor. Detta på grund av att en högskoleutbildning värderas 

högre än en gymnasieutbildning. En gymnasieutbildning bidrar därför inte till det kulturella 

kapitalet i samma utsträckning som en högskoleutbildning.  

Utifrån Bourdieus begrepp om kulturellt kapital är en utbildning inte av värde förrän sociala 

grupper uppfattar den som värdefull (Bourdieu, 2004). Detta hävdar även vissa av deltagarna 

då de valt att studera på grund av att deras dåvarande utbildningsnivå inte uppfattades som 

värdefull av samhällets sociala grupper. Tomas beskriver att: ”Hade jag istället blivit ekonom 

hade jag väl antagligen i samhällets ögon haft mer cred än som beteendevetare som är ganska 

mellanmjölkigt”. Huruvida värdefull en utbildning är varierar också beroende på i vilken 

kontext utbildningen värderas. Ur en arbetsgivares ögon värderas exempelvis inte en 

sjuksköterska som speciellt värdefull om sjuksköterskan arbetar inom industribranschen, men 

värderas desto högre på exempelvis ett sjukhus. Det kulturella kapitalet värderas olika beroende 

på i vilken kontext utbildningen värderas. Det värderas också olika beroende på vad 

människorna i denna kontext värderar som värdefullt. Vad människorna i denna kontext 

värderar som värdefullt hänger i sin tur samman med deras inneboende värderingar, det vill 

säga deras habitus.  

8.4 Högskolan som en ny värld 

För att besitta ett högre kulturellt kapital baseras detta inte på exempelvis antalet böcker 

deltagarna läser. Ett kulturellt kapital innefattar till viss del även huruvida lätt eller svårt det är 

för deltagarna att anpassa sig till högskolemiljön. Deltagarnas ärvda kulturella kapital, det vill 

säga deras föräldrars kulturella kapital, kan påverka deltagarna i hur hemma de känner sig inför 
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tillträdet till högre utbildning. Det ärvda kulturella kapitalet innefattar både språkbruk och 

förhållningssätt i olika miljöer. Det innefattar också förmågan att kunna ställa in sig efter de 

kraven ställs inom högre utbildning. Flera av deltagarna upplever en osäkerhet kring det 

språkbruk som förekommer inom högre utbildning. De beskriver högskolan som en helt ny 

värld och ett helt nytt språk. Det fanns också en osäkerhet kring det sociala samspelet och hur 

de skulle skaffa nya sociala kontakter innan de tillträdde lärosätet. Deltagarnas föräldrar 

uppfattas besitta ett lägre kulturellt kapital med anledning av att de är lågutbildade. Det kan 

därför finnas ett samband att det lägre ärvda kulturella kapital kan generera i en stor omställning 

för deltagarna i deras tillträde till högre studier, vilket också deltagarnas utsagor bekräftar. Detta 

beror dels på de krav som utbildningen ställer deltagarna inför. Krav som deltagarna är 

främmande för. Det beror också på att deltagarna behöver ställa in sig efter det korrekta 

språkbruk och förhållningssätt som råder på lärosätet. Ett språkbruk och förhållningssätt 

deltagarna hävdar de inte är vana vid. Att det råder en större omställning för barn vars föräldrar 

är lågutbildade bekräftas också av Hildings (2011). Han finner att barn till lågutbildade föräldrar 

tenderar att känna sig osäkra i högskolemiljön i större utsträckning än de barn vars föräldrar är 

högutbildade. 

8.5 Kampen om symboliskt kapital 

Högskole- och universitetsvärlden är institutioner som har någonting gemensamt de strider för. 

Det vill säga kampen om symboliskt kapital. Dessa lärosäten tillkännages av högt värde först 

när många erkänner dessa som högt värdefulla. Detta erkännande tillger dem värde, auktoritet 

och legitimitet. Deltagarna i studien uttrycker upprepade gånger att examina vid ett lärosäte 

som har en hög status genererar i fördelar ute på arbetsmarknaden. Fördelarna beskriver 

deltagarna vara att en utbildning värderas som mer värdefull av arbetsgivare om utbildningen 

studerats vid ett lärosäte med hög status. Fredrik uttrycker ”(…) har man klarat det så är man 

duktig”. Studerande vid ett lärosäte som har en hög status får genom sin utbildning en form av 

symboliskt kapital. Detta på grund av att utbildningen värderas ännu högre än en likvärdig 

utbildning på ett lärosäte som har en lägre status. Deltagarnas resonemang kring ett lärosätes 

status förklarar skillnaden mellan utbildningar som värderas vara ett kulturellt kapital kontra 

symboliskt kapital, där det sistnämnda är än mer förknippat med status och prestige. 

9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras huruvida studiens syfte besvarats samt hur fritt ett studieval egentligen 

är. Studiens metodval diskuteras också i relation till huruvida metoden varit lämplig för att få 
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fram ett resultat. I avsnittet diskuteras även mitt förhållningssätt och hur detta kan ha påverkat 

studiens resultat. I den senare delen av diskussionsavsnittet förs en diskussion om hur Bourdieus 

begreppsapparat varit lämpad för att analysera och utveckla deltagarnas utsagor. Även studiens 

generalisering, tillförlitlighet och giltighet lyfts fram och på vilket sätt detta beaktats inom 

studien. Till sist ges också förslag på vidare forskning. 

Denna studie söker svar på vad deltagarna anser vara avgörande i anslutning till deras val av 

lärosäte och program och hur de har resonerat inför deras val. Frågan om vad som varit 

avgörande i deltagarnas val av lärosäte har besvarats genom att deltagarna beskrivit att det 

avgörande varit att det är praktisk möjligt att ta sig till lärosätet på ett smidigt sätt, det vill säga 

att det geografiska avståndet inte är för omfattande. Deltagarna uttryckte också att 

bostadsgaranti och garantier om önskad programinriktning var avgörande för deras val av 

lärosäte.  

Frågan om vad som varit avgörande i deltagarnas val av program har besvarats genom att 

deltagarna beskrivit att intresse och program som passar deras personlighet varit en avgörande 

faktor. Möjligheter till vidareutbildning efter examen och att yrkesmöjligheterna är breda 

beskriver deltagarna också som avgörande inför deras programval. Omfattande studielån har 

även påverkat somliga deltagare som valt ett program som inte sträcker sig över allt för många 

år. På så sätt undviker deltagarna alltför höga studielån. Samma resonemang lyfter Ranehill 

(2002) och Hilding (2011) fram. De menar att känslan av ekonomisk osäkerhet, höga studielån 

och bristande ekonomiskt stöd från föräldrarna kan generera i att barnet inte vågar satsa på en 

längre utbildning med osäker avkastning. 

På frågan om hur deltagarna resonerat inför deras val av lärosäte och program beskriver de en 

osäkerhet kring hur utbildningssystemet fungerar, kunskaper om högskolemiljön, korrekt 

förhållningssätt och språkbruk. Ur deltagarnas utsagor framkommer även att saknaden av 

kunskap om utbildningssystem resulterat i ”paniksökningar”. Huruvida högt eller lågt ett 

lärosätes status är har inte varit avgörande i deltagarnas val. Dock uttrycker deltagarna att ur en 

arbetsgivares perspektiv värderas en utbildning högre om den studerats vid ett lärosäte som har 

en hög status.  

I deltagarnas utsagor framkommer att de flesta har sett högre utbildning som ett alternativ, 

snarare än en självklarhet. Vad detta kan bero på är att deltagarna uppfattas vuxit upp under 

förhållanden av ett lägre kulturellt kapital. Deltagarna och deras föräldrar har ingen tidigare 

relation till högre utbildning, vilket kan bidra till att utbildning ses som ett alternativ i mängden 
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av andra alternativa framtidsplaner. Deltagarna uttrycker istället att yttre omständigheter så som 

viljan att byta arbete eller utveckla dåvarande arbetsuppgifter fått dem att ta klivet mot högre 

studier.  

En av deltagarna utmärkte sig från de övriga deltagarna. Till skillnad från övriga deltagare har 

han alltid sett utbildning som en självklarhet och ett självklart mål. Under intervjusituationen 

framkommer det att deltagaren inte växt upp med sina föräldrar. Han har istället växt upp hos 

sina mor- och faderföräldrar där morfadern har studerat på högskola. I metodavsnittet under 

rubriken validitet har jag reflekterat över de brister som funnits hos mig gällande att inte vara 

tillräckligt tydlig med de kriterier deltagarna skulle uppnå för att vara relevanta utifrån 

forskningsfrågan. Deltagaren som utmärkt sig har tack vare morfaders utbildningsnivå växt upp 

under förhållanden av ett högre kulturellt kapital än de övriga deltagarna. Deltagaren beskriver 

att han redan som barn placerades i en Montessoriskola och vid tonåren har han bott på internat. 

Det går därför att anta att mor- och faderföräldrarna redan i ett tidigt skede var väldigt 

engagerade i deltagarens skolgång. Genom att växa upp under höga kulturella förhållanden kan 

det generera att högre utbildning upplevs som en självklarhet som är djupt inskrivet i 

deltagarens habitus. Det är möjligtvis inte frågan om ett val, utan deltagaren väljer att studera 

vidare eftersom det faller sig naturligt utifrån deltagarens habitus. Detta bekräftas också av 

Hilding (2011) och Erikson och Jonsson (1993) som menar att barn till högutbildade föräldrar 

inte gör ett aktivt val att studera vidare, utan högre utbildning är en naturlig del i barnets 

vuxenblivande. 

Deltagaren som uppfattas besitta ett högre kulturellt kapital utmärkte sig dels genom att han 

som ovan nämnt ser utbildning som en självklarhet. Han utmärkte sig också genom att vara den 

enda som inte läser ett program inom de humanistiska programinriktningarna. Under uppväxten 

beskriver han också att han fått hjälp och stöd med läxor och skoluppgifter ganska högt upp i 

ålder, vilket de övriga deltagarna upplever att de inte fick hjälp med. Detta på grund av att 

föräldrarna inte hade tillräckliga kunskaper. Detta bekräftas också av Ranehill (2002), Svensson 

(2006), Svensson (2011), Hilding, (2011) och Erikson och Jonsson, (2002) som menar att 

högutbildade föräldrar har ett större engagemang i barnens studier med tanke på att de besitter 

mer omfattande kunskaper och har därför möjligheten att stötta barnen under skolgången. 

Deltagaren som uppfattas besitta ett högre kulturellt kapital utmärker sig även från de övriga 

deltagarna i hur han upplever att han förändrats sen han började studera inom högre studier. 

Deltagarna som uppfattas besitta ett lägre kulturellt kapital beskriver att deras värderingar, 

språkbruk och förhållningssätt förändrats. De upplever att de har ett kritiskt tänkande, som de 
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inte haft förut. Deltagaren som uppfattas besitta ett högre kulturellt kapital upplever däremot 

att han inte förändrats på något vis, varken språkbruk, värderingar eller förhållningssätt. Detta 

påvisar att deltagaren som uppfattas besitta ett högre kulturellt kapital möjligtvis inte upplever 

någon förändring hos sig själv då han redan inför tillträdet till högre studier möjligtvis bar på 

ett högre kulturellt kapital än de övriga deltagarna. 

På grund av att deltagarna inte har växt upp under samma kulturella förhållanden, kan detta 

påverkat studiens resultat. Detta på grund av att deltagaren som uppfattas växt upp under högre 

kulturella förhållanden utmärker sig starkt från de övriga deltagarna. Givetvis går det inte att 

säkerhetsställa att resultatet har påverkats på grund av morfaderns högskoleutbildning. Det 

finns givetvis en möjlighet att deltagaren hade resonerat kring utbildning på samma sätt likväl 

om morfadern inte studerat på högskola. Dock går ingetdera att säkerställa. Detta är endast ett 

resonemang som utifrån de faktorer som en uppväxt under ett högre kulturellt kapital kan 

medföra, gör det möjligt att anta detta färgat studiens resultat. 

Som tidigare nämnt upplever vissa deltagare högskolemiljön som en helt ny värld. Både vad 

gäller språkbruk, förhållningssätt och praktiska moment som exempelvis hur en tenta skrivs. 

Det framkom också att deltagarna upplevde en stor skillnad i övergången mellan 

gymnasiestudier och högskolestudier. Detta med anledning av mindre kontakt med lärare. Med 

tanke på det bristande stöd studenter till lågutbildade föräldrar kan medföra, ger också bristande 

kontakt med lärare än mindre stöd i studierna. Under grundskola och gymnasium följs elever 

upp genom utvecklingssamtal. Eleverna ”fångas” också upp om deras betyg försämras där olika 

handlingsplaner arbetas fram för att eleven ska klara betygen. Högskolestudier är däremot en 

självständigare skolform. Det råder ett mindre omfattande stöd och hjälp med studierna. Det 

finns heller inga rutiner som gör det möjligt att studenterna ”fångas upp” när de inte uppnår 

betygskraven. Detta beror givetvis på den ekonomiska omfattningen och de resurser som krävs 

för att detta ska vara genomförbart, men frågan är hur ekonomiskt detta är på längre sikt? Ett 

bristande stöd från föräldrar och lärare kan generera i att studenter faller bort och inte uppnår 

betygskriterierna. Detta medför att de ekonomiska resurser som läggs ut på en students 

utbildning har gått till spillo. Lärosätet tillges heller inga pengar eftersom studenten inte tar ut 

en examen. Detta är inte bara en ekonomisk fråga för utbildningsväsendet, utan för hela 

samhället. Ju fler studenter som tar en examen gör Sverige konkurrenskraftigare i 

utbildningssammanhang. Det ger också Sverige ett bättre ekonomiskt välstånd med tanke på att 

en examen ger bättre möjligheter till arbeten, vilket medför att fler betalar skatt.  
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Flera deltagare betonade ett flertal gånger att de fått välja fritt när de skulle söka lärosäte och 

program. Dock framkom det faktorer som påverkat dem så som geografisk närhet, 

bostadsgaranti, omfattningen på studielån och möjligheter till vidareutbildning. Deltagarna 

pratar också om högre utbildning som en norm i samhället idag. Ett krav för att i vissa fall få 

ett arbete. Studiens syfte som intresserar sig för hur deltagarna väljer program och lärosäte blir 

då intressant i samband med dessa påverkande faktorer. Hur fritt väljer egentligen deltagarna? 

Det råder fler samhälleliga faktorer än de som ovan nämnts som kan påverka en individs 

studieval. Exempelvis styr utbildningssystemet vem som är behörig att söka en utbildning. Är 

individen inte behörig krävs det högskoleprov eller kompletteringar av befintliga betyg. Dock 

är det svårt att komplettera upp alla betyg idag. Det är också svårt för de individer som har en 

fullbordad gymnasieexamen att få en plats på olika studiecentrum för att komplettera betygen, 

då individer som står utan gymnasieexamen har förtur. När individen sedan kompletterat upp 

betygen eller gjort högskoleprovet för att vara behörig, kan den då välja fritt? När det kommer 

till att välja utbildning ger regeringen ut direktiv på vilka utbildningar som ska erbjudas på 

Sveriges högskolor och universitet. Direktiven innefattar även hur många platser som ställs till 

studenternas förfogande att söka. Detta baseras på hur arbetsmarknaden ser ut i relation till brist 

eller mättnad i olika yrkesgrupper. Det finns en färdig utbildningskatalog för individer att välja 

från, som regeringen på förhand valt ut. Det individen väljer är med andra ord en utbildning 

som samhället redan valt.  

Från den samhälleliga påverkan kan också den subtila påverkan diskuteras. Stora delar av 

studien belyser att föräldrars utbildningsnivå kan påverka barnen i anslutning till deras 

studieval. Föräldrarna som uppfattas besitta ett lägre kulturellt kapital kan innebära en okunskap 

om utbildningssystemet eftersom de aldrig upplevt högre studier. Det finns även svårigheter 

med att föräldrarna ska bidra som ett socialt kapital till barnen och ge dem nyttig information 

om utbildningssystemet och utbildningars avkastning. Föräldrarnas låga kulturella kapital 

färgar också deras habitus. Deras habitus som delvis består av inneboende värderingar färgar 

också barnets habitus. Detta resulterar i att även barnet har en förhandsuppfattning om 

utbildningssystemet och värderar utbildning efter sitt habitus. Det är sedan utifrån barnets 

habitus de väljer en utbildning. Hur fritt har då barnet valt sin utbildning med tanke på den 

påverkan som indirekt medförs från föräldrarna? I och med den samhälleliga och subtila 

påverkan som råder i anslutning till individers studieval ställer jag mig frågan: går det 

överhuvudtaget att göra ett fritt val? 
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9.1 Begreppsdiskussion 

Den begreppsapparat jag använt för att analysera mitt resultat anser jag varit relevant utifrån att 

begreppen fångar upp de tillgångar och inneboende egenskaper som deltagarna besitter. Dessa 

tillgångar och egenskaper kan i sin tur påverka huruvida deltagarna väljer lärosäte eller 

program. Bourideus begrepp har också bringat förståelse för hur en exempelvis social tillgång 

kan generera i en kulturell tillgång eller ekonomisk tillgång. Den ekonomiska- eller den 

kulturella tillgången kan också generera i en symbolisk tillgång. Detta påvisar än en gång att 

Bourdieus begrepp är starkt integrerade med varandra. Det går heller inte att avgöra om det ena 

kapitalet är mer värdefullt än det andra. Detta på grund av att det ena kapitalet ger 

förutsättningarna för ett annat kapital. Eftersom begreppen förklaras och förstås på bästa sätt 

när de används integrerat i sammanhang, har jag valt att inkludera flera viktiga begrepp från 

Bourdieus begreppsapparat. Detta trots att de förekommer i olika stor omfattning i studien. Jag 

finner att Bourdieus begreppsapparat har utvecklat materialet från intervjuerna till ett enhetligt 

resultat genom att begreppen bringat förståelse för deltagarnas tillgångar, värderingar och 

inneboende egenskaper.  

9.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsstrategin som jag använt mig av i studiens framtagning finner jag 

varit lämpad för att ta del av deltagarnas upplevelser. De semistrukturerade intervjuerna har 

bringat i att deltagarna kan beskriva sina egna upplevelser, erfarenheter och åsikter. En 

kvantitativ forskningsstrategi hade inte gett deltagarna samma förutsättning att beskriva deras 

upplevelser. Detta på grund av att fokus ligger mer vid kvantifiering, snarare än enskilda 

individers upplevelser (Denscombe, 2009). De semistrukturerade intervjuerna resulterade i ett 

rikt material att arbeta med. Dock genererade olika intervjuer i mer eller mindre berikat 

material. I metodavsnittet under rubriken validitet reflekterar jag över hur jag kunnat hantera 

intervjusituationen med deltagaren som hade svårt att beskriva sina upplevelser på ett bättre 

sätt. På grund av deltagarens svårighet genererade det i att följdfrågorna blev ledande snarare 

än öppna. Genom att vissa frågor var av ledande karaktär resulterade det i att jag som intervjuare 

”lägger orden i munnen” på deltagaren. Det var med andra ord jag som intervjuare som tolkade 

vad jag trodde deltagaren menade, där deltagaren fick bekräfta eller dementera om jag hade 

förstått henne rätt. Detta kan ha påverkat studiens resultat då det inte går att säkerställa om 

deltagaren i sin tur tolkade min tolkning rätt. Det går heller inte att säkerställa om viktig 

information gick till spillo tack vare att mina följdfrågor var så pass ledande. Jag anser ändå att 
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det sammanställda materialet var väl berikat och att den valda metoden gav förutsättningarna 

att ge svar åt studiens syfte.  

9.3 Generalisering, tillförlitlighet och giltighet 

Det råder diskussioner kring huruvida generaliserbar en kvalitativ forskning är eller inte är. 

Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning oftast kan generaliseras genom den kvantifiering 

en sådan forskning omfattar. Däremot menar han att en kvalitativ forskning är svår att 

generalisera då denna typ av forskning oftast saknar tillräckligt många deltagare. Däremot 

menar Bryman (2011) att en kvalitativ forskning kan ge en ökad förståelse genom beskrivningar 

av enskilda individers upplevelser, erfarenheter och åsikter. Detta gör att kvalitativ forskning 

kan bringa en annan form av kunskap och förståelse som inte resulterar i ett generaliserande. 

Det resultat som presenterats i denna studie går därför inte att generalisera, då antalet deltagare 

i studien otillräckliga.  

Huruvida tillförlitlig en kvalitativ forskning är finns det delade åsikter om. De olika åsikterna 

menar att resultatet kan påverkas tack vare att intervjuaren gör en tolkning under en 

intervjusituation, vilket kan medföra missförstånd. Som tidigare nämnt i studien bör ett kritiskt 

förhållningssätt eftersträvas av forskaren under hela processens gång (Patton, 2002 genom 

Fejes och Thornberg, 2012). Genom att inta ett kritiskt förhållningssätt ökar detta även till 

studiens giltighet genom att risken för feltolkningar minskar (Kvale & Brinkmann, 2009). Som 

tidigare nämnt i detta avsnitt uppstod situationer under intervjuerna som uppkom på grund av 

brister i mitt förhållningssätt. Dessa brister valde jag att reflektera över i metodavsnittet där jag 

ser över vilka andra tillvägagångssätt som hade varit bättre lämpade för att undvika sådana typer 

av situationer. Även i diskussionsavsnittet reflekterar jag över huruvida dessa brister i mitt 

förhållningssätt kan ha påverkat studiens resultat. På så vis har ett kritiskt förhållningssätt 

beaktats under studiens framtagning. 

9.4 Forskningsområde och vidare forskning 

Ämnet pedagogik innefattar bland annat individers påverknings- och förändringsprocesser. 

Denna studie har bringat förståelse för individens upplevelse av påverkningsprocesser i 

relation till social bakgrund och de kulturella strukturer individen omgivs av. Studien har 

förhoppningsvis bidragit till den pedagogiska forskningen genom att skapa förståelse och 

lärande för denna process. 

I denna studie har fokus riktats mot studenter som har lågutbildade föräldrar. Studien har 

undersökt hur studenterna resonerat och ansett vara avgörande inför deras val av lärosäte och 
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program. I den tidigare forskning som presenterats i studiens tidigare avsnitt visar att dessa 

studenter är underrepresenterade inom högskole- och universitetsvärlden. Både den tidigare 

forskningen och det resultat som denna studie bringat påvisar att föräldrarnas utbildningsnivå 

på många sätt kan påverka barnen inför deras högskolestudier. Den tidigare forskningen påvisar 

även att studenter vars föräldrar är högutbildade har bättre förutsättningar till att börja studera 

då det faller sig mer naturligt för dessa studenter. Som förslag till vidare forskning vore det 

därför intressant att undersöka hur barn till högutbildade föräldrar som inte valt att studera 

vidare resonerat i deras val att avstå högskolestudier. Det vore intressant att ta del av deras 

upplevelser om varför de inte valt att studera vidare, då forskning påvisar att dessa barn mer 

sannolikt kommer att studera på högskola eller universitet. 
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11. Bilagor 
Nedan presenteras två bilagor, vilka är en intervjuguide som legat till grund under 

intervjuerna samt missivbrevet som skickade ut till samtliga deltagare innan genomförandet 

av intervjuerna. 

11.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

 Ålder? 

 Vad studerar du? 

 Hur länge har du studerat? 

 Vad gör du på fritiden/vad är dina intressen? 

 

Utbildning 

 Varför studerar du på det här lärosätet? 

 Varför studerar du ditt valda program? 

 Var valet av lärosäte och program ett självklart val eller fanns någon annan önskan? 

 Hur resonerar du kring statusen kring en viss utbildning eller lärosäte? 

 Hur planerar du att använda dig av din utbildning efter avslutad studietid? 

 Hur upplever du de krav som utbildningen ställer dig inför? 

 Finns det något annat, förutom att skaffa dig en utbildning, som du haft nytta av 

genom att påbörja din utbildning? 

 Har dina studier förändrat ditt sätt att vara/handla? 

 Hur uppfattar du din kunskap om utbildningssystemet inför ditt val av program och 

lärosäte? 

 Har du känt dig främmande och osäker inför tillträdet till högskolan? 

 Finns det andra faktorer som du upplever påverkade dig i ditt val av lärosäte och 

program? 

 

Social bakgrund 

 Vilken typ av utbildning har dina föräldrar?  

 Upplever du någon nackdel eller fördel gällande dina föräldrars utbildningsnivå? 

 Finns det några utbildningstraditioner inom familjen? 

 Hur upplever du dina föräldrar kunskaper om utbildningssystemet och utbildningsval? 

 Hur upplever du dina föräldrars engagemang i dina studier? 

 Hur upplever du dina föräldrars stöd och hjälp med dina studier? 

 Hur upplever du dina föräldrars förväntningar gällande dina studier?  

 Hur upplever du dina föräldrars attityd till högre studier? En självklarhet eller ett 

alternativ? 

 Har dina föräldrar ”pushat” dig i någon speciell riktning inom högskoleutbildningen? 
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 Hur anser du att dina erfarenheter och din uppväxt har format dig i relation till 

utbildning? 

 Hur reagerade dina föräldrar när du valt lärosäte och program? 

 Hur upplever du omfattningen av ditt sociala nätverk? 

 Hur finansierar du dina studier och ditt leverne? 

 Har det funnits en oro från din sida eller dina föräldrars sida hur du ska finansiera dins 

studier? 

 Vad gör du om pengarna inte räcker till? Vem vänder du dig till? 

 Upplever du att dina föräldrar påverkat dig i ditt val till av program eller lärosäte? 

Övrigt 

 Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 Är det okej för dig om jag återkommer om jag har någon mer fråga? 

 Tack för din medverkan! 
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11.2 Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Fanny Severin och jag är student inom pedagogik på Mälardalens högskola (MDH). 

Jag står nu inför starten att skriva min C-uppsats och är på jakt efter deltagare till studien. Min 

ambition med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkade dig i ditt val av program 

och lärosäte och hur du resonerade i anslutning till ditt val? Jag söker dig som härstammar 

från en arbetarbakgrund, alltså att dina föräldrar inte har studerat vid högskola eller 

universitet.  

Bakgrund och syfte med studien 

Valet av program och lärosäte intresserar mig då jag själv stod inför en del begränsningar i 

anslutning till mitt val. Den samhälleliga debatten om social snedrekrytering till högskolorna 

har fått mig intresserad av att undersöka studenter med arbetarbakgrund, som är den kraftigast 

underrepresenterade gruppen inom högskolevärlden, och hur dessa individer blivit påverkade 

och hur de resonerat kring sitt val kring program och lärosäte. 

Tillvägagångssätt 

Med hjälp av att intervjua ett antal studenter med arbetarbakgrund kommer jag att bygga min 

studie. Vi kommer givetvis överens om en tid och plats som du känner dig bekväm med om 

du väljer att delta i studien. Under intervjuns gång vill jag gärna spela in intervjun om du är 

villig och ge ditt godkännande för en inspelning. På så sätt underlättar det för mig att få med 

all information som intervjun ger, men också att vårt samtal blir mer flytande och fokuserat. 

Efter vår intervju kommer jag att transkribera inspelningen för att sedan presentera detta i 

uppsatsens resultat- och analysdel.  

Varför delta? 

Jag kan inte se någon nackdel till ett deltagande inom studien förutom att du behöver avsätta 

en timme av din tid för intervjun. De fördelar som finns med att delta i studien är att du får 

dela med dig av din kunskap och erfarenheter, vilket jag hoppas du upplever som betydande 

och bidragande. 

Sekretess 

Ditt deltagande i studien är givetvis frivilligt. Tackar du ja till deltagande inom studien, med 

sedan ångrar dig har du full rätt att dra dig ur när du själv önskar. Den färdiga 

transkriberingen från intervjun kommer endast att användas inom studien och i 

forskningssyfte, där du kommer att vara helt anonym och inga spår ska kunna utpeka dig.  

Vid frågor eller övriga upplysningar gällande ditt deltagande är du välkommen att kontakta 

mig eller min handledare via mail eller telefon.  

 

Fanny Severin   Handledare: Mikaela Persson 

fsn14006@student.mdh.se   Mikaela.persson@mdh.se 

Telefon: 0723184628   Telefon: 021-107091 
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