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Abstrakt 
 
Title: “I want great opportunities” A qualitative study of educational choices. 
  
Arthours: Kete Zeka & Amila Ganic 
  
Research shows that sociology students have weak links to higher education and that 

individuals with weak links to higher education choose one that feels safe. This caught 

our attention because a degree in sociology results in an unknown destination. Our main 

question to answer in this study is how we can understand that students make broad 

educational choices relative to their social education resources. We have qualitatively 

studied how students' resources and their choice of education correlate. Students included 

in the study are first-year students and have been chosen by us through a selection we 

made after we distributed surveys to the entire group of students. Later on we conducted 

semi-structured interviews and we have based theoretically and methodologically on 

Pierre Bourdieu's concept of habitus, capital and field and Catarina Lundqvist's theory of 

possibility horizon. The main reason we conducted a survey before the interviews was to 

get a collective vision of the group and to make  accurate choices about what informants 

we wanted to interview, so that we also get a wide range of variations. The result of our 

study shows that the students use different types of resources to orient themselves to the 

field of education. Educational resources from home or inheriting educational resources 

through outside relations such as teachers, friends or relatives have proven to be a major 

factor in whether students assign value to an education without a direct professional title. 

Their resources also give them the opportunity to recognize the education as something 

positive. 

  

Keywords: Education, resources, habitus, choice of education, possibility horizon. 
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1.  Inledning 

Sociologistudenter har svagare band till högre utbildning jämfört med bland annat 

juriststudenter och ekonomistudenter visar en studie gjord av Mikael Börjesson (2002). 

Han skriver också att de studenter som examineras med en direkt yrkestitel, som till 

exempel jurister eller lärare mer sannolikt möter en säkrare framtid än de som inte 

etiketteras med en titel. Individer med svaga relationer till högre utbildning väljer i större 

utsträckning sådant som känns igen och som känns tryggt skriver Magnus Persson (2009).  

 

En examen från en bred utbildning kommer inte med en direkt yrkestitel vilket utifrån 

ovanstående betyder att sociologistudenterna går en osäkrare framtid till mötes. I vår 

studie kommer vi således undersöka sociologistudenter som exempel på en studentgrupp 

som går en bred utbildning. Börjesson (2002) studerade studenter från olika institutioner. 

Dessa var lärarstudenter, juriststudenter, ekonomistudenter och studenter som läste 

sociologi, datavetenskap och konstvetenskap. I hans studie var sociologistudenterna den 

mest heterogena grupp sett till social bakgrund i form av utbildade föräldrar, 

fritidsintressen och socialt nätverk. Vi intresserar oss för hur sociologistudenternas svaga 

relation till högre utbildning korrelerar med deras utbildningsval. Vi finner det således 

också intressant hur sociologistudenterna är den grupp i Börjessons studie som har 

svagast band till högre utbildning, men som ändå väljer en utbildning som utifrån 

Börjessons (2002) och Perssons (2009) studie visar sig vara en otryggare igång relativt 

arbetsmarknaden.  

  

Utifrån ovanstående problemformulering har vi konstruerat följande frågeställning: 

“Hur kan vi förstå att studenter gör breda utbildningsval relativt deras sociala 

utbildningsresurser?” 

  

Syftet föreliggande studie är således att få en ökad förståelse av vilka faktorer som ligger 

bakom utbildningsvalet till sociologiutbildningen. Studien är sociologiskt relevant därför 

att den undersöker vad som driver en (enligt tidigare forskning) heterogen grupp till att 

välja samma utbildning. Det är således inte utbildningen i sig som är intressant. Det är de 

faktorerna till det specifika utbildningsvalet som är av intresse. 
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1  2. Tidigare forskning 
Börjesson (2002) skriver om utbildningsval i sin studie och menar att det finns 

selektionsmekanismer i varje beslut. Han exemplifierar detta med hur de elever som väljer 

yrkesförberedande linjer på gymnasiet i mindre utsträckning väljer att fortsätta till högre 

utbildning. Valet av gymnasieutbildning är det som lägger grunden för vilka 

valmöjligheter som ges studenterna gällande högre utbildning. Men valet är beroende av 

meriter i form av betyg som har stor betydelse för fördelningen av utbildningsplatser 

(Bergström m.fl. 2015:10). Enligt Goran Puaca (2013) är kraven på den som står inför 

utbildningsval orimliga. Hans studie visar att en person redan på högstadiet förväntas vara 

säker på vilken yrkesväg som ska tas i livet. Det betyder att utbildningsval i praktiken till 

viss mån är tidsbegränsat. Man har inte alltid möjligheten att skapa den överblick som 

krävs. Puacas (2013) studie visar att de som står inför utbildningsval ofta är osäkra på vad 

de vill arbeta med senare i livet. För att göra ett sådant besluttagande krävs resurser i form 

av kulturellt och socialt stöd för att forma en bild av omvärlden och arbetsmarknaden. 

Han menar att studenter ofta gör sina utbildningsval på grund av brist på alternativ och är 

ofta osäkra på var deras val kommer att resultera i. Den sociala bakgrunden kommer här 

enligt Puaca att spela en stor roll i vilka framtidsval som övervägs.  

  

En SOU rapport (1993) om ursprung och utbildning rör social snedrekrytering vilket 

innebär att studenter från skilda sociala grupper presterar olika bra i skolan och att de 

även vid liknande prestationer, skiljer sig gällande val av högre studier. Vikten av 

familjärt engagemang lyfts av en rad forskare som menar att social bakgrund och 

klasstillhörighet påverkar hur en förstår högre utbildning och huruvida individen väljer 

att läsa vidare eller inte (Brooks, 2003; Archer, 2000). Beroende på föräldrarnas 

utbildningsnivå skiljer sig de olika förutsättningar vilket ger avtryck i bland annat studie- 

och karriärprestation (Lundqvist 2010:18). Ju högre utbildning föräldrarna har desto 

större är sannolikheten att en fortsätter till högre utbildning. På högskolan är de som 

kommer från studievana hem överrepresenterade (UKÄ, 2016). Rapporten visar att det 

redan i gymnasiet finns en fördelning i utbildningsfältet mellan de högskoleförberedande 

utbildningarna och yrkesutbildningarna. Elever som är resursstarka, det vill säga som har 

föräldrar med hög utbildning tenderar att välja de högskoleförberedande utbildningarna 

medan elever som är resurssvaga vars föräldrar inte erhåller hög utbildning brukar ha en 

tendens att hamna på den andra sidan av utbildningsfältet, bland yrkesutbildningarna. 
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Utbildningsforskning har visat att studenternas socioekonomiska position och 

studieframgångar hänger samman och har en avgörande betydelse för hur 

möjlighetsstrukturen hänger ihop. Beroende på föräldrarnas utbildningsnivå tenderar 

barnen att prestera olika i skolan (Lundqvist, 2010:18, 142). UKÄs rapport (2016:9) visar 

också att mönstret för den sociala snedrekryteringen till högskolan varit likartat de senaste 

tio åren. Bland 90 talisterna hade 44 procent påbörjat högskolestudier innan de fyllt 25 år 

och variationen sett till utbildade föräldrar skiljde sig markant. En majoritet på 69 procent 

hade utbildade föräldrar och 22 procent hade inte akademiskt utbildade föräldrar. En av 

faktorerna till att studenterna väljer en högre utbildning är föräldrarnas 

utbildningsresurser som överförs till barnen och utgör riktlinjer för huruvida de använder 

sina resurser och huruvida de fortsätter till högre utbildning.  

 

Lundqvist (2010:67) menar  att ens uppväxt spelar en stor roll för framtiden medan Ahrne, 

Roman och Franzén (2008:79) skriver hur föräldrarnas yrke och klass inte avgör hela ens 

framtid. Det finns möjligheter att bryta det sociala arvet genom att förflytta sig socialt 

vilket kan ske med bland annat en högskoleutbildning. Sara Högdin (2006:3) skriver om 

föräldrars stöd i barnens utbildning. Hon menar att föräldrarnas egna utbildning anses 

vara hemmets mest centrala resurs för ungas lärande samt att föräldrar med 

högskoleutbildning inte bara har möjlighet att hjälpa barnen med deras studier men att de 

också har en förväntan på sina barn om att de ska utbilda sig. Detta brukar i sin tur påverka 

barnets inställning till utbildning. Barn ser ofta sina föräldrar som förebilder och går 

därför i deras fotspår, därav kan även föräldrarnas sociala position på arbetsmarknaden 

forma barnens framtida karriär (Lundqvist 2010:142). Börjesson (2002) och Persson 

(2009) menar att studentens bakgrund väger tungt i utbildningsval. Vilka erfarenheter en 

har med sig via sina föräldrar spelar roll inför vilka utbildningsval en gör.  

 

Edling och Liljeros (2012) skriver om hur klass påverkar individer och deras val i 

samhället. Genom en berättelse beskriver de hur två olika personer gör utbildningsval och 

hur klasstillhörighet påverkar valen. De beskriver en tjej från arbetarklassen som väljer 

en vårdutbildning och blir undersköterska. Den andra personen som kommer från 

medelklassen går på högskola och får ett prestigejobb. Således visar ovanstående att 

sannolikheten att en individ söker till högre utbildning påverkas starkt av social bakgrud 

och om föräldrarna har högre utbildning.  
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Broady, Börjesson och Palm (2002) skriver att man lätt kan stirra sig blind på 

kategoriseringar av det man studerar, till exempel klassmässig indelning som vanligtvis 

delas in i tre kategorier, arbetarklass, medelklass och övre medelklass. De menar att det 

kan bli problematiskt då det sätt att kategorisera inte säger någonting mer än om familjens 

sammansatta tillgångar (yrkesposition och utbildning till exempel). Det säger väldigt lite 

om relationen mellan olika typer av tillgångar. Social klass handlar inte om ekonomi i 

första hand, det handlar om livsstil som hela tiden reproduceras. För att få en mer 

rättvisande bild av samhällsklasser måste vi förstå de utbildningsmässiga och kulturella 

faktorer som etablerar resurser (Stahl, 2016). Det är ett faktum att utbildning 

karaktäriseras av att studenterna har olika sociala bakgrund och intentioner. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Det huvudsakliga teoretiska och metodologiska ordning för denna uppsats grundar sig i 

Pierre Bourdieus sociologi. Låt oss måla upp bilden med en hjälp av en imaginär individ. 

Individen går in i samhället som är ett mångdimensionellt utrymme som består av ett antal 

fält. Begreppet fält kan begripas som ett system utformat av relationer mellan positioner 

(Bourdieu 1995:15). På utbildningsfältet är sociologiutbildningen ett delfält. Fältet är det 

som sätter värde för vilka resurser som värdesätts. När individen tillträder ett fält, har hon 

alltid med sig habitus. Habitus är dispositionerna, kombinationen av den mängd och typ 

av kapital som innehas av henne. Kapitalen kan vara ekonomiska eller sociala, det kan 

också röra sig om kulturellt kapital som enligt Bourdieus terminologi har att göra med att 

till exempel veta rätt sociala koder, veta hur man ska bete sig och vad som fungerar i olika 

sammanhang eller i olika fält (Bourdieu 1995). Kapitalen finns således i hennes habitus, 

och habitus värdesätts olika beroende på vilket fält det rör sig om. Viktigt att poängtera 

är att Bourdieus begrepp inte bör förstås som stationära snarare ska de användas som 

redskap i det analytiska arbetet. Att förstå habitus är att förstå en individs historia som 

således är avgörande för att förstå konceptet av habitus. Att använda habitus som ett 

analytiskt redskap betyder att en undersöker individens gränser och hennes handlingar 

inom gränserna. På så sätt blir det en utgångspunkt för kartläggning av resurser (Reay, 

2004:434-435). 

3.1. Fält 
Bourdieus begrepp fält kan beskrivas som en sammanställning av relationer mellan 

positioner styrda av högt uppsatta aktörer och institutioner som strider om något för dem 

värdefullt (Broady 1991:169). Detta kan exemplifieras med konstens fält där den 

gemensamma striden bland annat handlar om definitionen av dyrbar konst och makten att 

uttala sig om konstnärliga värden (Broady 1998:11). Ett fält har alltså egna värden och 

positioner men också en upprättelse av system som utgör selektionsprocess, alltså vem 

som kommer in och vem som stannar kvar. Bra betyg är sådant som värdesätts inom 

utbildningsfältet och fungerar som ett kvitto in. Vi har använt den högre utbildningen som 

en ny värld, som ett socialt fält studenterna träder in. Fältet är på förhand socialt format 

och individen träder in med olika former och mängder av resurser i “ryggsäcken”. Hur 

mötet med fältet utvecklas beror dels på vilka resurser som innehas men också den 

ordning som existerar i utbildningssystemet (Bergström m.fl. 2015:8).  
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Fältet är således destinationen i vår studie, under studiens gång har vi studerat de resurser 

informanter ärvt eller förvärvat i sitt liv som värdesätts på utbildningsfältet. Sådana 

resurser är bland annat skolresultat, inställning till utbildning, föreställningar och vetskap 

om fältet. Att använda fältet som ett metodologiskt redskap är att urskilja resurser för att 

undersöka de investeringar och bidrag som krävs för att individerna ska nå önskvärd 

position inom fältet. För att nå en önskvärd position krävs det att man vinner erkännande 

på fältet (Broady 1991:266). Vår studie utgörs av att förklara vilka resurser som gjort att 

studenterna hänvisats till utbildningsfältet.  

3.2. Kapital 
Bourdieu har en vid förståelse av kapital. I grova drag skulle man kunna säga att alla 

resurser, både materiella och symboliska, som kan resultera i en förbättrad position på ett 

fält för en individ. För att någon ska få tillträde till ett fält, eller orientera sig inom ett fält 

och nå en önskvärd position krävs det olika former av kapitalformer som värdesätts på 

fältet (Broady, 1991). Bourdieus kapitalbegrepp går, och brukar ofta kortas ner till olika 

kapitaltyper, exempel på sådana är kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt 

kapital. I studien har vi valt att använda oss av “resurser” som en hopslagning av de olika 

kapitalformerna. Becker (2008:96, 108) menar att ett sådant sätt att studera, att göra 

omsorgsfulla beskrivningar utanför färdiga kategorier tvingar oss att skapa nya idéer.  En 

problematik med att utgå ifrån för definierade kategorier, enligt Becker, är att vi tenderar 

att bestämma oss i förväg om vad som ska utelämnas eller tas med på basis av vissa 

föreställningar eller teorier som avgör frågorna på förhand. En mening av Robert Morris 

sammanfattar poängen att sträcka sig utanför kategorierna: ”att se är att glömma bort 

namnet på det man betraktar” (Becker, 2008:95). Att använda resurser istället för de olika 

kapitalbegreppen har varit otroligt fördelaktigt under vår analys därför att det har gjort att 

vi i princip har utgått ifrån ”vad är det individerna använder som hjälp för att orientera 

sig till högre utbildning?”.  

 

Kapital låter sig inte undersökas i en klassisk bourdieursk mening, det är någonting vi 

använder oss av för att förstå varför människor kan tillskansa sig vissa typer av relationer.  

Ett exempel kan vara att de använder en lärare för att kunna hantera sina studier. Detta 

skulle givetvis kunna göras med Bourdieus definierade kapital som utgångspunkt också, 

det hade dock krävt att vi först pekar ut och kategoriserar utefter hans definierade begrepp. 

Det skulle kunna medföra en risk att vi missar vikitiga detaljer för studien. Att använda 
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resurser istället för kapital har således inneburit att vi lättare kunnat urskilja relationen 

mellan informanternas tillgångar. 

3.3. Habitus 

I vardagen, media och till och med i politiska debatter har vi ofta hört föreställningen om 

människans fria val oberoende av sociala bakgrundsfaktorer. Bourdieu hade starka 

invändningar mot denna föreställning. Han menade att människors handlande utgörs av 

deras habitus. Habitus kan förklaras likt en “socialt inkorporerad ryggsäck” varje individ 

bär med sig. Ryggsäcken utgörs av en rad strukturer format av individens dittills skaffade 

erfarenheter och relationer (Bourdieu 1990:53). Grundtanken för begreppet är simpel och 

sammanfattas av Donald Broady (1991):  

 

“Människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och 

praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland - 

nämligen i händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den 

sociala världen - förändras” (vår kursivering). 

 

Habitus och kapital går hand i hand eftersom habitus är ett förkroppsligande av 

resurserna, det uttrycks i vad individen föredrar. Begreppen ska däremot inte förväxlas. 

Alla individer har ett habitus, men de resurser som värdesätts avgörs av “marknaden”. 

Det betyder att varje människa är utrustad med habitus som värderas olika, en 

värdesättning som växlar beroende på vem som värderar (Broady 1991:226). Det betyder 

att ett habitus som värdesätts på en plats i Sverige, inte nödvändigtvis värdesätts likartat 

på en annan. Habitus har använts som redskap för att kunna kartlägga informanternas 

gränser inom vilka deras sociala verklighet rör sig. På så sätt har vi kunnat undersöka 

gränserna och handlingsmönster inom dessa. 

 

“Individuella historier är därför viktiga för att förstå begreppet habitus. Habitus är 

genomtränglig och lyhörd för vad som händer omkring dem. Rådande omständigheter är 

internaliserade och blir ännu ett lager för att lägga till de tidigare erfarenheterna av 

socialisering” (vår översättning och kursivering) (Reay, 2004:434).  

 

Habitusbegreppet har varit det främsta teoretiska verktyg för att få en helhetsbild av 

informanternas livsbanor.  Det har varit ett effektivt sätt för att kartlägga bakomliggande 
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faktorer till studenternas utbildningsval. Deras habitus uttrycks i deras livshistorier, via 

toppar och dalar, vändpunkter och beskrivning av resurser de använt för att orientera sig, 

men också genom att prata om smaker och åsikter.  

3.4. Möjlighetshorisont 

För att identifiera den ram inom vilken informanterna handlar har vi valt att använda oss 

av möjlighetshorisonten som ett komplement till habitus för att lättare kunna förtydliga 

ramarnas gränser och tillgångar. Möjlighetshorisonten kan beskrivas som människors 

uppfattningar om de samhälleliga förutsättningarna (Lundqvist 2010:20). Det rör sig om 

vad som är tillgängligt och möjligt för en individ och vad upplevs som begränsat från 

samhällets sida, och vilka faktorer som ligger bakom samt har inverkan på individers 

förutsättningar (Lundqvist (2010).  

 

Möjlighetshorisonten är det som fångar upp individers syn på möjligheter däribland 

utbildningsval. Hur valen formuleras beror på vad som tolkas som möjligt av individen 

vilket gör att individens habitus och möjlighetshorisont kan förstås ihop med varandra. 

Genom att uppfattningar som finns om möjlighetsstrukturer utgörs en del av habitus 

utifrån individens sociala position kan vi förstå att den sociala positionen och habitus är 

det som ligger till grund för vad som tolkas som möjligt hos individer (Lundqvist 2010). 

Med habitus som verktyg kan vi förstå världen en individ lever i, möjlighetshorisonter är 

någonting som kännetecknar hur habitus förändras. Människors habitus skapas utifrån 

deras olika livsvillkor och erfarenheter vilket kan förklaras med att man kan se habitus 

som en karta över möjligheter där människor utifrån det bildar en uppfattning om vilka 

möjligheter som ligger dem till hands (Lundqvist 2010:45). 

 

När vi talar om tänkbart och otänkbart är det viktigt att poängtera att det är det som 

uppfattas som tillgängligt och valbart hos en individ som är det tänkbara. 

Möjlighetshorisonten är ett viktigt begrepp som tittar på individens framtid och 

möjligheter som individen ser och därmed ett viktigt begrepp för oss i studien om hur 

studenter formulerar sitt utbildningsval. 
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4. Metod 

4.1. Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss och lägga fokus på förstaårs sociologistudenter. Detta val 

motiveras med att vi dels ville distansera oss då vi själva är sista årets sociologistudenter, 

men också för att studien inte skulle bli för stor i relation till tiden vi haft.  

4.2. Tillträde och urval  

Undersökningen av sociologistudenterna har genomförts med hjälp av två olika 

datainsamlingstekniker. Huvudsakligen har vi använt oss av kvalitativ metod för att 

komma underfund med hur processen bakom sociologistudenternas utbildningsval ter sig. 

För att få en övergripande bild av studentgruppen utformade vi en enkät (se bilaga 1). Vår 

andra datainsamlingsteknik utgjordes av semistrukturerade intervjuer. 

 

Vi fick kontakt med förstaårs sociologistudenter med hjälp av deras lärare som erbjöd oss 

möjligheten att medverka på en lektion där vi fick tillfälle att dela ut enkäterna. Genom 

vår medverkan hade studenterna möjlighet att ställa eventuella frågor vilket gjorde att vi 

kunde diskutera vår kommande studie med dem och deras roll i den. Lärarens hjälp var 

ett effektivt sätt för oss att presentera oss och samtidigt fick informanterna lektionstiden 

att reflektera kring huruvida de ville delta i studien. Att de fick träffa oss personligen och 

få en kontakt innan eventuella intervjuer bidrog till ett igenkännande av både oss och vår 

studie. Vi tror således att mötet bidrog till att fler informanter intresserade sig för att delta 

än vad de hade gjort om vi nått ut via till exempel mejlutskick.  

  

På enkäten skrevs ett följebrev där vi meddelade syfte med studien, att det är frivillig 

medverkan och att anonymitet utlovas (Ejlertsson 2005:39-41). Avslutningsvis fick 

studenterna en möjlighet att skriva sina kontaktuppgifter på enkäten för att vidare delta i 

studien. Sammantaget fick vi 28 studenters kontaktuppgifter av 48 insamlade enkäter. För 

att få en beskrivande helhetsbild av studentgruppen utformade vi enkäten med variabler 

som kön, ålder, uppväxtort. Det vi kunde utläsa utifrån ovanstående variabler var att 

könsfördelningen i studentgruppen var ojämn då gruppen utgjordes av 38 kvinnor 

respektive 10 män. Detta bidrog till att vi inte valde att lägga någon vikt på kön eftersom 
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det skulle resultera i en orättvis jämförelse. Åldern i gruppen var relativt homogen med 

enstaka undantag. Vi hade således för svagt empiriskt stöd för att kunna föra ett 

resonemang kring ålder. För att kunna kartlägga studenternas sociala bakgrund och om 

de kommer från studievana hem formulerade vi frågor om föräldrarnas utbildning och 

yrke.  

  

När alla enkäter var insamlade skapade vi en sanningstabell (se bilaga 2) där vi 

sammanställde våra informanter baserat på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Med hjälp 

av sanningstabellen fick vi fram alla möjliga typer av tänkbara kombinationer (Becker 

2008:178). Det vill säga allt från studenter med lågutbildade föräldrar, till studenter med 

högutbildade föräldrar. Och alla kombinationer däremellan. Med hjälp av 

sanningstabellen blev variationsvidden tydlig och underlättade selektionsarbetet för oss. 

Vi kunde lätt identifiera majoriteten, men också avvikaren och således kunde vi göra 

medvetna urval. Informanter som valdes ut till intervjuerna bestod av sju tjejer respektive 

fem killar. Vi eftersträvade en blandning av studenterna och delade med hjälp av 

sanningstabellen upp dem i tre kategorier (1) båda föräldrarna är utbildade, denna grupp 

utgjordes av 13 studenter (2) en förälder är utbildad, gruppen utgjordes av 20 studenter 

och (3) ingen förälder som är utbildad, utgjordes av 15 studenter. Det vi hade framför oss 

var alltså en relativt jämn fördelning sett till utbildningsresurser hemifrån, i form av 

utbildade föräldrar. Med grund i tidigare forskning visste vi att sådana resurser påverkar 

utbildningsval. Vi valde således att täcka bästa möjliga bredd av utbildningsresurser i 

studentgruppen, det vill säga tillräckligt många ur varje grupp för att kunna bilda oss en 

helhetsbild av gruppen och deras resurser, samt huruvida det korrelerar med 

utbildningsvalet. Till intervjuer kontaktades informanter från alla tre kategorier. Vi valde 

att intervjua tre informanter från kategori (1) tre från kategori (2) och fem från kategori 

(3). Grunden till valet utgjordes av att få bästa möjliga variationsvidd och informanter 

från alla kategorier. Vi valde att ha en majoritet från kategori (3) därför att de enligt 

tidigare forskning statistiskt sett har mindre sannolikhet att befinna sig på en utbildning 

som är bred relativt arbetsmarknaden. Vi fann det således mest effektivt att göra ett sådant 

urval för att svara på vår frågeställning.  
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4.3. Intervjuer: utformning och genomförande 

Eftersom studiens syfte var att förstå sociologistudenternas val av utbildning relativt deras 

utbildningsresurser valde vi att med hjälp av olika teman fånga in bakgrundsfaktorer till 

valet. Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer och konstruerade en intervjuguide som 

innehöll olika samtalsämnen (Dalen 2007:31). Vi hade teman som bakgrund, familj, 

utbildning och framtid (se bilaga 3). De teman som valdes till intervjuguiden var av 

relevans för att förstå informanternas bakgrund, uppväxt och resurser som lett till att de 

befinner sig utbildningsfältet. Detta försökte vi fånga in genom att bland annat inleda med 

frågan om deras fritidsintressen, till exempel bokgenrer, filmer, sporter och så vidare. 

Genom att fånga in de viktigaste områden i en informanternas liv kände vi att vi kunde få 

ut det maximala av intervjuerna (Dalen2007:31). Individernas livslopp försökte vi således 

fånga in via temat “vänner och familj” som gav rum för berättelser rörande relationer och 

sociala nätverk. Vi bad även informanterna prata kring sin skoltid, där de själva fick välja 

vilken årskurs de ville börja ifrån. Det gjorde att vi lättare kunde kartlägga vilken tid de 

ansåg vara av relevans, därav tydliggörs också viktiga händelser. Avslutande del av 

intervjuerna pratade vi om högre utbildning och framtiden. Syftet med temat var att 

studenterna skulle få utrymme att beskriva sin uppfattning av utbildning men också sätta 

det i relation till framtida planer och yrke.   

 

Eftersom vi valde att fokusera på olika teman istället för direkta frågor hade 

informanterna möjlighet att berätta fritt om deras liv med grund i våra teman. Utöver 

intervjuguidens teman hade vi följdfrågor som skulle finnas till hjälp under intervjuns 

gång. Många av följdfrågorna vi hade ställde vi inte. Dels för att informanterna redan 

hade berättat det själva men också för att det under intervjuns gång dök upp nya 

följdfrågor baserat på informanternas berättelser. De konstruerade följdfrågorna 

fungerade således som verktyg för att “komma tillbaka på banan” vid behov. 

 

För att boka tid för intervjuer kontaktade vi informanterna via telefon eller email beroende 

på vilka kontaktuppgifter de angett på enkäten. Intervjustudien utgjordes av 12 intervjuer 

som valdes ut med grund i att få tillräckligt många informanter från varje kategori vi 

konstruerat via sanningstabellen. Vi bokade grupprum på universitetsbiblioteket för att 

kunna utföra intervjuerna “öga mot öga”. Vi ansåg att universitetsbiblioteket var en 

lämplig plats att utföra intervjuerna på då studenterna är knutna till universitetet och för 

att studien handlar om utbildningsval vilket också hör dit (Ahrne & Svensson 2011:45). 
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Samtliga intervjuer tog ca 60 minuter vardera. De spelades in och transkriberades efteråt 

(Dalen 2007:33). Vi var båda närvarande under samtliga intervjuer, men tog 

huvudansvaret för att leda intervjun växelvis. Det innebär att båda deltog men en av oss 

höll i intervjun genom att vara “frågeställare” medan de andra lyssnade och ställde 

eventuella följdfrågor som kan vara lätta att missa när man är primär frågeställare. Tanken 

bakom metoden grundar sig i att informanterna inte skulle känna sig utsatta eller 

obekväma i sin situation. Men också för den fördelaktiga anledningen att kunna vara 

uppmärksam på sådant värt att fråga vidare om.  

  

Den första intervjun skedde med intervjuguiden som mall. Efter intervjun övervägde vi 

sådant vi kunde gjort bättre. Med inspiration från Perssons (2016) metod bestämde vi oss 

för att ge resterande informanter penna och papper så de kunde berätta om sina liv i form 

av en självbiografi samtidigt som de ritade en kurva på pappret (se bilaga 4). Kurvan 

fungerade som en bild av deras livsbana och pekade ut toppar och dalar samtidigt som de 

förklarade deras känslor vid de olika tidpunkterna. Anledningen till att vi tillämpade 

metoden var för att se vilken betydelse händelserna hade för informanten, vilket de 

pratade mest om och för att kunna identifiera eventuella vändpunkter. När vi sedan talade 

vidare kring olika teman efter att tidslinjen var ritad kunde vi under hela intervjun återgå 

till de toppar och dalar informanten hade ritat. På så vis kunde den av oss som var 

“observatör” reflektera kring tidslinjen och ställa följdfrågor rörande den, samtidigt som 

intervjuaren främst fokuserade på de teman intervjuguiden innehöll. Vi kunde se 

tidslinjens betydelse när vi reflekterade kring vår första intervju som endast utgick från 

intervjuguiden. Den största skillnaden var att vi som intervjuare och observatör kunde 

använda tidslinjen som ett verktyg för att memorera och kunna gå tillbaka till händelser 

vi fann intressanta. Vi kunde då inflika med:  

“Du pratade om xxx och ritade samtidigt en nedgång, kan du berätta hur du kände då?”.   

  

Hade vi inte haft tidslinjen hade det försvårat möjligheten för oss att ta fasta på vad som 

upplevdes som jobbigt, känsligt eller tråkigt respektive bra och glädjande i 

informanternas liv. Således fungerade tidslinjen som ett effektivare sätt att föra 

intervjuerna. Vi tolkade metoden som fördelaktig för informanterna också som 

uppfattades vara dedikerade att rita en tydlig och informativ tidslinje.  
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Det mest fördelaktiga när vi utförde intervjuerna var att vi delade upp rollerna i 

”intervjuare” respektive ”observant”. Många gånger när den ena höll i intervjun och den 

andra inflikade med frågor blev det en ”aha-just det!” känsla för den som intervjuade. Vi 

märkte också hur tidslinjen informanterna ritade fungerade som en stöttepelare även för 

dem. Ibland tog de många minuter på sig att reflektera kring sina toppar och dalar innan 

de pratade med oss om dem. En av informanterna uttryckte också ”vad kul att se sitt liv 

så här”. Tidslinjen blev ett roligt experiment vi gjorde tillsammans med informanterna 

och fungerade också som en ”isbrytare” i inledningen av intervjun.  

4.4. Bearbetning av empiri 

Eftersom intervjuerna var i berättandeform där informanterna talade fritt kring 

intervjuguidens ämnen fick vi mycket material och behövde således sålla bort all 

information som inte ansågs vara av relevans för vår studie. Ahrne & Svensson 2011:195 

skriver att sållning och sortering av material är nödvändigt för att få fram det man främst 

vill uppmärksamma. För att vi lättare skulle kunna hitta koder och mönster i 

informanternas utsagor utgick våra intervjuer från ovanstående teman i vilka materialet 

också delades upp i efteråt.Vi gick igenom intervjuerna var för sig för att sedan kunna 

reflektera och utbyta tankar kring det insamlade materialet. Det visade sig vara otroligt 

effektivt då det kan vara lätt att missa avgörande detaljer. Att vara två som på varsitt håll 

arbetar med samma material föminskas risken att man “snöar in sig” på samma saker.  

  

För att se ett mönster i intervjupersonernas utsagor använde vi inledningsvis färgpennor 

som vi markerade materialet med. Varje färg stod för ett tema och allt i materialet som 

gick under temat underströks med den färgen. När markeringen var genomförd såg vi ett 

mönster i materialet och valde därför att klippa ut det vi hade identifierat och lägga det i 

högar. Det gjorde att vi mer effektivt kunde tematisera. I vardera hög låg utklipp från 

informanternas utsagor och varje hög utgjordes av samma tema. Det resulterade i att vi 

började se gemensamma men också skiljaktiga svar hos informanterna.  

 

Sorteringen började inledningsvis enligt de teman vi hade konstruerat i intervjuguiden. 

Därefter sorterade vi enligt informanternas återkommande variabler. 

Utanförskap/mobbing, vändpunkter, ambitioner/mål och utbildningsresurser var teman vi 

sorterade enligt under första sorteringsmomentet. Dessa teman var det första vi 

inledningsvis fann gemensamt för informanterna. Dalen (2007:74) skriver om 
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kodnigsprocessen som en viktig del i analysprocessen, där syftet är att gå igenom 

materialet flera gånger för att kunna besvara vad det handlar om och även för att kunna 

hitta lämpliga kategorier som möjliggör innehållet och tolkningen av det.  Därefter sållade 

vi ytterligare och tematiserade enligt följande “hur pratas det om utbildning hemma?” på 

så sätt kunde vi jämföra de studenterna från studievana respektive studieovana hem och 

också kartlägga de utbildningsresurser de hade med sig hemifrån. “Varför 

sociologiutbildningen?” under detta tema lades de samtal vi hade kring 

sociologiutbildningen. Deras förhoppningar, föreställningar och erfarenheter av 

utbildningen. “Hur upplevde de sin skolgång”, temat innehöll berättelser om deras 

skolgång däribland beskrivning av gemenskaper, vänskapskretsar, lärare och känslor 

kring skoltiden. “Beskrivning av sig själva” var det tema vars innehåll utgjordes av 

informanternas beskrivning av sig själva som elever i huvudsak, skolprestationer och 

uppfattningen av utbildning i sin helhet. Ovanstående tematisering skedde med grund i 

vad som upprepades i informanternas utsagor. En uppfattning om vad som låg bakom 

utbildningsvalet började dyka upp, således började utformningen av vår analys. Slutligen 

skedde det sista sorteringsmomentet i enlighet med teori och är det som presenteras i 

“resultat och analys”. Slutprodukten av vårt sorteringsarbete resulterade i tre teman, 

“möjligheten att kunna klättra” innhåller informanternas föreställningar om vad 

utbildningen mynnar ut i. “Olika resurser till samma utbildning” blev ett tema som 

sammanställde de resurser studenterna hade och använde sig av. “Socialt upprätthållande 

och social flytt” utgör det temat som beskriver resursanvändandet för att förflytta sig 

socialt eller upprätthålla sin sociala bakgrund. Vi valde att presentera analysen växlande 

med empiri och teori löpande, men även använda oss av citat vi ansåg vara viktiga och 

som styrker vårt resonemang.  

  

4.5.  Vår roll som forskare  
Vi anser att det faktum att vi är sociologistudenter kan och bör problematiseras. Däremot 

anser vi att det har varit en fördel i hur informanterna har uttryckt sig. Eftersom vi har 

samma utbildning har det också lett till att de känt en slags gemenskap med oss vilket vi 

kunnat urskilja i ord som “ni vet den litteraturen” eller “sådant vi alla har läst”. 

Förförståelse kring hur utbildningsval går till, till den utbildningen vi också går har varit 

för personlig för att kunna erhålla. Det kräver en typ av självanalys vi inte har haft med 

oss.  
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Då vi båda har erfarenheter av sociologiutbildningen kan en tycka att vi har erfarenhet 

som kan baseras på förförståelse som i sin tur kan styra vår tolkning av informationen 

som vi fick under intervjuerna. Förförståelse kan göra att man kan tyda och styra 

materialet man får in, helt omedvetet. Persson, (2016:77) skriver att förförståelsen 

forskaren kan erhålla gör att risken att ägna sig åt spontansociologi istället för vetenskap 

finns genom förutfattade meningen som gör att forskaren styr eller tolkar materialet på 

ett visst sätt.  Vi har så gott vi kunnat tagit avstånd från att bygga vår studie på 

föreställningar. Vi har istället med hjälp av tidigare forskning, vetat att människan är 

socialt formad och att sociala omständigheter ligger till grund för individers val. Däremot 

har vi hållit rent från att spekulera kring hur detta har skett när vi format vår intervjuguide. 

Den delen tog vi i analysen. Dittills har vi orienterat oss med tidigare forskning och teori 

som grund. Den medvetenheten vi haft om vår roll och eventuella förförståelse har gjort 

att vi har varit extremt försiktiga och vaksamma över att inte hamna i den situationen. Vi 

har med högsta möjliga mån försökt att ha ett outsiderperspektiv under våra intervjuer 

och distanserat oss från vår roll som sociologistudenter som vi inte fullständigt kan 

undkomma men, vi anser att den inte gör oss olämplig att undersöka sociologistudenterna.  

4.6. Etiska överväganden 

I vår studie handlade intervjuerna om informanternas egna liv i form av självbiografi. 

Eftersom en sådan intervju innebar att de skulle tala utifrån bland annat känslomässiga 

händelser under deras livslopp var det viktigt för oss att informanterna skulle känna tillit 

till oss som forskare. Därför har det varit av stor vikt att följa forskningsetiska principerna. 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsprinciper består av fyra riktlinjer. Vi förhöll oss till 

alla fyra i vår studie.  

Vårt mål var att redan innan intervjuerna startade informera samtliga informanter om 

vilken funktion deras deltagande kommer att ha i studien. Vi informerade om att studien 

var helt frivillig att delta i samt att de var fria till att avbryta medverkan närsomhelst under 

studiens gång. Vi informerade informanterna att vi behövde inhämta samtycke av dem 

innan någon forskning kunde börja äga rum och att de själva bestämmer över sin 

medverkan. Vi har tydligt informerat samtliga informanter att alla namn i studien kommer 

att vara fingerade. De detaljer vi har erhållit som skulle kunna eller förknippas med 

informanter har vi valt att inte redovisa vilket informanterna blev informerade om. Med 

andra ord utlovade vi informanterna anonymitet som skulle innebära att det inte skulle 
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vara möjligt att identifiera dem i vår studie. Slutligen informerade vi informanterna om 

hur materialet vi samlar in kommer att hanteras. Att alla inspelningar kommer att raderas 

när vi har skrivit färdigt uppsatsen och att materialet under denna tid kommer vara 

oåtkomligt för andra. Informanterna erhöll även information om att allt material endast 

skulle användas i studiens syfte. 

5. Resultat och analys 

5.1. En utbildning att klättra med 
Informanterna utgörs av tolv sociologistudenter med olika mängder av resurser men som 

har hamnat på samma utbildning. Sociologiprogrammet har till skillnad från 

yrkesutbildningar en okänd arbetsmarknadsdestination, det vill säga bilden av vad de 

kommer att arbeta med som sociologer inte är konkret. Att inte få en direkt yrkestitel 

uppfattas som en tillgång för informanterna, Lovisa berättade: 

  

“Jag tänker att med examen kan man klättra mer och göra mer. Jag vill inte bara vara 

nöjd på ett jobb. Hamnar jag på ett jobb vill jag inte sitta där i 20 år utan jag har inga 

problem med att byta arbetsplats, jag vet inte. Den kan innebära att jag dels får bättre 

lön men också att man kan få ett roligare jobb som ger en något meningsfullt” /../ ”Jag 

har alltid känt att min mamma jobbar inom vården och jag är mycket sån att jag inte 

vill nöja mig”. /../ “Jag vill ha stora möjligheter och att jag kan utvecklas och lite så 

tror jag det har varit att jag har känt att jobba på ett yrkesprogram begränsar en 

väldigt mycket och inte känts så långtidsmässigt hållbart” Lovisa. 

  

För Lovisa är det viktigt att få ett jobb där hon kan klättra i karriären. Lovisa beskriver 

sin mammas yrke som ett skräckexempel och förknippar det och en yrkesutbildning med 

att vara begränsad på arbetsmarknaden. Att nöja sig associeras med att inte kunna 

utvecklas. Att ha en slutdestination, en yrkestitel är synonymt med att inte ha 

valmöjligheter eller tillgång till rörlighet på arbetsmarknaden. Lovisas föreställning om 

att sociologiutbildningen mynnar ut i möjligheter kan även utläsas i Malins utsaga: 

  

“ /.../ och eftersom jag inte vet än känns det bra att det finns så många alternativ att 

välja mellan när jag är klar. Det är en viktig del. Hade jag gått lärarhögskolan så är 

jag lärare, hade jag då ångrat det hade allt bara varit förgäves. Gillar jag ett jobb kan 
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jag ta det men hamnar jag inte rätt kan jag söka annat jobb med annan riktning” /../ 

Jag vill ha ett jobb som man kanske kan klättra lite i karriären utan att förändra hela 

livsmönstret /.../ Jag vill inte ha osäkerheten, kommer jag få tillräckligt mycket med 

pass? Kommer jag kunna jobba med det jag vill? ” Malin. 

  

Att få en yrkestitel förknippas med brist på valmöjligheter. Att utbildningen inte mynnar 

ut i en speciell yrkestitel uppfattas som en tillgång, en frihet att välja. Slutdestinationen 

för Malin är osäker, abstrakt och inte heller speciellt viktig att konkretisera. Det hon vet 

är att hon kommer ha möjligheter. Med sin filosofie kandidatexamen kommer hon få 

inträde till ett fält som är okänt just nu, men som hon har en stark föreställning om: den 

kommer ge henne möjligheten att klättra i karriären. 

Yrkestitel var inte heller viktigt för Henrik. Att kunna tillgodoräkna kunskaper som 

utbildningen förväntas resultera i är vad som värdesätts av honom. När Henrik sökte 

utbildningen var det viktigt för honom att det skulle vara: 

  

”En ganska bred utbildning kände jag ändå liksom, för jag har inget drömyrke, alltså 

typ ”Det vill jag bli” jag har inte det. Då tänkte jag att om jag satsar på någonting brett 

så kommer jag att lära mig mycket saker/../ Man känner att man är på väg liksom” 

Henrik. 

  

Precis som för Lovisa och Malin är det viktigt för Henrik att utbilda sig, att skaffa sig 

kunskap som utvecklas till möjligheter på arbetsmarknaden. Att vara på väg signalerar 

resan han är under, förberedelsefasen till slutdestinationen, möjligheten att göra karriär. 

Kompetensen som inhämtas via utbildningen blir biljetten till arbetsmarknaden snarare 

än en yrkestitel. 

“Man får sälja in sig själv sen liksom” Henrik. 

  

Jakten efter möjligheter beskrevs även av Anna. Hon berättade att hon valde 

sociologiprogrammet före kriminologi därför att det ansågs resultera i fler möjligheter 

efter utbildningen. 

  

“Sen ändrades det för att sociologiprogrammet är bredare, det är väldigt nischat med 

att ta kriminologi. Jag hade varit inne på att fortsätta jobba inom ***, men så tänkte 

jag att om jag ändrar mig så kanske det är bättre att ha en sociologikandidat istället för 
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kriminologikandidat /../ För nu har jag redan anställning där och då är det lättare att 

komma in i en annan rot eller så. Då tror jag att en kandidat i sociologi kommer hjälpa 

mig dit om man jämför med om jag hade sökt nu liksom. Så det tror jag” Anna. 

  

För Anna blev jobbet på den statliga myndigheten hon jobbar på ett sätt att se möjligheter 

i organisationen. Möjligheter hon behövde utbildning för att nå. Hon berättade också att 

inställningen till högre utbildning hemifrån hade sin påverkan. Föräldrarna pratade ofta 

med henne om att hon kan stanna kvar på myndigheten men att hon med en utbildning 

kan få möjligheter till bättre positioner.  Samtidigt tycker hon att det var fördelaktigt att 

kunna byta yrke och inriktning. Därav prioriterades en bredare utbildning. 

 

Det vi ser är att informanterna föredrar en bred utbildning utan att konkret kunna redogöra 

för var den leder. De har en gemensam föreställning om att utbildningen mynnar ut i 

möjligheter på arbetsmarknaden men också att sådana möjligheter inte nödvändigtvis är 

identifierbara i det skedet av utbildning de befinner sig i. De är disponerade att uppfatta 

att just denna utbildning äger ett värde.   

5.2. Olika resurser till samma utbildning 
Man kan förstå resurser genom till exempel tillgången till förebilder, släkt, föräldrar eller 

vänner med studievana. Det vill säga, resurser är någonting individer använder sig av för 

att få någonting annat. Vår handledare Magnus Persson exemplifierar det användbart. 

Han bad oss tänka i termer av penningtransaktioner. Det vill säga att man byter pengar 

för någonting annat, precis så går Bourdieus kapitalbegrepp att förstå. 

Henrik växte upp tillsammans med sina syskon och sin mamma och i den skaran är Henrik 

den första att fortsätta till högre studier. När vi frågade om varför han har valt att läsa 

på  universitetet svarade Henrik: 

  

“Det var inte, även om många hade sagt det till mig sådär, jag var hyfsat duktig i skolan 

och så, men det var nog inte en självklarhet just då i alla fall (efter gymnasiet) att jag 

skulle studera på universitet. Utan det har kommit lite senare typ /.../ min morbror, han 

har studerat. Han är ekonom. Sen har han ett riktigt höjdarjobb på banken liksom. Han 

har alltid pushat oss att studera. Det har varit viktigt för honom. För han handlar det 

om att bryta ett klassmönster i familjen”. Henrik 
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För Henrik framstod universitetsstudier som ett alternativ först efter att han hade arbetat. 

Henrik förklarar sig själv som en “arbetargrabb” och beskrev att hans tidigare 

erfarenheter av arbete utgjordes av “kneg”. Han kommer från ett hem med svaga 

utbildningsresurser, men hans möjlighetshorisont utvidgades med hjälp av morbrorn som 

föregick som ett familjärt exempel på någon som “bryter klassmönstret” och som genom 

att “pusha” även ville få med sig Henrik. Bland informanterna räknas Henrik till den 

grupp med svaga nedärvda utbildningsresurser men i sin härkomstmiljö uppfattades han 

som ett “läshuvud” och lämpad för fortsatta studier. Persson (2016:120) skriver om hur 

studenter ses som lämpliga att bedriva högskolestudier. Han menar att kategorin av 

sociala resurssvaga studenter i denna mening har blivit allt vanligare inom högre 

utbildning i takt med att högskolan expanderar.  

 

Broady (1991:177) skriver att individer i en grupp har sina respektive resurser som 

sammantaget utgör ett särskilt slag av resurser som hela gruppen kan dra fördel av. 

Morbrors utbildning och erfarenhet av ett välbetalt jobb är ett exempel på det. Det innebär 

att morbrorn blir en tillgång för Henrik rörande högre utbildning, någon som introducerar 

honom till vad det innebär att läsa på universitet men också vad som erkänns som ett bra 

arbete efteråt. Att tala om det sociala arvet handlar om den sociala klasstillhörigheten. 

Men nya resurser går att förvärva (Broady, 1991:175) vilket tydliggörs i Henriks utsaga. 

Det som tydligt gick att urskilja i Henriks utsaga var att han nämnde sin morbror som en 

förebild, men genom intervjuns gång tog hans gymnasielärare upp skepnaden av en 

förebild. Lärarens litterära intresse och världsbild blev någonting som Henrik många år 

senare kom att anamma:   

  

“Vi hade en samhällslärare som, han tyckte det var bra att han skolade oss lite politiskt 

sådär /.../ Vi hade även studiecirklar utanför skoltid /.../ Han (läraren) kom  in där och 

snackade om arbetarrörelsens historia i Sverige liksom. Och ville politiskt skola oss, vi 

läste Marx och såna saker liksom. Den världsbilden jag har idag, trots att jag gjort 

massa andra saker är den världsbilden han gav mig” Henrik. 

  

Lärarens mål med bokcirklar var att visa Henrik och hans kompisar deras plats i historien. 

Läraren blev en slags mentor för Henrik och med lärarens hjälp lärde sig Henrik hantering 

av studier, att skriva, tänka kritiskt och reflektera fenomen ur olika perspektiv. Henrik 

använder sig fortfarande av sin lärare i form av ett “bollplank” vid svårigheter eller 
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utmaningar på sociologiprogrammet. Resurser avgörs inte endast av att man föds in i en 

familj utan de är rörliga och föränderliga (Broady, 1991:221). Detta kan ske via nya 

relationer som bidrar med utökade resurser, Henriks lärare är ett sådant exempel. Henriks 

morbror och Henriks lärare fungerade sammantaget som en karta han använde sig av för 

att skapa utbildningsresurser. Henriks morbror har värderat honom som en potentiell 

kandidat för universitetsstudier och läraren har skapat en relation till litteratur och 

sociologi. 

 

Adrian kommer också från en miljö med svaga utbildningsresurser. Adrian är precis som 

Henrik den person i familjen som uppfattats som mest lämplig för fortsatta studier. Han 

beskriver föräldrarnas engagemang i hans sociala liv som relativt frånvarande, detta var 

ett uttalat kontrakt mellan han och föräldrarna. De höll sig utanför hans sociala liv så 

länge han presterade väl i skolan: 

“Jag behövde vara rebellisk, jag behövde vara busig och ha kompisgäng, behövde 

känna att jag tillhörde någonstans samtidigt som jag kände att jag behövde ha bra 

betyg” Adrian. 

  

Goda skolresultat var ett sätt för Adrian att växla mot frihet i hemmet. Så länge han skötte 

skolan, beskrev han föräldrarnas attityd så här: 

“Så länge du sköter dina betyg, skiter vi fullständigt i vad du gör” Adrian. 

  

För föräldrarna var det viktigt att Adrian säkrade sin plats i utbildningssystemet. Huruvida 

han var rebellisk togs inte hänsyn till förutsatt att han levde upp till förväntningarna att 

prestera väl och ha betyg bra nog för att fortsätta med sina studier.  Adrians föräldrar är 

inte utbildade men har inte heller haft utbildning tillgängligt på samma sätt som Adrian 

har. Därför ansåg de att det inte fanns andra alternativ för Adrian än att vidareutbilda sig. 

Detta visar att aspiration inte kan skapas om det inte finns tillgänglighet. Högre utbildning 

skapades som en tillgänglighet inom Adrians möjlighetshorisont därför att den inte fanns 

för hans föräldrar. När möjligheten således uppenbarade sig för Adrian värdesattes den 

högt. Adrians högskoleutbildning har på så sätt skjutits in i hans möjlighetshorisont. 

Habitus ska inte förstås som att man föreskriver någonting utan att individen föredrar det 

som finns tillgänglig (Broady, 1991:226).  
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Adrian var en del av vad han beskrev som “busgängen”. Han berättade att han hade en 

lärare som tog sig an honom. Läraren hade precis som föräldrarna tydliga och uttalade 

förväntningar på Adrians skolprestationer. Han tillskrev även förhoppningen om att han 

skulle bryta ifrån sina kompisar och sitt rebelliska beteende för att anamma sin begåvning 

i skolan. Föräldrarna förväntade sig goda skolprestationer. Läraren såg potential i Adrians 

kunskaper och förväntade sig därav ett skötsamt beteende också. Förväntningarna på 

Adrian kom alltså inte bara från familjen utan också från hans lärare. Precis som 

föräldrarna, såg han och bekräftade Adrian som en lämplig kandidat för framtida 

studier. Adrian beskrev läraren som en person som vidgade hans perspektiv, fick honom 

att se framtida möjligheter och gjorde utbildningsmöjligheten mer konkret för honom. 

Genom att vara en person som arbetar inom utbildningssystemet och som dessutom har 

erfarenheter från akademiska studier blir deras relation en tillgång för Adrians orientering 

på utbildningsfältet.   

Lovisa berättade att hon också hade en lärare hon utvecklade en stark relation till: 

  

”Hon sa väldigt spännande grejer. Vi pratade mycket om allt möjlig utöver skolan och 

det var det att hon var ganska dålig lärare så när jag hade henne som lärare tyckte jag 

inte om henne men jag hade henne bara i ett - två år sen så var hon ju jättebra liksom” 

Lovisa. 

  

Det var inte lärarens yrkesroll eller sätt att undervisa som etablerade en relation mellan 

de båda. Lovisa beskriver läraren som otroligt kompetent trots att undervisningskvalitet 

ansågs vara bristande och att hon inte utgjorde bästa kvalitet för en lärare. Det var lärarens 

reflektioner och de samtal de hade om händelser utanför klassrummet som etablerade 

deras relation. Läraren presenterade perspektiv som fick Lovisas världsbild att vidgas. 

Lovisa som saknar utbildningsresurser hemifrån för att studera vidare hade istället 

resursen genom sin lärare som var den som befann sig inom fältet för högre utbildning. I 

beskrivningen av vad som utmärkte läraren sa Lovisa: 

  

”Hon har läst mot 700 högskolepoäng inom alla sorters områden så hon är väldigt 

överallt och ingenstans typ” Lovisa. 

  

Kunskapen läraren förmedlade genom sina reflektioner inspirerade Lovisa. Att läsa på 

universitet och samla mycket högskolepoäng blir ett sätt för Lovisa att skaffa kompetens 
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och således närma sig det hon finner inspirerande med läraren. Detta blir också ett uttryck 

för att hon leds bort från akademiska yrkesprogram genom att hon inte förknippade en 

specifik yrkesroll som värdefull, därför att läraren var inte uppskattad i sin lärarroll av 

Lovisa. Däremot var det antalet högskolepoäng som ansågs leda till kompetensen hon 

ville erhålla.  

  

“Jag tror att man kan se skillnad på mig och min bästa kompis /.../ man kan se skillnad 

på det sättet att ända sen vi har varit små har det varit att man ska göra bra ifrån sig i 

skolan hit och dit. Den grejen. Hade mina föräldrar varit mer fokuserade på mina betyg 

hade kanske det varit en sak som hade förändrat och jag hade kanske ägnat mig åt 

ekonomi istället, men jag vet inte” Lovisa. 

  

Utbildnignsesurserna och världsbilden Lovisa förvärvat genom sin lärare, ihop med 

“misslyckandet” att gå i bästa kompisens fotspår är en starkt bidragande faktor till beslutet 

att studera. Lovisa känner inte igen de gemensamma värden som finns inom fältet för 

ekonomiutbildning. Vilket innebär att fältet är ypperligt okänt för henne. Enligt 

Bourdieus tänkande är habitus formade och bestämda sociala betingelser, men det finns 

skillnader i människors habitus och kan relateras till deras nedärvda eller förvärvade 

resurser (Broady, 1991:227-228).  

  

Att sociologiprogrammet föredrogs av Lovisa beror på att relationen till läraren också 

blev en relation till utbildning och sociologiprogrammet. Habitus är det som avgör att 

vissa handlingar och tankar är möjliga medan andra är omöjliga. Individen kan handla på 

ett fritt sätt men det sättet är aldrig oberoende av habitus (Broady, 1991:226). Lärarnas 

kunskaper utanför klassrummet, det vill säga deras kompetens utanför rollen som lärare 

blev någonting värdefullt i huruvida högre utbildning blev en del av Henriks, Adrians och 

Lovisas möjlighetshorisont. De blev förebilder som speglar det informanterna anser vara 

fördelaktigt med en bred utbildning. Att kunna skaffa sig kompetens som bidrar till 

utvecklingsmöjligheter. Lärarna kan beskrivas som kartor som används för att tillskansa 

sig resurser som ger dem möjligheten att värdesätta en kandidatexamen i sociologi och 

att orientera sig på utbildningsfältet. Sannolikheten att nå destination utanför ens 

möjlighetshorisont blir större om det finns någon som visar vägen. 
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David har vuxit upp med en självklar inställning till högre utbildning och har starka 

utbildningsresurser hemifrån. David hade krav på att prestera väl i skolan och uppvisa 

starka studieresultat. Han berättade att hans mamma blev arg om han inte fick bra betyg 

i skolan och det fanns aldrig andra alternativ än att prestera väl i skolan. Valet av 

universitetsutbildning blev dock oroande eftersom den breda ingången relativt 

arbetsmarknaden inte kunde indikera en yrkestitel. David berättar att hans föräldrar krävt 

att han skulle redovisa för sin slutdestination, han sa: 

  

”Det är högst oklart men vill jag kan jag fortsätta inom akademin. Ja då frågar mamma 

kan du bli professor då? Inom den kulturen är det jätteviktigt att ha hög status. Då 

säger jag, ja om jag vill. Ja, det räcker då säger hon bara för att hon ska kunna skryta 

inom familjen”. David 

  

Ovanstående citat sammanfattar den inställning till utbildning som David växt upp med. 

Att redogöra för sin mamma vilken slutdestination han potentiellt kan få indikerar inte 

bara medvetenhet om utbildningen utan också ett erkännande kring vad som anses som 

värdefullt och framförallt vad som finns inom hans möjlighetshorisont. Davids resurser 

möjliggör att han kan känna igen ett värde som erkänns av både hans sociala 

härkomstmiljö men också utbildningsfältet. Att bli professor anses vara lämpligt av både 

honom och familjen vilket också indikerar ett habitus påverkat av starka 

utbildningsresurser. David var tvungen att argumentera för sina framtidsmål och få dem 

bekräftade och godkända av föräldrarna, således värderade och erkända, enligt Bourdieus 

terminologi. De som är väl rustade med utbildningsresurser har goda möjligheter till en 

gynnad framtid som hänger ihop med att de är väl bekanta med och kapabla att värdera 

bredden av möjligheter som utbildningsväsendet och arbetslivet erbjuder (Bourdieu, 

1995:155). Max kommer från en annorlunda social bakgrund. Han har en förälder med 

akademisk utbildning. Han berättar att hans pappa helst sett att han blivit civilingenjör: 

  

“Min pappa har ju, han är IT gubbe, han har alltid hållit på med datorer och sånt. Han 

tyckte att jag skulle bli civilingenjör, det var ju bra betalt och man hade, det var ett bra 

framtidsyrke och sådär. Det ska i alla fall vara någonting akademiskt, något på 

universitet eller högskola. Och han pushade angående studentlivet och att det var hans 

roligaste tid och han har ju rätt. Jag har svinkul”. Max 
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David hade också förhoppningen hemifrån om att han ska gå i sin mammas fotspår och 

bli civilingenjör, men både Max och Davids prestationer i gymnasiet omöjliggjorde det 

valet för dem. För Max var förväntningen hemifrån att han iallafall skulle läsa någonting 

akademiskt. Eftersom hans betyg från gymnasiet är medelmåttiga innebar det att kraven 

hemifrån stannade vid inträde till universitetet. 

 

Föräldrarnas inställning skiljer sig rörande Max utbildningsval, hans mamma tyckte att 

han gör ett bra val att studera, men höll sig ändå i bakgrunden gällande utbildning och 

ansåg att valet är upp till honom. Medan pappan fungerade som en stöttepelare genom att 

prata om utbildning med honom och komma med förslag. Han är också den som Max 

pratar om den pågående sociologiutbildningen med. Persson (2016) skriver att 

upprätthålla kontakten med sin akademiskt utbildade förälder är ett verksamt sätt att 

förvalta utbildningsresurserna han innehar. Max pappa fungerade som en tillgång rörande 

utbildningsvalet på så sätt att riktlinjerna sattes tydligt på att det skulle vara en akademisk 

utbildning. Max valde därför bort polisutbildningen därför att han har nedärvda tillgångar 

som ger honom möjligheten att känna igen någonting som värdefullt, i detta fallet en 

akademisk utbildning som potentiellt kan ge honom en värdefull position. Vetskapen om 

vad det innebär att bli en student på universitet blir således en resurs som kommer till 

användning vid inträde på utbildningsfältet, det vill säga det de sociala förväntningarna 

på studenten var Max medveten om redan innan han inträdde. 

 

Malin ville under sin tonår bli journalist, något hennes pappa avrådde henne ifrån med 

grund i att det innebär inträde till en tuff arbetsmarknad. Hennes pappa blev en tillgång 

för henne som bidrog till vetskap om hur arbetsmarknaden för en journalist ser ut, han 

blir också en tillgång i form av att hon får möjligheten att kunna överväga för- och 

nackdelar med ett yrke och en arbetsmarknad. 

  

Utbildningsvalet är påverkat av möjlighetshorisonten som bestäms av deras habitus. Både 

Lovisa och Henrik valde ett ämne som deras respektive lärare introducerat dem till. 

Lundqvist (2010:47–48) skriver att det är högst osannolikt att en person väljer något som 

inte existerar och anses vara inom räckhåll. I det sociala fältet befinner sig olika aktörer 

som man påverkas olika av. Genom att de olika aktörerna som i detta fallet är lärare, släkt 

och föräldrar har olika positioner och resurstillgångar på fältet skapas på så sätt också 

olika former av påverkansmöjligheter på individens val. En student från en 
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medelklassbakgrund har statistiskt sett större sannolikhet att lyckas på utbildningen. Det 

är mer sannolikt att resurserna är i rätt strömmar för att lyckas i skolan om habitus är i 

linje med att hantera studierna. Barn ärver social klass från sina familjer. Tillsammans 

med detta ärver de också habitus och resurser. Denna skillnad i socialisering manifesterar 

sig i utbildningsresultat för studenter. Barn från studievana hem har fått sitt habitus format 

i relation till utbildning och starka resurser för högre utbildning. De informanter som har 

starka utbildningsresurser med sig hade också högre utbildning som ett självklart val för 

framtiden. Tidigare forskning visar att föräldrar som själva har akademisk utbildning 

förväntar sig att barnet ska vidareutbilda sig, det påverkar i sin tur barnens egna 

inställning till utbildning (Högdin 2006).   

 

Det finns många sociologiska faktorer som påverkar utbildningsresultat. Genom att lärare 

upprätthåller höga förväntningar på elever kan de hjälpa eleverna att uppnå sina 

personliga bästa utbildningsresultat och på så vis också utöka möjlighetshorisonten och 

vad som ryms inom deras habitus. Elever som lärare utpekar som begåvade blir erkända 

värde av det skäl att lärarnas egna dispositioner formas under ett habitus där just det slag 

av resurser skattas högt (Broady, 1991).   

5.3. Socialt upprätthållande och social flytt 

Vår teoretiska utgångspunkt är att individer gör val, som är påverkade av habitus och 

möjligheten att ackumulera, tillskansa sig, vinna, erövra resurser, den typen av resurser 

är någonting man använder sig av för att skaffa sig nya positioner. Grupper utvecklar 

ständigt strategier för att upprätthålla eller öka värdet av sina egna resursinnehav (Broady, 

1991:179). 

  

Ulrika beskriver sitt liv i byn, där hon är född och uppvuxen som ett ställe hon kände sig 

annorlunda i relation till vad som förväntades av någon från hennes sociala miljö. 

 

“Många hemma tycker att det spelar ingen roll om du läser eller ej. Bättre att jobba, 

betala skatt, skaffa hus och barn typ” Ulrika. 

 

I skolan har Ulrika alltid varit högpresterande. Hon kommer från en familjekontext med 

svaga utbildningsresurser. Ulrika förklarar att hon i skolan och av de i hennes sociala 
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miljö ofta blev kallad för “nördig”. Ulrika berättade att hon nu bekräftar den 

beskrivningen men att hon inte hyser någon negativ laddning i ordet. Hon har alltid 

presterat väl i skolan och tyckt om att lära sig nya saker. Men hon kände sig annorlunda: 

  

“Man märker även när man är med i gruppen att man inte är med helt och hållet/.../ 

efter studenter bröt jag helt och hållet med det stället jag bodde på, jag bara lämnade 

stan utan att ta med mig någonting” Ulrika. 

  

Att läsa på universitetet blev ett sätt för Ulrika att slå sig fri från byn hon kände sig 

annorlunda i. Ett sätt att anamma det hon presterat i skolan och det sättet hon känt sig 

annorlunda på. Att vara nördig var ett sätt för Urika att frigöra sig ifrån de normativa 

förväntningarna som fanns i byn, ett tillvägagångssätt att flytta ifrån sin ursprungliga 

sociala miljö. Hon flyttade till ett universitet med många studenter från studieovana hem, 

alltså från liknande miljöer som Ulrika kommer ifrån. Hennes möjlighetshorisont 

tydliggörs på så sätt därför att hon inte har haft ett nätverk som kunnat introducera henne 

till högre utbildning. Således orienterar hon sig omedvetet till en stad hon känner sig 

relativt hemma i. Att förflytta sig till ett fält kräver resurser att åtminstone känna igen och 

se det som en möjlighet. Hur mötet sker på fältet avgörs av resursinnehavet och dess 

användning.  

 

Att omfamna sitt annorlundaskap blev en tillgång för Ulrika för att kunna urskilja sig från 

sin sociala härkomstmiljö och förflytta sig till en miljö både hon och de från byn ansåg 

att hon hörde hemma. Där hon kunde vara nördig och accepteras som sådan. På 

universitetet behövde hon inte känna sig annorlunda utan där befann hon sig på en ny 

miljö där det värdesätts att högprestera i skolan. Ulrika använde resultatet av sina tidigare 

skolprestationer för att göra en social flytt till universitetet där hon kommer förvärva 

utbildningsresurser som hon i sin tur kan ha användning av för att förflytta sig socialt. 

  

För Henrik innebar flytten lite mer problematik. Han hade redan rustats upp för 

universitetet genom förvärvad utbildningsresurser och vägledning av sin lärare och 

morbror. Men utbildningsresurserna var inte tillräckligt starka för att känna sig hemma 

på fältet.  
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“Jag var ju ganska osäker såklart när jag sökte. Därför att man tvivlar väl alltid på sig 

själv kanske och sin egen förmåga. Så min första tanke var väl kanske: Ja men kommer 

jag in så åker jag dit, jag går på uppropet och så tar jag det därifrån liksom” Henrik. 

  

Henrik var tidigare obekant med fältet och ville försäkra sig om att han provar, att han 

stegvis känner efter och tar besluten därefter. Obeslutsamheten Henrik kände 

inledningsvis var ett sätt att inte binda sig fast vid någonting, ett kvitto på det inte finns 

en skyldighet att möta och klara av kraven som ställs på honom som student. Henrik 

berättade för oss att litteraturen han läst på sociologiprogrammet är samma som hans 

lärare i gymnasiet har introducerat honom till. Han berättade även att han idag kan ta hjälp 

av läraren.  

 

“Nu vet jag vad jag ska göra, iallafall i två år till, minst. Jag gillar att plugga, nu är 

man där man vill vara och där man kanske mentalt har förberett sig på att vara i kanske 

ett år” Henrik. 

  

Steget från att komma in på utbildningen till att självklart ge sig in på utbildningen var 

inte självklar för Henrik. Genom gymnasieläraren var han bekant med litteraturen och på 

grund av deras upprätthållna kontakt har Henrik stöd vid behov. Att lämna 

härkomstmiljön och etablera sig på det nya fältet var som att komma till ett nytt hem, ett 

hem han längre förberett sig på genom att skapa utbildningsresurser redan på gymnasiet. 

Förvärvade resurser som kompenserar för underskott av nedärvda resurser (Persson, 

2016). Han testade således inledningsvis styrkan av de resurser han förvärvat och 

förflyttade sig med små steg. För Alfred var det viktigt att upprätthålla den sociala 

bakgrund han ursprungligen kommer ifrån. Han kommer från ett hem med starka 

utbildningsresurser men har måttliga betyg från gymnasiet. 

  

“I (hemorten) var de (vännerna) väldigt studiemotiverade, mer än vad jag var. Man 

märkte det på dem. Pluggade ganska mycket. Här är det väl litegrann att vi ligger på 

samma nivå känns det som. Deras inställning är väl lite mer avslappnad än hemma hos 

kompisarna ”Alfred. 

  

Alfred flyttade till en medelstor stad för att upprätthålla den sociala miljö han 

ursprungligen kommer ifrån. Med en självklar inställning till utbildning, men med för 
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svaga skolprestationer för att identifiera sig med sin studiedrivna omgivning blir 

universitetet han valde ett lämpligt val för att upprätthålla utbildningsresurser samtidigt 

som nivån på studiemiljön känns behaglig. 

 

Det som initialt fick informanterna från studieovana hem att ge sig in i utbildningens fält 

var att förflytta sig socialt, med förebilderna som drivkraft. För att kunna lyckas på det 

nya fältet behövs resurser i form av 1. kunna komma in och 2. kunna hantera studierna, 

det vill säga leva upp till förväntningarna som ställs av utbildningsfältet. Hur lyckades de 

som inte var speciellt starka i ovanstående? Viljan att förflytta sig socialt från sin 

nuvarande hemmiljö var drivande. 

 

Ställningen till den sociala härkomstmiljön används som en tillgång, ett driv, en vägran 

att “stå still”. Individer brukar ibland medvetet och ibland omedvetet kämpa för att 

upprätthålla eller expandera sina nedärvda resurser och så sätt också upprätthålla eller 

stärka sin sociala position (Bourdieu, 1979:145). Sådana strategier är att Ulrika väljer att 

skaffa sig högre utbildning på så sätt använder hon de resurser hon har för att konvertera 

resurser, det vill säga utnyttja de resurser hon har för att skaffa nya och således också 

stärka sin sociala position. Huvudsaken, för informanterna är att de har förvärvat 

utbildningskapital de kan växla  mot ett arbete i vissa fall lyfter dem från sin sociala miljö, 

i andra fall rör det sig om socialt upprätthållande utan att för den sakens skull behöva 

binda sig till ett specifikt yrke. 
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6. Slutsats 
Våra informanter uppfattar utbildningens breda ingång relativt arbetsmarknaden som 

någonting fördelaktigt. De menar att en bred utbildning resulterar i friheten att kunna 

välja och att de genom att inte bli etiketterade med en direkt yrkestitel har möjligheten att 

klättra i karriären. Således förknippas en yrkestitel med begränsningar på 

arbetsmarknaden, att låsa sig till ett yrke. Samtliga studenter delar denna föreställning om 

det kommande arbetsmarknadsfältet. Men de har inga konkreta bilder av vad som komma 

skall, bara att det innebär möjligheter. Studenterna är via sina resurser disponerade att 

uppfatta en sådan utbildning som värdefull,  dock krävs det resurser för att känna igen det 

och enligt Bourdieus terminologi, erkänna det som värdefullt.  

  

Resurserna tar sig i uttryck via relationer, både familjära och utomstående i form av bland 

annat lärare. Tillgången till föräldrar, lärare eller förebilder med studievana är ett sätt att 

förstå informanternas resurser. Sådana resurser, det vill säga relationen till någon med 

kännedom och erfarenhet av högre utbildning fungerar som kartor vars innehavande 

resulterar i orienteringshjälp till och på högskolefältet. Det är också de resurserna som är 

en bidragande faktor till vilka utbildningar som värdesätts. Informanterna associerar 

högskolepoäng med värdefull kompetens snarare än en yrkestitel. Lärarna blev förebilder 

för informanterna på grund av deras kompetens som studenterna förknippade med 

högskolepoäng, inte direkt yrkestitel och lärarrollen som sådan. En sådan uppfattning 

bidrar till att studenterna drivs från yrkesutbildningar. Högskolans expansion gör att 

informanterna som kommer från studieovana hem med har en större möjlighet att komma 

in på högskolan. Det gör också att möjlighetshorisonten i många fall bara behöver 

utvidgas med hjälp av resurser.  

  

Vi har kunnat se strategier informanterna använt sig av för att antingen öka sitt 

resursinnehav eller upprätthålla det. Samtliga studenter har haft samma destination men 

har haft olika långt att gå beroende på deras sociala bakgrund. Detta har tagit uttryck 

genom att studenterna antingen förflyttat sig från sin sociala miljö med hjälp av de 

förvärvade resurserna de erhållit. Eller så handlar det om ett socialt upprätthållande, det 

vill säga hålla sig kvar på sin sociala position. 
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Sammantaget rör det sig om resurser på två sätt. Dels att breda utbildningar äger 

någonting speciellt relativt arbetsmarknaden, men också resurser att kunna känna igen 

det. Varför man erkänner någonting som positivt är för att man vet att det har ett 

arbetsmarknadsvärde, detta vet man för att det med hjälp av resurser är socialt format i 

habitus.   

7. Diskussion 
Syftet med studien var att besvara frågeställningen: “Hur kan vi förstå att studenter gör 

breda utbildningsval relativt deras sociala utbildningsresurser?”. Resultatet visar att 

utbildningsval är beroende av individens resursinnehav och vilken roll dessa resurser 

spelar i individens habitus. 

 

Resursinnehavet skiljer sig mellan informanterna. De informanter som hade studievana i 

sin sociala hemmiljö har också haft en självklar inställning till högre utbildning vilket 

bekräftas av tidigare forskning. Högdin (2006:1, 3) skriver att föräldrars förväntningar 

och resurser påverkar barnens skolgång. De barn som har utbildade föräldrar och som kan 

få hjälp med sina studier hemifrån har större chans att gå vidare till högskoleutbildning. 

De som hade svaga nedärvda resurser har istället fått kompensera det via utomstående 

relationer, lärare bland annat. Bourdieu menar att den sociala klassen inte är förevigad 

utan att möjlighet till social flytt finns (Reay, 2004:445). Detta har vi sett i vårt material. 

Social förflyttning gör det möjligt att forma nya habitus och att bryta eller skapa mönster. 

Genom resursinnehav och resursanvändning sker förflyttning och studenterna hamnar på 

nya och okända fält där deras nya habitus kommer att formas utifrån den nya miljön.  

 

Veckan under vilken vi utförde våra intervjuer reflekterade vi över det vi hade pratat med 

informanterna om och hur deras historier skiljde sig åt, men också hur mycket de hade 

gemensamt.Vi blev en aning överrumplade när vi vid sammanställningen av 

sanningstabellen såg att gruppen var relativt jämnt fördelad sett till utbildningsresurser i 

form av utbildade föräldrar. Tidigare forskning hade försett oss med en föreställning om 

att det skulle vara en större överrepresentation av den ena eller den andra gruppen, det 

vill säga antingen en studentgrupp med svaga utbildningsresurser eller en studentgrupp 

med en majoritet av studenter med starka utbildningsresurser. Det visade sig istället vara 

en relativt jämn fördelad grupp sett till socialt ursprung. Det absolut största, som till vår 
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förvåning visade sig ha ett mönster genom alla intervjuer var talan om förebilden, dessa 

var av stor betydelse för studenternas utbildningsval genom att fungera som resurser.   

  

Det var intressant och glädjande att se hur den som statistiskt sett har minimala chanser 

att gå vidare till högre utbildning (UKÄ, 2016) med hjälp av en förebild eller 

inspirationskälla kan förvärva resurser för att orientera sig framåt. Det fick oss att 

reflektera över vilket fantastiskt jobb lärare eller andra vuxna som har en relation till barn 

eller ungdomar kan göra. Genom att ha förtroende till ungdomarna kan de, tror vi, vara 

en bidragande faktor till bland annat minskad snedrekrytering. Att det är en så pass stor 

snedrekrytering på högskolan och att de från studievana hem är överrepresenterade 

(UKÄ, 2016) gör att vi vill tacka alla lärare som i många fall utgör en avgörande roll för 

någon som har brist på sådana resurser. 

  

Ovanstående studie är inte det enda vi lämnar till framtida forskning. Vi har inte empiriskt 

stöd för att kunna föra diskussion kring resursinnehav hos studenter som går en 

yrkesutbildning. Vi anser således att en jämförande studie sett till social bakgrund mellan 

en bred utbildning och en yrkesutbildning, till exempel lärarstudenter skulle vara 

intressant. Att studera likheter och skillnader i deras resursinnehav och resursanvändning 

kan vara bidragande för framtida forskning rörande utbildningsval och trender på 

utbildningsfältet. 
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Bilagor  
  

Bilaga 1-Enkätundersökning 
Hej! 

Vi är två sistaårsstudenter och har således tiden inne för att konstruera en c-uppsats! Syftet 

med studien är att förstå studenters breda utbildningsval relativt deras sociala 

utbildningsresurser. Vi skulle därför bli otroligt tacksamma om ni vill ställa upp i studien 

genom att fylla i enkäten, det skulle också vara tacksamt om ni lämnar kontaktuppgifter 

så att vi kan konktakta er gällande intervjuer. Medverkan är frivillig och om ni vill 

medverka, utlovas självklart anonymitet! 

 
1. Kön  c Kvinna   c Man  
 
2. Födelseår____________  
 
3. Uppväxtort  _____________________________ 
 
4. Ange födelseort ________________________ 
 
 
5. Vilken utbildning har dina föräldrar?  
 
                               
 Förgymnasial       Gymnasie-          gymnasie-          eftergymnasial        eftergymnasial 
  
 Utbildning           utbildning           utbildning               utbildnin 

(2- årig)                (3-årig)              (kortare än 3 år)       
(3 år eller längre) 

  
Modern            c                    c  c            c 
  
 
Fadern            c                 c  c            c 
  
 
 
6. Vad arbetar dina föräldrar med?   
 
Moderns yrke_______________________________ 
 
Faderns yrke________________________________ 
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7. Har du syskon   c    Ja   c    Nej  
 
   Om ja, hur många ___________ 
 
 
8. Studerar eller har dina syskon studerat på högskola?  
 
    c    Ja, alla c    Ja, men inte alla     Nej, ingen      c  
 
 
 
9. Vad arbetar dina syskon med? (Om du har fler syskon skriv in allas 
yrke)_____________________ 
 
 
______________________________________________________________________
________________ 
 
 
Är du intresserad av att ställa upp på en intervju, vänligen fyll i ditt telefonnummer och 
email. 
______________________________________________________________________
______ 
 
 
Tack för din medverkan!  
  
  



  
 

39 

 
  
Bilaga 2- Sanningstabell 

  
  

mamma	  högre	  
utbildning 

pappa	  högre	  
utbildning	   

syskon	  som	  
pluggar Antal 

Antal	  som	  
vill 
Delta	  på	   
intervju 

+ + + 5 5 
+ + -‐ 2 1 
+ -‐ + 6 4 
+ -‐ -‐ 5 2 
-‐ + + 3 2 
-‐ + -‐ 3 2 
-‐ -‐ + 4 0 
-‐ -‐ -‐ 11 6 
+ + + 2 2 
+ + -‐ 3 1 
+ -‐ + 2 0 
+ -‐ -‐ 	   0 
-‐ + + 1 1 
-‐ + -‐ 1 1 
-‐ -‐ + 	   0 
-‐ -‐ -‐ 1 1 

  
  
  

Föräldrar	  utan	  högre	  utbildning 15 
Föräldrar	  med	  högre	  utbildning 13 
En	  förälder	  med	  högre	  utbildning 20 
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Bilaga 3- intervjuguide 
  
Informera om:  

•   Studiens syfte. 
•   Hur materialet kommer att användas och om anonymitet.  
•   Att inspelning av intervjun kommer att ske.   
•   Att det är frivilligt och kan avbrytas om/när informanten vill.   
•   Hur materialet kommer att förvaras.  

  

Intervjun 
  
Bakgrundsfakta- (sociala nätverk, fritidsintressen, vardag & 
samhällsintressen) 

•   Fritidssituation (föreningar, sport, etc) 
•   Umgängesformer (Vänner  och sysselsättning)  
  
•   Vad kollar du på på tv? 
•   vad läser du för böcker? 
•   Följer du nyheter? (vilka? Vad gör dig mest intresserad) 
•   Har du några förebilder? (vilka? vad gör att just den personen/personerna är dina 

förebilder?) 
  
Utbildning- Berätta om din skoltid 

•   Beskriv dig själv som elev/student. (Ämne, relationer, skolprestationer)  
•   Vilken lärare minns du speciellt?(Varför)  
•   Vänners och familjens inställning till skolan. 

  
Högskola. Samhällsvetenskap (varför just ämnet) 

•   Berätta om hur du hamnade på högskolan?  (Övervägdes andra utbildningar? 
Förstahandsval?) 

•   Vad var viktigast för dig när du sökte din utbildning? (Vilka planer hade du då) 
•   Kontaktnätet efter att ha börjat studera (Förändringar?) 

  

Familj och vänner- Berätta om din familj- hur skulle du beskriva 
dem?  

•   Berätta om dina föräldrar (utbildning, jobb, relation etc.)  
•   Berätta om dina syskon (-||-) 
•   Hur reagerade din omgivning på ditt högskoleval?  
•   (Hur har din bakgrund påverkat ditt utbildningsval) preliminär fråga 

  

Framtiden- Hur ser du på din framtid?  
•   Vad betyder sociologiexamen för dina framtidsplaner?  
•   Hur ser dina planer ut när det gäller att söka arbete? 
•   Berätta vad du gör om  10 år



  
 

I 
 

 
 
 

Bilaga 4- Livslinje 
 
 
 

 
 

 

Antagen 
på UNI  

Idag Stabil skolgång 


