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Abstract 

Before deciding on what subject we would choose for our essay, we discussed the 

importance of education and the value of being a part of a society and the difference 

between immigrants and the natives in the academic world and context. We understood 

that there were so much more to it, and we got curious and eager to find out more. The 

purpose with our essay is with help of literature and theories examine five different 

strangers that have or is doing their journey through classes. What is a class-traveller? 

A class traveller is someone that experience going from a certain class and moves on to 

a “higher, lower or different” class. To make this essay more interesting for ourselves 

and you readers, we decided to go back to or discussion on the importance of immigrants 

taking a part of the changing society and therefore we decided to put focus on immigrants 

that chooses to study at a university or higher studies. The interesting part is that these 

individuals we are going to meet have been/are a part of two worlds or cultures. Our 

focus will therefor be the experience of living or being a part of two cultures. The 

questions we asked ourselves and our informants are, how has the students lives changed 

since the start of their higher education? Have their relationships with friends, family 

changed? 
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Förord 

 

     

 

”Those individuals who have the potentialities to reconstruct their personalities and 

return as creative agents not only adjust themselves but also contribute to the solution 

of the conflict of races and cultures” (Stonequist 1937) 
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1.  Bakgrund 

 

Det moderna samhället har medfört en individualism som inte funnits förut, övergången 

från det traditionella samhället till det moderna har gjort om strukturer i samhället och 

gjort att vi människor inte är bundna till givna platser eller sociala hierarkier och därmed 

kan röra oss mer fritt (Taylor 1991).  Möjligheten att röra sig fritt betyder emellertid inte 

att det är blir enkelt. Om en individ rör sig mellan olika sociala arenor och grupper som 

skiljer sig mycket kulturellt, är det enkelt hänt att individen känner sig utanför och att 

denne inte tillhör vilket gör att social hemlöshet lätt kan bli ett faktum. Varje grupp har 

en särskild struktur, med både en viss kultur och vissa normer vilket blir normaliserat för 

individerna som tillhör gruppen. Om man utgår från den sociala identitetsteorin grundar 

sig en människas identitet i grupptillhörigheter och när en individ inte vet vilken grupp 

eller värld denne tillhör kan det skapa en identitetsförvirring och känsla av utanförskap 

hos individen (Trost & Levin 2011). 

Eftersom människor har förmågan och förutsättningarna att idag kunna röra oss och 

förflytta oss genom samhällets olika skikt, kan de även gå från en social grupp till en 

annan. Exempelvis kan en person som kommer från en arbetarklass bryta sig loss från 

den strukturen och genom att övergå till en akademisk miljö, därmed också ta första steget 

till en annan klasstillhörighet. Vidare förflyttar vi oss även bland en mångfald av olika 

världar där varje har ett avgränsat område med egen stil och verklighets karaktär, 

exempelvis har en jobbmiljö och en skolmiljö två skilda verkligheter. Utifrån våra egna 

erfarenheter skiljde sig vår vardagsverklighet avsevärt med den akademiska miljön, vilket 

gjorde att vi ville gå på djupet för att förstå våra egna upplevelser bland olika socio-

kulturella miljöer samt om det finns andra med liknande upplevelser. För att få större 

perspektiv på egna upplevelser valde vi att utforska och analysera flera människor med 

liknande upplevelser och kommer därför i denna uppsats att avgränsa oss till ungdomar 

med annan etnisk bakgrund samt med rötter i arbetarklassen, vilket innebär att föräldrarna 

inte har någon utbildning på universitetsnivå. 

Den överlägsna verkligheten är den Schütz kallar för vardagslivs världen (Bengtsson 

2002 s.16) och han ser den som en praktisk och social värld med en delad verklighet med 

andra medmänniskor även om verkligheten kan skilja sig för olika sociala grupper i 

samma samhälle. Vardagsverkligheten kan enligt Glavind (2014) beskrivas som ett för 
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konstituerat system utav tillgänglig kunskap. Denna kunskap framstår som något naturligt 

vilket gör att människor genast uppfattar den och gör det även möjligt för dem att 

orientera sig i världen. Det karakteristiska för den vardagliga livsvärlden är att den tas för 

given och alltvivel vi har sätts inom parentes medan det självklara består av vanor och 

tidigare erfarenheter av liknande situationer. När en individ inte har några erfarenheter, 

varken förmedlade eller egna av den nya miljön har denne inte det Schütz nämner som 

förhandskunskaper (Bengtsson 2002 s.32). Dessa förhandskunskaper fungerar som ett 

referensschema och hjälper individer orientera sig i den nya miljön. 

När du har en naturlig inställning till världen och du kommer till universitetet där 

nya idéer, vanor, tankar och normer finns sker en krock och dina egna idéer, vanor, tankar 

och normer sätts nu på prövning. Nu är det naturliga och självklara inte längre naturligt 

och självklart eftersom det finns andra synsätt på din verklighet. I Trondmans (1994) 

studie om individer från en arbetarklassbakgrunds möte med högskolemiljön beskriver 

dem det som något främmande. En omedelbar känsla av utanförskap uppstår då 

människor i högskolemiljön använder språk och uttrycksätt som är annorlunda än vad de 

själva är vana vid men trots utanförskapet och känslan av att inte vara tillräckligt kulturell 

finns det en viss fascination inför det nya. Genom att leva i högskolevärlden där nya 

normer och strukturer existerar förändras inte bara deras stilar, smaker och praktiker utan 

även förhållningsättet mot uppväxtmiljön, familjen och gamla vänner. Här uppstår 

problemen som kännetecknar en klassresenärs lossbrytningsprocess. Individen lämnar sin 

uppväxt miljö och integreras i nya socio-kulturella sammanhang där denne nu måste 

ändra tankar och vardagshandlingar för att lära sig de mål som finns uppsatta i den 

akademiska kulturen (Trondman 1994). Att ingå i två världar behöver nödvändigtvis inte 

betyda att man måste välja den ena världen över den andra, utan det kan vara en fördel 

att ha med sig kompetens från båda världarna. Problemet är när en individ fastnar mellan 

dessa till synes skilda världar och blir marginaliserad. Hur kan en individ orientera sig 

mellan två kulturellt och strukturellt skilda världar när den vardagliga värld som denne 

kommer ifrån sätts på prov genom nya tankebanor från en ny verklighet där man inte 

känner till de sociala och kulturella strukturerna. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå processen och upplevelsen som individerna har av 

att gå från en vardagslivsverklighet till en annan, där kulturerna skiljer sig åt. Fokus ligger 

på individer som är från en arbetsklass, och kommer till en akademisk miljö.   

 

 

 

1.2  Frågeställning 

  

• Hur upplevde studenterna mötet med högskolan/universitetet?  

  

• Hur upplever studenterna att de har förändrats när de började läsa vid en 

högskola/universitet? 

  

• Hur har deras relationer i hemmet och till vänner påverkats efter att de började 

studera?  
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Begreppet klass och klassresenär 

Begreppet klassresenär kommer att hänvisa till individer vars föräldrar inte har en 

högskoleutbildning utan kommer från arbetarklass. Individerna har inte haft 

förutsättningarna att växa upp i en akademisk miljö utan har själva valt att gå den vägen. 

En klassresa innebär ett byte av en social position till en annan och Trondman (1994) 

menar att ordet klassresenär har en mer neutral klang än uttryck såsom klassbytare samt 

att det ger en klarare bild om att det handlar om socialt positionsbyte än ett mer 

oproblematiskt byte av plats i samhället. Vidare menar han att det handlar om en lång och 

problematisk resa mellan identiteter och sociala positioner (Trondman 1994 s.48). 

Motsatsen till klassresenär är arvtagare och termen beskriver barn som efter uppväxten 

lever kvar i samma sociala positioner som sina föräldrar. Kriteriet vi har haft är att 

individerna kommer från en familj där deras föräldrar inte har en högskoleutbildning och 

att individerna antingen gjort klart sin högskole/universitets utbildning eller har gått minst 

ett år utav utbildningen. När vi säger klassresenär i vår studie använder vi oss utav Mats 

Trondmans förklaring som lyder: 

 

”Begreppet klassresenär tyder på /…/ att det är fråga om en ”resa” från en social och kulturell belägenhet 

till en annan. I detta avseende är begreppet inte neutralt. Användningen av begreppet rymmer ett taget 

förgivande av förekomsten av ”klasser” och att livet kan ses som en ”resa”. En, i detta fall, resa från 

arbetarklassen till den akademiska miljön, formad, förändrad, representerad och upprätthållen under 

århundraden av samhällets bildade eller högutbildade ”medelklass”. Klassresenären blir således 

klassresenär genom att göra klassresan, en resa som /…/ får sin fortsättning genom klassresenärernas 

inträde på arbetsmarknaden.” (Trondman, 1994, s.24).. 
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2.2  Lossbrytnings processen 

 

En klassresenär har en livshistoria som är präglad av både en lossbrytning från den egna 

klassen samt ett inträde i den nya, annorlunda miljön, som tillägnas mot bakgrund av de 

ursprungliga erfarenheterna från arbetarklassen (Trondman 1994 s.25). Med andra ord 

kan man säga att en klassresenär är en människa som har lämnat sin uppväxtmiljö för att 

integreras i nya sammanhang där denne nu måste ändras i både vardagshandlingar och i 

tankar. Trondman (1994) menar att klassresenären präglas av tre mellanmänskliga och 

kontext processer: (1) lossbrytningsprocessen, när man lämnar sin uppväxtmiljö, (2) 

inträdesprocessen, när man integreras i nya sammanhang, och (3) mot bakgrund av 

lossbrytningsprocessen men främst inträdesprocesses förhålla sig till sitt ursprung eller 

uppväxt miljö. Den akademiska miljön framstår som självklar för barn till akademiker 

medan en klassresenärs möte med den akademiska miljön är betydligt mer problematisk 

eftersom utbildningen blir en övergångsrit där de successivt måste lära sig spelets regler 

och orientera sig mot de nya mål som finns uppsatta i den akademiska kulturen. Detta kan 

enligt Trondman även innebära att ”tvätta bort” den gamla arbetarklassidentiteten 

(Trondman 1994 s.46-47). Ett dilemma uppstår för klassresenären då klassresan innebär 

nya förhållningsätt till verkligheten och ett anskaffande av en ny social identitet. 

Tillägnelseprocessen innebär en kulturell förändring mellan två skilda och självständiga 

kulturer och klassresenären tvingas underkasta sig självdisciplin för att lära sig det nya. I 

Trondmans bok (1994) innebar erfarenheten av klassbytet en bestående rastlöshet i 

intervjupersonernas livshållning och genom klassresan framgång upplevde de en ökad 

känsla av social hemlöshet, social isolering samt utanförskap. Deras nya identitet innebar 

”an individuality in the sense of lonesomeness” då personen blev utesluten ur de gamla 

ungdomsgrupper som denne tillhört i den sociala hemmiljön och samtidigt inte kunnat 

känna sig hemma I den nya miljön eller bli fullt ut accepterad (Trondman 1994 s.49). 

 

2.3 Upplevelsen av de två världarna 

I Trondmans (1994) studie kommer han fram till att lossbrytningsprocessen grundar sig i 

en längtan till något annat och högskolan framstår som den möjliga vägen till detta andra. 

Individen bryter sig loss från ett ursprung som denna inte känner sig helt och hållet en del 

av och tar steget mot en ny värld som också är annorlunda. Inträdet i den nya och 
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annorlunda världen upplevs med starka känslor av osäkerhet och spänningar vilket 

förstärker känslorna av annorlundaskap samt ensamhet, och förstorar därför den inre 

självdramatiserade bilden. De nya erfarenheterna och upplevelserna som präglas av 

ambivalens och tveksamhet prövas och jämförs med de gamla vilket gör att man både 

lever i och distanserar sig från olika aspekter i båda världarna utan att kunna vara helt 

integrerad i någon av de sociala och kulturella gemenskaperna. (Trondman1994s.377). 

Men trots detta finns det även en medvetenhet hos klassresenärerna om frihetspotentialen 

som finns, detta eftersom den nya världen genom dess utbildning, språk och livsform 

möjliggör en förståelse av det som sker och har skett i dennes liv vilket även skapar en 

lust för självförståelse. Individen ser på verkligheten utifrån teorier och begrepp som 

denne läst och för att kunna definiera verkligheten blir språket därför en viktig del i 

integrationsprocessen, men samtidigt även för den egna självförståelsen. I inträdet till den 

nya miljön upplever man ett symboliskt tvång till tillägnelsen av det nya språket för utan 

tillägnelsen till språket blir det svårare att uttrycka sig och svårare att förstå innehållet i 

föreläsningar och böcker och därför känns det inte naturligt och avslappnat i skolans 

tillvaro. Fel språkbruk bidrar även till upplevelsen av otillräcklighet känslan av att vara 

lägre (Trondman 1994 s.385). Eftersom klassresenären bearbetar de nya tillägnelserna 

genom att relatera och pröva dem mot sina ursprungserfarenheter, och även använder sig 

utav den nya världens bedömningskriterier för att bedöma sig själv samt sin 

ursprungsmiljö, upplever denne social hopplöshet (Trondman 1994 s.388). Nya aspekter 

av världen upptäcks ständigt och klassresenären blir återigen medveten om vad som 

saknas vilket gör att sökandet efter annat hela tiden fortsätter. Dessa 

bearbetningsprocesser samt pendlande mellan distans och närhet mellan de båda 

världarna skapar ett tvång till självanalys menar Trondman (1994 s.389). Processerna av 

sökande och analyser stärker känslan av annorlundaskap och existentiella ensamhet, men 

det stärker även viljan att konstruera sig själv genom detta. Eftersom klassresenärernas 

försök till att förklara sin situation till människorna i ursprungsmiljön oftast bemöts med 

ointresse och oförstående ger denne till slut upp med att berätta om sina förändringar och 

upplevelser av den nya världen. Detta leder till ett ännu större social distans från 

ursprungsmiljön och därför skapas en ”dom”-relation (Trondman 1994 s.390). Istället för 

att leva i någon av världarna och dess sociala grupper står klassresenären alltid utanför 

samhällets olika sociala grupper, betraktande och analyserande, genom sitt 

självdramatiserande inre och blir därigenom en främling. 



 

 

 

11 

2.4   Misslyckad socialisation 

 

Trondman (1994 s.147) menar i sin studie att anledningen till varför klassresenärerna inte 

följt sitt sociala ursprung är på grund av en misslyckad socialisation. En lyckad 

socialisation däremot innebär barnet internaliserar den egna klasskulturen som ett ”vi”. 

Brister i resenärernas relation till föräldrarna och trasiga och konfliktfyllda 

uppväxtförhållanden har istället för att skapa en ”vi”-känsla lett fram till en fråga om 

”vem är jag”?. Föräldrarna har, på grund av konflikten inte fungerat som adekvata 

socialisationsagenter, vilket gör att individens subjektiva förväntningar på framtiden och 

omvärlden inte överensstämmer med de objektiva förutsättningarna (Hilding 2010 s.54). 

Konflikterna med föräldrarna och känslor av ensamhet och annorlundaskap har präglat 

resenärerna, vilket har gjort att barnen strävar att bli något annat än vad som skulle ha 

varit naturligt för dem i omgivningen och uppväxt miljön.  För att kunna uppfatta sig själv 

som positiv blir det viktigt för individerna att särskilja sig från föräldrarna som står för 

något negativt, och istället försöka definiera sig själv genom beskrivningar som skiljer 

sig från gruppen och deras egenskaper. Detta kallas för ”disidentifikation” (Hilding 2010 

s.54). 

 

 2.5 Social snedrekrytering 

Det är numera välkänt att utbildningsmöjligheter är ojämnt fördelat mellan olika socio-

ekonomiska grupper i samhället (Almquist, Ylma m.fl. 2009. Childhood social status in society 

and school: implications for the transition to higher levels of education. British Journal of Sociology of 

Education, volume 31). Denna ojämna fördelning av möjligheter kan ses genom 

utbildningssystemet men det blir särskilt relevant när studenter ska välja bland högre 

utbildningar. Resultatet från Almquists (2009) studie antyder att barn med högre socio-

ekonomisk status samt jämlikes status, mer konsekvent tenderar att söka sig vidare mot 

högre studier, till skillnad från barn med lägre status. Inom högskoleutbildningssektorn i 

Sverige har klass fortfarande betydelse i fördelningen av utbildningsresurser, då 

ungdomar från hem med föräldrar som har längre eftergymnasialutbildning har 8-9 

gånger större chans att påbörja högskolestudier än ungdomar vars föräldrar endast har 

förgymnasial utbildning (Hartman 2009, En studie om social och etnisk mångfald i högskolan, 

Uppsala universitet). Social snedrekrytering i högskolan innebär att studenter med vissa 
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sociala ursprung oftare än andra når högre utbildningsnivåer och genom åren har den 

genomförts olika förändringar i antagningsregler till högskolan för att påverka och ändra 

den sociala snedrekryteringen (Hartman Therese, 2009). Trots att utfallet inte har gett 

önskade resultat av sambandet mellan utbildning och social bakgrund har 

snedrekryteringen ändå minskat. Regeringen hade som målsättning att minst 50% av en 

ungdomskull ska ha börjat studera på en högskola vid 25 års ålder och år 2001/02 var 

övergångsfrekvensen till högskolan 46% (Hartman 2009). En relativt hög andel men trots 

siffran på 46% är studenter med arbetarbakgrund underpresterande med sina 26% år 

2001/02. Andelen av ungdomar från olika sociala skikt har 69% av ungdomarna från 

högre tjänstemannahem börjat sina studier före 25 års ålder medans ungdomar från 

arbetarhem endast 26% (Hartman 2009). Elever med svenskfödda föräldrar har en högre 

övergångsfrekvens till högskolan, särskilt då någon av föräldrarna har eftergymnasial 

utbildning, än elever med utländsk bakgrund och inom gruppen studenter med utländsk 

bakgrund finns det stora skillnader avseende ursprungsland och påbörjade studier på 

högskolenivå (Hartman 2009). 

“Den öppna högskolan välkomnar alla lika oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, bostadsort, 

könstillhörighet eller funktionshinder. Den mångfald som finns i samhället måste i större utsträckning 

avspeglas i högskolan, både när det gäller studenter, lärare och forskare. Den öppna högskolan är öppen 

mot omvärlden. Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och vidgas till nya grupper.” 

(Prop. 2001/02:15, s. 18). 

Högskolan har fått rollen som ”en kraft för förändring” och för att uppnå en social 

förändring med hjälp av högskoleutbildning har social snedrekrytering en viktig betydelse 

(Hartman 2009). Högskolorna ska aktivt bredda och främja rekryteringen till högskolan 

och breddad rekrytering innebär inte bara social snedrekrytering utan alla individer ska 

känna sig välkomna, då det ska vara till nytta för både samhället och den enskilde 

individen, och när fler individer med olika bakgrund har högre utbildning ökar 

jämlikheten mellan olika grupper samtidigt som högre utbildning för den enskilde 

individen innebär större delaktighet i samhällslivet (Hartman 2009). 

 

“En breddad rekrytering, ökad mångfald och mer blandade studentgrupper ökar utbildningens kvalitet. I 

en grupp där studenterna har skiftande bakgrund berikas utbildningen av att olika erfarenheter, perspektiv 

och uppfattningar bryts mot varandra. En konstruktiv diskussion berikas av skillnader. Utveckling av ett 

kritiskt tänkande på vetenskaplig grund är centrala delar i en högskoleutbildning. Utbildning i en heterogen 

grupp kan kräva en större ansträngning men är en allt mer nödvändig förutsättning för att uppnå hög 

kvalitet” (Prop. 2001/02:15, s. 19). 
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2.6 Etnicitet 

Enligt Hartman (2009) bottnar innebörden av begreppet etnicitet i uppdelningen av ett 

”vi” och ”dem”, som i sin tur byggs på upplevda skillnader i fråga om kultur och 

härkomst. Etnicitet är ett föränderligt fenomen som är nära sambundet med klass och kön 

och gränsdragningar mellan grupper beror på upplevda skillnader och är ett resultat av 

konstruktioner som skapas inom och utanför gruppen. Enligt Hartman (2009) är de flesta 

forskare samstämda om att etnicitet refererar till gruppbildning, identitet, 

symbolgemenskap, känsla av samhörighet, kulturell och social gränsdragning mellan oss 

och ”de andra”.  

Etnicitet och en etnisk grupp karakteriseras utav en gemensam kultur, gemensam historia, 

ett kollektivt namn samt en solidaritet och samhörighetskänsla, vilket man i nutid 

betraktar som en aspekt utav social relationer mellan människogrupper som ser sig själva 

tydligt avgränsande i relation till andra samhällsgrupper (Teleptean 2005). Etnisk 

identitet fungerar även som ett förhållningsätt i samhället för att visa vem som har makt 

att definiera den sociala verkligheten samt vem som har förtur i tolkningen utav hur 

samhället fungerar och ser ut (Teleptean 2005) Eftersom individer tillhör olika sociala 

omgivningar utvecklas karakteristiska tankar och utmärkande handlingssätt som utgör 

individens habitus, vilket har en betydande roll i valet av utbildning, praktik och smak. 

Ett klasshabitus bestämmer över individers perceptioner, det vill säga hur man 

kategoriserar och värderar medmänniskor, andra klasser samt miljöer (Teleptean 2005). 
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3. Metod 

 

3.1 Tillvägagångsätt 

Vid utförande av forskningsstudier finns det enligt Bryman (2011) två olika metoder att 

använda sig av, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ forsknings metod är tolkande och 

används för att förstå olika upplevelser, och är mindre strukturerad än den kvantitativa 

metoden. Ett generellt mål inom kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen bland 

individer och situationer i den sociala verkligheten och en djupare förståelse för 

människans anpassning till sin livssituation vilket vi som författare av undersökning är 

ute efter. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades livsvärld och dennes 

relation till den. Genom att tolka mening hos centrala teman i den intervjuades livsvärld 

kan man erhålla nyanserade beskrivningar utav olika aspekter hos informanten vilket den 

kvantitativa metoden inte skulle gjort (Kvale 2002). 

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, formulera 

mening i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sin in på vetenskapliga 

förklaringar” (Kvale 2002:15). 

 

Då syftet med denna studien var att undersöka personer med annan etnisk bakgrund med 

en klasstillhörighet i arbetarklassen som togs sig an den akademiska världen såville vi 

förstå och tolka deras subjektiva upplevelser, känslor och syn på att leva i två olika 

livsvärldar. Den kvalitativa metoden är därför relevant i vår studie, då den lämpar sig väl 

vid tolkningar som kräver en djupare förståelse av upplevelser och även visar skillnaderna 

i upplevelserna från individ till individ. Vi kommer använda oss av semistrukturerade 

intervjuer i vår studie, och enligt Bryman (2011) ger denna metod mer utrymme för en 

djupare förståelse av problemet samt så bidrar det till att ge oss en mer detaljerad 

berättelse av individens upplevelser. 

Semistrukturerad intervju ger oss även möjligheten att ställa frågor som inte hör till 

intervjuguiden vilket möjliggör flexibilitet, och gör att intervjun kan gå i olika riktningar. 

Eftersom detta sätt att erhålla data för analys är beroende av sitt sammanhang, och även 

för det är så pass litet urval av intervjupersoner kan våra resultat inte generaliseras. Det 

gäller alltså bara upplevelsen av dessa enstaka individer som vi har intervjuat, vilket gör 

att om man ska kunna generalisera resultatet, måste det vara på en målgrupp med liknande 
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erfarenheter. Då vi vill tolka dessa upplevelser är vår förhoppning att få fram nya och 

givande sätt att förstå detta fenomen genom att belysa individernas känsloreaktioner, 

meningsskapande och handlingar i den nya miljön. 

 

3.2 Hermeneutisk tolkning 

Eftersom vi vill förstå och tolka intervjupersonernas upplevelse av att vara i två skilda 

världar kommer vi att använda oss av ett hermeneutiskt angreppssätt. Då vi människor 

alltid använder oss utav tolkningar för att orientera oss i vår tillvaro och de uppfattningar 

vi har om sanningar oftast brukar vara det vi tolkar i bestämda sammanhang, såsom de 

samhällen och områden vi växt upp, är det av vikt att vi skiljer mellan vardagstolkningar 

och tolkningar som används i en vetenskaplig studie. Av denna anledning spelar 

förförståelsen en stor roll i hermeneutisk tolkning.  

Alla människor bär på övertygelser, fördomar och förutfattade meningar som det 

gäller att förhålla sig till genom hela tolkningsprocessen.  Hermeneutiken är både en 

benämning för en forskningsansats med tolkning som främsta redskap för analys, samt en 

filosofi om förståelsens villkor där man vill få ut en giltig och gemensam förståelse av en 

texts mening (Kvale 2008).  Den muntliga interaktionen, i vårt fall en intervju om den 

mänskliga livsvärlden, skall förvandlas till en text som ska tolkas. Inom hermeneutik 

karakteriseras tolkningen av mening utav den hermeneutisk cirkel. Det innebär att 

förståelsen av processen sker genom de enskilda delarna i en mening som utgör helheten 

för texten (Kvale 2008). Samstämmigheten mellan delar och helhet är viktigt eftersom ju 

flera delar eller texter som stöder tolkning, desto rimligare blir den då de enskilda delarnas 

mening kan förändra den ursprungliga förutfattade meningen hos helheten vilket i sin tur 

kan förändra meningen hos de enskilda delarna. En ständig växling mellan delar och 

helhet möjliggör således en djupare förståelse av mening. 

 

 

 3. 3 Förförståelse 

Idén till uppsatsen kom när vi satt på universitetet och hade en diskussion om hur vi båda 

förhöll oss till den akademiska världen. Gemensamt för oss båda är att vi kommer från 

arbetarklass som har immigrerat till Sverige där vi är de första i vår familj som läser vid 
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ett universitet. Stundtals har vi haft svårt att relatera till den akademiska miljön och kände 

att det var något som fattades. Därefter, genom tips från vår handledare, blev vi 

introducerade till Mats Trondmans bok “Bilden av en klassresa” och kunde genast känna 

igen oss vilket gjorde valet av uppsatsen till något självklart då vi med hjälp av den kan 

förstå våra egna samt undersöka andras processer och förståelse av mötet med 

högskolevärlden. Eftersom vår förförståelse baseras mycket på igenkännande och 

relaterande är det viktigt att försöka hålla sig så neutral som möjligt i genomförandet av 

intervjuerna, även om vi inte kan vara helt objektiva då våra värderingar, känslor, normer 

och erfarenheter påverkar arbetets utgång. Vad som intresserade oss mest var ungdomar 

som är ifrån invandrartäta områden. Hur de förhåller sig till akademivärlden, då utifrån 

vår erfarenhet av att ungdomar från förorter har det svårare att anpassa sig till en ny värld 

med tanke på segregationen som finns i förorten. 

 

3.4   Urval 

Vi har valt ut våra informanter strategiskt för att det ska vara relevant för våra 

forskningsfrågor, och enligt Bryman (2011) är det viktigt att ha målstyrt urval för att 

personerna ska kunna besvara de aktuella forskningsfrågorna. Vi har med hjälp av fem 

stycken intervjupersoner, fyra tjejer och 1 kille med olika etniska bakgrunder vars 

föräldrar tillhör arbetarklassen försökt besvara vår intervjuguide. Våra informanter bor 

eller har bott i segregerade förorter runt om i Sverige, och det gemensamma för alla våra 

informanter är att de har föräldrar som kommer i från arbetarklassen. Med arbetarklassen 

så menar vi att informanternas föräldrar har en gymnasieexamen eller lägre. Tre utav fem 

informanter är även de första i familjen att träda in i den akademiska världen. För att få 

lite variation i deltagarna så ville vi intervjua personer från olika länder, och eftersom vi 

kom i kontakt med fler tjejer än killar och blev därför urvalet fyra tjejer och en kille. 

Vi använde oss av snöbollsmetoden (Bryman, 2011), som innebär en form av 

kedjereaktion mellan informanterna, vänners vänner tipsade oss, och därifrån valde vi de 

deltagarna som vi ansåg vara lämpligast för vår intervju. Vårt mål med informanterna var 

att få ut så mycket information och berättelser om deras upplevelser som möjligt. Vi ville 

gärna veta hur informanterna upplever högskolan och hur den nya livsvärlden påverkat 

dem. Hur har de upplevt att växla mellan de olika världarna, hur deras skolgång såg ut 

innan högskolan och hur deras umgängeskrets samt familjerelationer har sett ut, både 
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innan högskolan och efter att de börjat studera. Som vi nämnt tidigare använder vi oss av 

en semistrukturerad intervjumetod då det möjliggjorde att vi kunde ställa följdfrågor, och 

även skriva ner frågor som vi kom på efterhand. 

 

3.5   Etiska övervägande 

Kvale (2008) skriver att etiska frågor är något som skall finnas med under hela 

forskningsprocessen då samhällsvetenskapen har som mål att frambringa kunskap som 

ska öka människans värde och förbättra dennes situation. Vidare menar Kvale (2008) 

även att intervjuundersökning är ett moraliskt handlande då det personliga samspelet i 

intervjun har en särskild inverkan på informanten, och därför måste forskning som har att 

göra med människors deltagande tjäna både vetenskapliga och mänskliga intressen. 

Eftersom det är deras egna upplevelser de delar med sig, är det viktigt att vi låter dem 

prata utan att avbryta och invända för mycket och heller inte förlöjliga deras upplevelser 

på något sätt. Genom att utforma frågorna i intervjuguiden med respekt för 

intervjupersonernas integritet har vi följt Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

Informationskravet där intervjupersonerna blir informerade om uppsatsens syfte genom 

att innan utförandet av intervjuerna, skicka ett informationsbrev med information om vår 

studie samt våra kontaktuppgifter vilket fungerade som en förfrågan på deras samtycke 

för intervjun. Detta i sin tur tar oss till Samtyckeskravet där deltagarna har själva rätten 

att bestämma över sin medverkan. Vidare var undersökningen frivillig och kunde 

avbrytas när som helst ifall intervjupersonerna kände att de inte ville 

fortsätta.  Konfidentialitetskravet där vi försäkrade informanterna om deras anonymitet i 

undersökningen och till vilket syfte det skulle användas samt hur vi skulle gå tillväga, och 

sist Nyttjandekravet där uppgifterna som informanterna delar med sig endast används för 

uppsatsens syfte. 
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4. Teori 

 

4.1 Marginal Man 

 För det moderna samhället är The Marginal Man en karakteristisk personlighetstyp och 

det som kännetecknar the marginal man är att denne är både präglad av och lever i två 

olika världar, vilket innebär kulturer, samhällen och traditioner (Trondman 1994 s.37). 

Tidigare har individer utvecklat sina personlighetsdrag, attityder och vanor i det lokala 

närsamhället men med den moderna världens framväxt, där snabba förändringar och 

osäkerhet följer med, har människor kommit i kontakt med varandra från andra världar. 

Kontakten med människor i olika sociala grupper och andra kulturer har ökat drastiskt 

vilket har bidragit till utvecklingen av en ny personlighetstyp. 

The Marginal Area refererar till ett område där två kulturer korsar varandra. När det 

uppstår konflikter inom område upptäcks den personlighetstyp Stonequist (1937 s.213) 

nämner som The Marginal Man. Personlighetstypen The Marginal Man konstrueras 

under sociala omständigheter och kan uppstå i alla kulturer men det är genom konflikten 

mellan kulturerna som kännetecknen för The Marginal Man kommer fram. Den kulturella 

konflikten innebär en gruppkonflikt som bottnar i de kulturella skillnaderna och den 

tydligaste formen av marginalitet uppstår hos personer som kulturellt tillhör den 

dominerande gruppen men etniskt tillhör den underordnade (Stonequist 1937 s.211). När 

individens sociala status inte är given i båda grupperna, uppstår mentala konsekvenser 

och individen får en tydlig personlighet som är oberoende av båda kulturernas innehåll. 

Anledningen enligt Stonequist (1937 s.214) är att tillhörandet i en social grupp är 

viktigare än att dela någon särskild kultur. Eftersom kontrasten mellan hur individen ser 

på sig själv samt på sin roll i gruppen är stor, måste denne förändra flera aspekter av sitt 

liv däribland sättet han kommunicerar verbalt, sättet han lever och tänker på, samt 

moraliska koder och delar av sin personlighet, vilket i sin tur skapar en dubbel 

personlighet eller ett delat själv (Stonequist 1937 s.217). Eftersom individen präglas av 

två världar, en som han inte kan lämna och en som han inte fullt ut kan bli en del av, 

hamnar denne i en permanent kris som uttrycker sig i instabilitet, rastlöshet, 

anpassningssvårigheter och intensifierat självmedvetande. Det är först när denna kris 

permanentas och präglar individens hela liv som personlighetstypen The Marginal Man 

kan uppstå (Trondman 1994 s.75). Individens medvetande och ens egna upplevelser och 
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erfarenheter av sig själva och sin situation har en stor betydelse i förståelsen och 

definitionen utav The Marginal Man eftersom det är i mötet med sina livsvillkor som 

individen formar sitt liv och sina vägval vilket gör att individens självuppfattning blir till 

i försöket att hantera två olika kulturella och sociala världar (Trondman 1994 s.76). Störst 

problem får den individ som handskas med två världar som jämfört med varandra skiljer 

sig stort kulturellt eftersom utgångspunkten är individen som till följd av sitt förflutna nu 

identifierar sig med två världar och konflikten mellan dem återspeglas i individen egna 

inre. Denna dualitet i personligheten kan utåt se välanpassad ut men i sitt inre uppleva sig 

att vara socialt missanpassad.  

“His dual social connections will then be reflected in the type of life he leads, the nature of his achievements 

or failures, his conception of himself, and many of his social attitudes and aspirations. He will, in fact, be a 

kind of dual personality” (Stonequist 1937 s.4). 

Eftersom människan är flexibel till sin natur och redan har multipla personligheter 

behöver dualiteten inte alltid uttrycka sig i personliga problem, då människans inträde i 

olika grupper eller världar kräver anpassning. En individ har en lika stor variation av 

personligheter som denne har grupper vars åsikter är viktiga, och individen uppvisar olika 

sidor av sig själv till var och en av grupperna (Stonequist 1937 s.215). Utifrån detta kan 

det sägas att även den “vanliga människan” har en lätt grad av multipla personligheter 

men det är först när två olika världar eller sociala grupper mer aktivt och konfliktartat 

kontrasteras mot varandra i en individs liv som the marginalsituation uppstår. 

 

4. 2 Tillblivelsen av the marginal Personality 

The marginal mans livs historia har tre faser som kännetecknar denne. Den första fasen 

är en fas där han inte är medveten om vem hen är och upplever heller ingen konflikt som 

kännetecknar the marginal situation och Stonequist (1937) förklarar det på följande sätt: 

“A consciousness which arises in the person when he becomes aware that others regard him in a certain 

way because he belongs to a particular racial group. When the Negro becomes aware that he is a Negro 

and that others are acting towards him in a certain way because he is a Negro”.  

I sådana processer framstår både den egna gruppen och den andra som objekt för 

individens egna föreställningar och reflektioner, då medvetenheten om den egna 

grupptillhörigheten genom mötet med den andra gruppen skapar osäkerhet i den egna 
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identiteten och grupptillhörigheten (Trondman 1994 s.79). Upplevelserna som denna 

situation skapar leder till ett behov att reflektera över sig själv och sin livssituation, vilket 

sedan leder till den andra fasen då individen genom denna medvetenhet upplever och får 

kunskap om marginalitet. Den andra fasen kännetecknas av kriser som leder fram till en 

viktig förändring i individens uppfattning av sig själv, och dessa kriser grundas i the 

marginalsituation då individens gamla vanor sätts på prov och ifrågasätts som exempelvis 

sätt att tänka, sätt att leva, attityder och vanor. Förändringen blir oftast en långvarig och 

smärtsam social process för individen som åter måste finna sig själv (Trondman 1994 

s.79). Följden av The Marginal Situation blir således att individen måste rekonstruera sin 

egen självuppfattning samt sin roll och plats i samhället. Den tredje och sista fasen handlar 

om de sätt som individen själv handskas med sin marginalsituation, det vill säga 

justeringarna denne försöker göra och utfallet av dessa anpassnings försök varierar från 

individ till individ (Trondman 1994 s.80). 

Trondman (1994 s.82) menar på att individens upplevelse och situationen varierar och 

därför varierar även graden av marginaliserad konflikt. Men eftersom varje individs 

upplevelse utav situationen samt de personlighetsdrag denne bär med sig in i The 

Marginal Situation är av stor betydelse, reserverar man begreppet The Marginal Man till 

individer och situationer där konflikten är intensiv och har en betydande varaktighet att 

individen är mer eller mindre besatt av de upplevelser och erfarenheter som 

konfliktsituationen orsakar eftersom dennes personlighet är så fokuserad på konflikten. 

De psykiska identifikationerna och de inre mentala spänningarna är starkare och djupare 

ju mer assimilerad och involverad the marginal man är i de kulturer denne lever i och 

dessa kulturkonflikter måste bli personliga problem för att en individ ska kunna bli the 

marginal man. Personliga relationer och kulturella former som individen förut har tagit 

för givet blir plötsligt problematiska och vet inte längre riktigt hur han ska bete sig. En 

känsla av förvirring, överväldigande och en förlust av riktning är ständigt närvarande. 

Förlusten av något som individen en gång var samtidigt som denne inte har lyckats 

upprätta en ny stabil identitet gör därmed the marginal man “a man without roots” 

(Trondman 1994 s.82). När individen inte kan vara fullt ut som människorna i den värld 

denne kommer ifrån eller människorna i den värld man kommer till, blir följderna att man 

upplever sig ha ett dubbelt medvetande och en dubbel personlighet vilket gör att man 

känner sig som en främling i båda världarna, och därmed blir upplevelsen av 

annorlundaskap tydlig hos the marginal man (Trondman 1994 s.83). I sin bok har 
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Trondman försökt typifiera individers sätt att handskas med sin marginalitet och 

presenterar tre olika generella inriktningar. De två första innebär att individen assimileras 

in i någon av de två världarna, och den tredje att individen utvecklar något sorts 

tillmötesgående till båda världarna vilket då skapar en känsla att befinna sig mellan två 

grupper (Trondman 1994 s. 80). När en individ befinner sig mellan två världar eller 

grupper skapas en rad svårigheter, och frågor som: Vem är jag mellan dessa världar, till 

vilken grupp tillhör jag och hur ska jag anpassa mig uppstår. Detta sker menar Trondman 

(1994), eftersom behovet för självanalys ökar. Konsekvenserna av självanalysen blir att 

när individen går in i den ena världen eller gruppens liv riktas dennes uppmärksamhet 

ständigt tillbaka på den värld eller grupp som inte är närvarande. 

  

 4.3 Främlingen 

Alfred Schütz introducerar oss till begreppet främling. Schütz har utifrån en generell 

tolkningsteori studerat de typiska situationerna som en främling kan befinna sig i när han 

försöker tolka de kulturella mönstren hos en befintlig samhällsgrupp. Schütz beskrivning 

av främlingen är ”en vuxen individ från vår tid och civilisation som försöker att bli 

permanent accepterad eller åtminstone tolererad av den grupp han närmar sig”. Enligt 

Schütz (Bengtsson 2002:219) är invandraren ett utmärkt exempel på främlingen.  

För främlingen har inte den aktuella gruppens kulturmönster någon auktoritet som 

kännetecknar ett tydligt receptsystem och det beror på att främlingen inte ingått i den 

levande historia som format systemet. Visserligen är främlingen medveten om att 

gruppen denne närmar sig har sin specifika historia som också är tillgänglig för 

främlingen. Men gruppens historia har aldrig varit en integrerad del av främlingens 

biografi, och på samma sätt har främlingens egen historia inte varit tillgänglig för 

gruppen. Schütz (Bengtsson 2002:225) menar att det är bara levnadssätten hos våra fäder 

och förfäder som kan bli delar av vårt eget sätt att leva. Det innebär att när främlingen 

närmar sig den nya gruppen träder denne in som en nykomling. 

Nu när främlingen hör till gruppen så har denne tillgång till att dela gruppens nutida 

och framtida upplevelser, däremot så blir främlingen utestängd från upplevelser som varit 

och tillhör gruppens förflutna. För främlingen fortsätter hans tidigare kulturmönster råda, 

vilket gör att främlingen fortfarande lever efter sitt som-vanligt-tänkande i den nya 

miljön. Främlingen antar att referensschemat denne har med sig från tidigare ska vara 
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giltig i den nya gruppen, en uppfattning som nödvändigtvis inte kommer hålla. Men så 

småningom så kommer främlingen som närmar sig den nya gruppen omforma sig själv 

från en neutral åskådare till en blivande medlem i närmandegrupp. Kulturmönstret hos 

den nya gruppen blir inte längre ett objekt utan mer en del av främlingen (Bengtsson 

2002:226). 

Främlingens position i gruppen har således gått från åskådare till en medlem med en 

given roll i den nya gruppen, och nu träder främlingen in som en partner tillsammans med 

sina medaktörer och är en del av händelseutvecklingen av gruppen.  Det nya 

kulturmönstret för främlingen ändras från avstånd till närhet och de tomma ramarna som 

främlingen tidigare mötte förvandlas till levande erfarenheter (Bengtsson 2002:226) 

  

4.3 Vardagslivsvärld 

Människor skapar sin identitet i interaktion med andra människor och själva interaktionen 

handlar om tillit, känslor, anknytning och ömsesidigt beroende. Språket är inte ett 

uppenbart redskap för kommunikation utan det är något som ständigt utvecklas, vilket 

gör att det måste förstås utifrån det konkreta sammanhang som det används i (Glavind 

2014 s.23). Det krävs inte många samtal för att förstå att man ofta blir missförstådd eller 

att man själv misstar andra, vilket till stor del beror på att individer befinner sig på olika 

sociala positioner och att det inte finns ett transparent eller entydigt förhållande mellan 

budskaps och språkligt uttryck. I våra upplevelser och våra konkreta perceptioner av 

vardagslivets fenomen tolkar vi dessa samtidigt som vi, bland alla sinnesintryck som vi 

ständigt utsätts för, försöker skapa mening och sammanhang. 

 

”Uttrycket vardagslivsvärld betyder den intersubjektiva värld som existerade långt innan vi föddes, som har 

upplevts och tolkats av andra – våra förfäder – som en organiserad värld. Nu är den given för våra 

upplevelser och tolkningar. Alla tolkningar av denna värld baserar sig på ett lager av tidigare erfarenheter, 

våra egna och de som förmedlats till oss genom föräldrar och lärare. Dessa erfarenheter utgör tillsammans 

vår ”föreliggande kunskap” som fungerar som ett referenschema. Vardagslivets värld är både scenen och 

objektet för våra handlingar och samhandlingar. Vi måste behärska den och förändra den för att kunna 

förverkliga våra syften bland våra medmänniskor (Schütz 2002 s.78-79). 

  

Vardagslivets verklighet framstår som självklar för oss, då den framträder som något 

naturligt eftersom den är närvarande här och nu, för både mig och andra, och domineras 

av pragmatiska motiv och kunskaper (Schütz 2002:32). Det är ett för-konstituerat system 
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utav tillgänglig kunskap som gör det möjligt för oss att orientera oss i världen även om vi 

uppfattar den omedelbart och tar det för givet. Vi föds in i en verklighet där 

klassificeringar redan har en grund och vi som individer övertar dessa när vi föds och tar 

dem för givna. Vardagslivets värld är organiserad utifrån kunskap som är förmedlad av 

delade erfarenheter och traditioner och uppgår till ett gemensamt föreliggande kunskaps 

lager, och den värld av människor och företeelser som vi kan uppleva med både kropp 

och sinne ses som den mest angelägna och verkligaste, vilket Schütz kallar för ”världen 

inom vår räckvidd” (Schutz 2002:35). Det är ett gemensamt kunskaps lager som utgör 

kollektivets förståelsehorisont som kännetecknar kunskap om hur saker är men inte 

varför, och existerar före och oberoende av den enskilde individen. Man ser kunskaps 

lagret som en självklar förståelsehorisont som tas för givet och man antar att alla andra 

mer eller mindre har samma motiv och erfarenheter för sitt handlande vilket gör att när vi 

interagerar med världen gör vi det med uppfattningen att vårt individuella perspektiv till 

en viss grad är objektivt och anonymt, och delas med andra människor som en del av det 

gemensamma kunskaps lagret (Glavind 2014 s.37). 

Den naturliga inställningen är gemensam och förankrad i vardagslivets värld med 

dess kulturella och socialt skapande kunskaps lager, och det bottnar i det gemensamma 

perspektivet som på ett intersubjektivt sätt binder samman situationsförlopp. Det vill säga 

att när vi förstår varandra, förstår vi inte bara den andres aktuella subjektiva processer 

utan vi förstår även den värld som denne lever i som om den är vår egna (Schutz 2002:78) 

Förståelsen handlar om att vara en del av en kultur där man kan identifiera sig, men att 

tillägna sig en annan kultur handlar inte bara om att kunna förstå och tala språket utan det 

innebär också att förstå den indirekta kommunikationen och de finare nyanserna i 

formuleringar. Att omedelbart kunna avläsa koder och oreflekterat kunna använda 

kulturella symboler och betydelser är avgörande för tillhörigheten till en viss social grupp 

och den naturliga inställningen skiljer sig beroende på den sociala grupperingen (Scuthz 

2002:78). 

Begreppet typifiering innebär att vi har en förutfattad mening om något och förhåller 

oss mindre öppna till saker och ting, men till skillnad mot fördomar så är typifiering ett 

neutralt begrepp för hur människor förhåller sig till varandra och innebär att den sociala 

interaktionen kan ske utan någon närmre reflektion. Det tydliggör även att våra tolkningar 

primärt inte sker som medvetna, reflekterade processer utan utgör främst oreflekterade, 

rutinmässiga aktiviteter i vårt praktiska medvetande (Schütz 2002:40-41). Det underlättar 
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våra kontinuerliga tolkningar av verkligheten och är oftast inte ett uttryck för människors 

individuella sätt att kategorisera utan de kommer från kollektiva indelningar och 

förståelser, exempelvis i ett klassamhälle existerar det utifrån sociala klasser som präglar 

typifieringarna i vardagslivet (Schütz 2002:40-41). 
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5.  Resultat 

Slutligen kommer vi till resultatet av vårt arbete, där läsaren får ta del av 

intervjupersonernas berättelser. I berättelser är det deras subjektiva upplevelser och 

uppfattningarna som styr. Vi har med hjälp av 5 intervjupersoner fått hjälp att besvara vår 

frågeställning och för att förenkla det så och göra det så lättöverskådligt som möjligt så 

har vi valt och dela upp resultaten i två olika teman. 

 

Presentation av informanterna 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 är en 25 årig kvinna med eritreanskt ursprung, född och uppvuxen i 

Göteborg. Hon är ifrån en förort som heter Angered och har under hela hennes 

skolgång gått i segregerade skolor. Flyttade till USA för att studera till socionom. Nu 

jobbar hon på socialtjänsten i samma förort hon växte upp. 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 är en 24 årig kvinna med somaliskt ursprung, född och uppvuxen i 

Göteborg. Hon är ifrån en förort som heter Hammarkullen och har under hela hennes 

skolgång gått i mindre skolor med mycket segregation. Flyttade till Östersund för att 

börja studera offentlighets förvaltning och juridik. Hon fick en tjänst på ett kansli i 

centrala Göteborg. 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 är en 25 årig kvinna med somaliskt ursprung, född och uppvuxen i 

Göteborg. Hon är ifrån en förort som heter Hjällbo och även hon har under hela 

hennes skolgång gått i segregerade skolor. Flyttade till Stockholm för att läsa till 

statsvetare. Jobbar på migrationsverket, ansökningsenheten.  

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 är en 20 årig man med bosniskt ursprung, född och uppvuxen i Skåne. 

Född och uppvuxen i Helsingborg.  Studerar till gymnasielärare. Jobbar extra som 

vikarie på en skola.  

Intervjuperson 5 
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Intervjuperson 5 är en 27 årig kvinna med bosniskt ursprung. Född i Sarajevo, och 

uppvuxen i Växjö, bosatt i Vårgårda. Studerat till Studie och yrkesvägledare. Jobbar 

som studieyrkevägledare i en gymnasieskola. 

 

5.1 Empiri 

Vi kommer i detta stycke beskriva intervjupersonernas upplevelser mellan de olika 

världarna gällande akademivärlden och deras vardagsverklighet. Hur skolgången har varit 

och hur de har anpassat sig eller assimilerats i den nya världen, samt vilka motgångar de 

mött. Vi kommer även besvara vår frågeställning i detta stycke. Alla våra informanter 

kommer ifrån en arbetarklass och ingår i en värld med föräldrar och vänner som inte alls 

är lika bekanta i den akademiska världen.  

 

5.2 Upplevelsen av akademiska världen 

Vad vi ville veta först och främst var hur våra informanter upplevde högskolan. Vad deras 

första intryck av högskolan var, och vad som fick de att söka vidare till högskolan. Våra 

intervjupersoner svarade att det var en självklarhet att de skulle börja studera på 

universitet, och de visste alla att de skulle studera vidare efter gymnasiet. Främst på grund 

av påtryckningarna hemifrån, för att även om föräldrarna inte läst vid ett universitet så 

ville de att barnen skulle komma längre än dem själva, och vägen därifrån var skolan. 

Informanterna fick träda in i den nya världen helt själva utan någon förberedelse alls eller 

assistans. Föräldrarna har en väldigt begränsad kulturellt kapital och även dåliga sociala 

nätverk i det svenska samhället vilket gör att informanterna har fått kämpa extra mycket 

att skapa sig sina egna vägar utan vägledning. Alla våra intervjupersoner berättar att det 

var viktigt för föräldrarna att de skulle bryta sig loss från arbetarklassen och inträda 

samhället med en utbildning för andra möjligheter som de själva inte haft. Informanterna 

själva kände även att de ville studera eftersom det har en viktig faktor under uppväxten 

och skolan värderats högt. Skolan var en nyckel in till samhället och en inledning till ett 

nytt skede.  
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5.3 Första steget mot akademiska världen.  

IP 4: ”Det som fick mig att söka till universitet, var dels för att jag valde ett 

högskoleförberedande program på gymnasiet, och dels för att jag visste långt innan som barn att 

jag skulle studera vidare. Det var något självklart för jag har nog alltid varit studieorienterad 

och motiverad. Jag gillar att läsa och att få mer kunskap.” 

IP 4 berättar att redan vid gymnasiet så visste hon att han skulle studera vidare, och läste 

ett högskoleförberedande program. IP 4 visste tidigt att hon ville genomgå en förändring 

som resten av våra informanter.   

 

IP 5:” Det som fick mig att söka till universitet direkt efter gymnasiet var nog min mamma 

eftersom hon inte tillät mig ta paus, eftersom jag har två äldre bröder som tog paus och hon vill 

inte låta mig göra samma sak. Det var självklart att jag skulle söka till högskola även om jag 

själv föredrog att ta ett sabbatsår.” 

 

IP 2:” Vad som fick mig att söka till universitet var mina föräldrar, och även jag själv. Jag har 

alltid velat jobba med människor och hjälpa människor. Sedan har jag alltid vart medveten om 

att om jag vill mer i livet så måste jag studera vidare.”  

 

Alla informanter nämner i våra intervjuer hur viktigt det vart för dem att studera vidare, 

och i vissa fall vart ett krav hemifrån att studera vidare. För föräldrarna är deras barn 

nyckeln till samhället och för våra informanter så började lossbrytningprocessen i tidig 

ålder.  För IP 5 så var det nästan ett måste att börja studera direkt efter studenten eftersom 

hans äldre bröder hade tagit sabbatsår, och det skrämde mamman som var orolig att IP 5 

kanske skulle bli bekväm i arbetlivet och sedan ha det svårare att studera vidare. Men för 

IP 5 så skulle inte det vara fallet, utan ett sabbatsår skulle hjälpa IP 5 att hitta rätt 

utbildning menar han själv. Dilemmat med föräldrarna har varit en stor fråga för många 

av våra informanter, och med dilemma menar vi påtryckningarna hemifrån och i vissa fall 

inte få ta tiden att fundera på vad en vill studera.   
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IP 2 ”Mina föräldrar hade ingen utbildning och därmed la all fokus på oss barn att läsa vidare 

efter gymnasiet. Det har alltid varit viktigt för mina föräldrar. Därav har jag alltid vetat att jag 

skulle studera vidare. Jag tog ett sabbatsår efter gymnasiet och det bekymrade mina föräldrar.”  

 

För en av våra informanter var det en annorlunda resa till akademivärlden, IP 1 valde att 

studera utomlands eftersom hon så gärna ville testa något nytt. Den akademiska världen 

utomlands var ännu mer annorlunda än den svenska. IP 1 är jätt glad över valet att studera 

utomlands och känner sig berikad med både kunskap och en ny kultur.   

 

”IP 1: Jag kände att jag ville komma ut ur min samhörighet och se hur jag hade passat in i en 

helt annan värld och kultur. Jag ville pröva något nytt och även dela med mig av min egna kultur 

till någon annan som inte har en aning om vilken värld jag kommer ifrån och därför valde jag att 

plugga i Tampa Florida, USA.” 

 

När IP 1 valde att göra sin stora resa och flytta till en annan kontinent för att se vad världen 

hade att erbjuda, visste inte hon vad hon skulle förvänta sig. Det blev fem erfarenhets rika 

år, hon fick med sig en utbildning en ny kultur och en ny synvinkel på livet.  När vi ställde 

frågan om det krävdes en stor ändring för att anpassa sig till skolan så löd svaret så här 

  

”IP 1: Nej. Jag tror inte jag behövde ändras utan det blev naturligt att jag anpassade mig vid 

den amerikanska kulturen men ändå kunna vara mig själv. Jag var bara öppen för det nya och 

tog in det som jag ville ta in och uteslöt det som jag tyckte gick emot mig eller mina egna 

värderingar och erfarenheter. Jag kände mig mer unik i min skola för jag var så annorlunda från 

alla andra och alla var så nyfikna på mig.” 

 

För IP 3 så var valet att studera vidare också självklart, och upplevelsen av 

akademivärlden var helt ny då hon var den första i sin familj och börja studera. Hon 

berättade att förväntningarna på henne var höga och att hon ända sedan hon var liten 

drömt om att bli diplomat, vilket gjorde att valet av hennes studier inte var särskilt svåra 

och hon hade inget behov av sabbatsår. För att nå hennes dröm så började hon läsa 

statsvetenskap och efter tre års utbildning så fick hon jobb på Migrationsverket. 

 

IP 3:” Högskolan var något nytt för mig. Jag hade ingen i min familj som jag kunde vända mig 

till och fråga om råd. Flytten till studieorten som jag flyttade till (Stockholm) var en ny stad och 

jag kände ingen där. Programmet jag skulle läsa var också nytt. Jag kände ingen som hade läst 
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Statsvetenskap innan, så allt var nytt. När jag väl började så var min första upplevelse att det var 

en stor skillnad från vad jag var van vid i gymnasiet”  

 

IP 3 menar att hennes upplevelse var ganska skärrad, då hon var först ut i sin familj att 

börja studera, och flyttade hemifrån som 19 åring.  Den stora skillnaden IP 3 berättar om 

är klasskillnaderna som hon mötte i högskolan. Klass skillnader som inte var så tydliga 

innan.  

 

IP 3” När jag började studera så märkte jag att det var en väldigt blandad klass med över 80 

elever. Jag märkte att de flesta kom ifrån en värld som jag inte var bekant med. Vi kom ifrån olika 

klasser i samhället och det var en även statusskillnad, och jag kände ganska snabbt att jag inte 

hörde hemma. Jag fick bestämma mig för och antingen åka hem eller försöka bli bekväm i det 

obekväma” 

Denna upplevelse som informanten berättar om är inte ovanlig. Detta eftersom våra 

informanter kommer från en annan livsvärld till en ny som de inte är bekanta med på 

grund av brister utav kulturella erfarenheter, vilket gör att de stöter de på svårigheter. För 

våra informanter så handlar det om att kvickt anpassa sig i den nya världen, eller återgå 

till bekvämligheten de var vana vid. Detta var en svårighet som majoriteten av våra 

informanter fick ställas inför. Vissa skötte det bra då de visste vad en bra utbildning 

innebar, medan andra hade svårt och anpassa sig. Som svar på vår frågeställning har mötet 

varit problematiskt även om graden varierar från individ till individ. 

 

 5.4 Hur upplever studenterna att de har förändrats när de började 

läsa vid ett universitet? 

 Nästan alla informanter kände att de var tvungna att vänja sig och anpassa sig vid den 

nya världen som är den akademiska världen. I vissa mån mer än andra studenter, då de 

inte bara immigranter men även immigranter från ett segregerat område och kände sig 

därför tvungna att jobba dubbelt så hårt som deras klasskamrater. Universitet förändrade 

alla informanter på olika sätt, och som tidigare nämnt i arbetet så ville vi se hur 

informanterna förhöll sig till de olika livsvärldarna/kulturer. Alla våra informanter 

svarade att de hade förändrats betydligt mycket men att den främsta förändringen var i 

informanternas tankesätt. Deras medvetande och förståelse kring vardagliga fenomen och 
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strukturer i samhället hade expanderat och med det deras värdering och moral. Skolan var 

bland annat ett verktyg att använda sig av i livet och i samhället. 

När informanterna blev introducerade till den nya livsvärlden kände vissa att de inte 

platsade men hade ett mål, vilket var att få bättre förutsättningar än de som var givna dem 

och även eftersom en examen inte bara var viktig för deras egen skull men även för 

familjens. 

Majoriteten av informanterna ansåg att de kände att de hade mer gemensamt med 

människor från samma bakgrund. Inte för att de valt det, utan att de dragits till det 

automatiskt.  I vissa fall var det att de aldrig gav ”andra” svenskar en chans när de väl 

började på universitet eftersom att de var vana med en viss typ av umgängeskrets som 

bestod av folk med utländsk bakgrund. En faktor till detta kan ha varit att de gått i skolor 

som har större del bestått av folk med utländsk bakgrund, och väldigt få infödda svenskar. 

Redan i tidig ålder hade de skapat ett ”vi och de”, och detta bär de med sig till universitetet 

tills de blir introducerade till den nya livsvärlden som de nu ska ingå i. Informanterna såg 

det dock inte som något negativt att det var så mångkulturellt utan tvärtom. De kände alla 

att gå i en skola där immigranter dominerade, bidrog till att de fått lära sig mer om andra 

kulturer och lärt sig olika språk och det är något de kommer ha med sig i deras liv. Vi 

ställde frågan till våra informanter, känner ni att ni har behövt anpassa er i den nya 

världen? Och hur har ni förändrats?  

 

 

IP 5:” Krävdes det mycket ändring av dig själv för att anpassa dig vid skolans värld? 

Nej det skulle jag inte säga, jag är väldigt anpassningsbar då jag bytt många skolor som barn. 

Jag har aldrig tänkt att skola är något för vissa och andra inte och att jag inte skulle passa in i 

skolans värld. Jag vet att det bara kräver hårt arbete och självdisciplin. Hade du lätt att komma 

in i grupper och anpassa dig efter skolans ”rytm”? Ja det har jag, den sociala biten har jag 

väldigt lätt för i och med att jag bytt skola så mycket, man lär sig att anpassa sig till nya miljöer. 

 

IP 2: Ja till en viss del, jag kom ju liksom från en helt annan värld. Gymnasiet var inte alls lika 

svårt som universitet. Sen hade jag mina vänner och folk jag kände eller kände mig bekväm med 

i tidigare skolor. Nu började jag i en skola där majoriteten i min klass var infödda svenskar, jag 

såg inte det som ett problem men kände mig utanför. Tror att jag har en stor del av det för jag 

drog mig undan. Men sedan kom jag in i det hela så jag gissar på att jag anpassade mig. Inget 

jag liksom tänkte på kom nog mest omedvetet” 

 



 

 

 

31 

IP 3: ”Jag kände att jag anpassade mig eftersom jag kände mig lite utstött, jag var inte van vid 

att gå i en så stor klass. Jag var inte heller så van vid att gå i en klass där jag var den enda 

mörkhyade så jag drog mig automatiskt till folk med utländsk bakgrund. Sedan när jag väl var 

medveten om att jag själv utsatte mig för utanförskapet så öppnade jag upp mig mer och märkte 

att det var mer rädslan för något nytt som orsakade mitt utanförskap med studenterna.” 

 

”IP 4: Jag tycker att jag har blivit rik kulturellt och socialt då jag umgåtts med människor från 

olika ställen. Hade jag blivit isolerad från sånt hade jag kanske haft ett annat tankesätt än vad 

jag har nu. Det liberala tankesättet jag har nu tycker jag att jag känt på genom att umgås med 

andra från andra länder” 

 

”IP 5: Det fina med att ha en annan bakgrund är att man kan gå från sfär till sfär och ta positiva 

saker från ena och den andra. Man är verkligen kulturellt rik.” 

 

”IP 1: ”Eftersom jag bodde i ett område med mestadels immigranter så kände jag mig alltid 

hemma.” 

 

Medan IP 4 inte kom från ett område där det dominerade med immigranter och hon 

tillhörde istället minoriteten. 

 

IP 4: ”Utmanande i den form att man inte är normen, eftersom man är en väldigt stor minoritet. 

De va mycket mer etniskt svenskar på ett ställe där jag bodde. Man fick känna att man var 

annorlunda. På de sätt att det var mycket rasism och hårda ord osv. Sen att man just var en 

minoritet, man hade inte många man kunde relatera till på den fronten.” 

 

IP 5: ”Man har alltid klickat enklare med folk som är från samma land. Man har redan något 

gemensamt från början. Bra relation. Man känner igen sig själv, alla har nästan likadant 

tankesätt så det smittar av sig.” 

 

Intervjupersonerna var väldigt tacksam över att de gjort denna resa, för att de fick chans 

att bana vägen för nya vanor. Innan högskolan var de väldigt osäkra och kände att de 

aldrig skulle bli något mer än vad som redan fanns i områden de var ifrån. Universitet 

öppnade ögonen för informanterna och en ny värld presenterades.  
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5.5 Påverkan av familj och vänner 

I detta stycke kommer vi diskutera hur intervjupersonernas relationer med vänner och 

egna familjen har påverkats av att ingå i den ny livsvärld. Vad förändrades och vad fick 

de med sig av den nya livsvärlden? Hade deras val haft påverkan på tidigare relationer till 

familjemedlemmar och vänner?  Alla informanter har som tidigare nämnt sett fram emot 

att börja studera vidare, då det var ett krav hemifrån. Vad var målet med att ingå i den 

nya världen? 

Alla informanter delade tanken om att sträva efter ett bättre liv, ett liv som deras föräldrar 

inte hade möjlighet att starta här i Sverige. Många av informanterna kommer från 

krigsdrabbade länder och föräldrarna immigrerade på grund av krig, och för de var det 

viktigaste att överleva och hitta sig ett arbete och därav pressen på deras barn. Självklart 

ändras livsstilen för informanterna eftersom de skiftar mellan två olika livsvärldar. När 

de valde att träda in i den akademiska världen så var de inte beredda på att det skulle ske 

en sådan förändring. Det de allra mest fokuserade på var förväntningarna som de hade på 

sig. Förväntningar som uppstår då de flesta informanternas föräldrar har flytt misär och 

vill att deras barn skall vara ämnade för mer än vad de själva har kunnat.  

  

IP 1: ”Ja, väldigt stora förväntningar. I min kultur så förväntades det att alla ska vara utbildade 

eftersom mina föräldrar själv aldrig fick en utbildning. Enda sen jag varit liten har jag alltid fått 

höra att jag måste gå på universitet och att det inte finns andra alternativ för ett bättre liv.” 

  

IP 2: ”Ja de hade förväntningar. Eftersom jag kommer från en kultur där alla är involverade i 

varandras liv. Mamma kunde sitta med sina vänner och de diskuterar oftast barn och uppfostran 

och då kände de att de har rätt att fråga eller pressa en om val man gör. Det kan jag känna är 

jobbigt, det räcker inte med att man redan får press hemifrån man måste också stå till försvar för 

andra och deras förväntningar, det är något jag kan avundas i den svenska kulturen att man inte 

är så involverade i varandras liv så där”. 

  

IP 4: ”Ja det fanns förväntningar? Det är nog mycket kopplat till att det har varit en konflikt i 

mitt hemland. Det hade mycket att göra med identitet och religion att göra. De förväntningar jag 

kände av, att jag är ett barn från blandade religioner, vilket gjorde att jag skulle välja en sida i 

religiösa åsikter. Förväntningar till hur jag ska tänka och vad jag ska tro på och etnisk 

tillhörighet. Sen tycker jag det alltid finns kulturella förväntningar på hur man ska agera i 

grupper och sammanhang.” 
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Som vi ser här har IP personerna ifråga inte bara sina föräldrar att stå till svars mot utan 

även de som ingår i deras sociala nätverk, så som landsmän och föräldrarnas vänner. Även 

om alla informanter svarade att de inte alls kände att de var särskilt traditionella fanns det 

fortfarande spår av deras kulturer i besluten de tog.  En av frågorna på vår frågeställning 

var om IP personerna känner att deras relationer till vänner och familj har ändrats nu när 

de börjat studera i högre akademisk nivå? IP 5 nämnde att han alltid har haft bra relation 

till sina syskon men som vilken annan relation så kan det uppstå konflikter, men det är ju 

bara naturligt anser han. När det gäller föräldrarna så kände IP 5 att hans pappa är mycket 

stoltare nu, då hans pappa inte hade några höga förväntningar på honom. Mamman har 

alltid vart insatt. När det gäller vänner så har det inte heller vart någon så stor skillnad 

från tidigare, då de flesta i hans umgängeskrets studerar vidare. Dock har lite ändrats 

gällande gamla vänner då IP 5 känner att han förändrats och strävar efter mer medan vissa 

av hans gamla vänner inte har lika stora ambitioner vilket har gjort att de glidit isär. 

  

IP 5 ” Den kan ha ändrats lite, speciellt med min pappa känner jag lite mer att han har lite mer 

stolthet för mig än vad han hade innan. Under min skolgång förut har det inte varit mycket frågor 

om skolgången, hur går det med studierna, hur har det gått på proven osv. Utan de var mer att 

han trodde att jag misslyckades eftersom jag inte pratade om min skola, för när jag tog studenten 

trodde han att jag inte kunde ta examen för jag hade så många underkända vilket inte var sant. 

Men nu när jag börjat universitetet så har vi båda blivit mer aktiva i min skolgång, han vill veta 

mer och jag berättar mer.” 

  

 IP 2 ansåg att det alltid varit en bra relation med sin familj. Det enda negativa har varit 

att det har blivit mer press eftersom hon nu är tvungen att prestera högt och inte kan ta 

några pauser för att föräldrarna förväntar sig att hon ska läsa klart och börja arbeta direkt. 

Med vänner har det alltid varit någorlunda bra eftersom de flesta studerar eller har studerat 

vidare och de som inte har gjort det har hon alltid kunnat relatera till trots allt. Enda 

nackdelen som har kunnat vara är dejtinglivet.  

 

IP2 ” Det blev svårare och mer ögon på mig för att universitet är en stor bedrift.  Men mina 

föräldrar var ganska hårda, men förstår att de bara ville att jag skulle klara mig för att få ett 

bättre liv” 
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Alla informanter hade mer eller mindre något slags påtryck hemifrån för vidare studier, 

som i sin tur skapade en slags motivation att avsluta sina studier vilket också medfört en 

förändring så som mer disciplin och att de blivit mer öppensinnade. En examen innebar 

ett kvitto att visa uppför sin framgång, inte bara för sig själva utan även för sin familj 

och för samhället. De var alla enade om att examen var en viktig del av deras liv. 

 

”IP 5 Det betyder att jag lyckats, det är något otroligt viktigt. Det är en sak att ta studenten, men 

att ha en examen, att vara utbildad till någonting är ett mål i livet. Det kommer jag se som en stor 

erfarenhet och bekräftelse på den kunskap jag besitter. Att jag tagit mig över så stora hinder.” 

  

IP 4: ”Jag tror det inte betyder mycket mer än ett kvitto på hårt arbete, på något jag själv 

åstadkommit. Jag är stolt över mig själv, att jag har orkat en andra gång. Och att det är svart på 

vitt att jag har fixat det. Jag skulle säga stolthet.” 

 

IP 2: ”En examen för mig betydde ganska mycket, för mig var min examen inte bara till mig men 

även för mina föräldrar. Jag klara mig för min skull och för mina föräldrar skull. Så examen 

betydde väldigt mycket. Vilket har varit jobbigt för att jag har haft förväntningar på mig.” 

 

IP1: ”Inte speciellt mycket. Jag tycker att kunskap är viktigare än själva examen. Examen visar 

bara att man har uppnått det som samhället säger till oss att göra men man kan uppnå lika mycket 

genom kunskap och passion för det man älskar att göra”. 
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6. Analys 

I analysen kommer vi koppla våra teorier för en diskussion, och svara på vår 

frågeställning. Teorierna vi har valt att utgå ifrån är vardagslivsvärld, marginal man, 

tillblivelsen av marginal man och främlingen.  

 

6.1 Upplevelsen av två världar 

Alla våra informanter var medvetna att de pendlade mellan två världar och till en början 

var det svårt att anpassa sig till den nya världen. Som vi tidigare nämnt så handlar en 

klassresa om att byta social position vilket innebär en lång och problematisk resa mellan 

identiteter och socialt positioner. Trondmans studie (1994) kommer fram till att 

lossbrytningsprocessen från arbetarklassen kommer från längtan till någon annat och att 

högskolan är vägen till något annat. Eftersom alla våra informanter är immigranter har 

föräldrarna inte assimilerats in i samhället och har inte mycket kulturellt eller ekonomisk 

kapital har man inte kunnat välja vad en själv vill då man tillhört de lägre klasserna i 

samhället. Vetandet av att man kan få andra förutsättningar har blivit förmedlat genom 

föräldrarna även om beskrivning eller hjälp på vägen dit inte fanns. Föräldrarna har tryckt 

på för skolgång och genom pekande på sin egen situation motiverat informanterna att 

söka sig till något bättre genom skolan, därav kommer medvetenheten gällande 

frihetspotentialen som Trondman (1994) tar upp. På grund av vetandet kring en viss 

frihetspotential samt påtryckningarna hemifrån föll valet på högskolan relativt enkelt hos 

våra informanter och inte lika allvarsam och problematiskt. Förvisso fanns det oro och 

nervositet eftersom det var en helt ny värld som man inte visste mycket om men var ändå 

förväntansfull eftersom det var första steget mot något annat.  

För våra informanter så var upplevelsen lite varierande, eftersom de alla kommer 

ifrån en värld som är så olik den nya världen så valde majoriteten av våra informanter att 

hålla sig undan när de väl kom in i den nya världen. Det är något Trondman tar upp i 

upplevelsen av olika världar, när individen bryter sig loss från ett ursprung som denna 

inte känner sig helt och hållet en del av och tar steget mot en ny värld som också är 

annorlunda. Inträdet i den nya och annorlunda världen upplevs med starka känslor av 

osäkerhet och spänningar vilket förstärker känslor av annorlundaskap och ensamhet och 
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förstorar därför den inre självdramatiserade bilden. De nya erfarenheterna och 

upplevelserna som präglas av ambivalens och tveksamhet prövas och jämförs med de 

gamla vilket gör att man både lever i och distanserar sig från olika aspekter i båda 

världarna utan att kunna vara helt integrerad i någon av de sociala och kulturella 

gemenskaperna (1994 s.377). IP 2 och IP 3 berättade att de upplevde att de var lite utstötta 

när de började på högskolan och att de valde själva att distansera sig eftersom de kände 

ett vi och de. Den nya världen var så annorlunda från det de kände till: 

 

”IP 3: Jag kände att jag anpassade mig eftersom jag kände mig lite utstött, jag var inte 

van vid att gå i en så stor klass. Jag var inte heller så van vid att gå i en klass där jag var 

den enda mörkhyade så jag drog mig automatiskt till folk med utländskbakgrund. Sedan 

när jag väl var medveten om att jag själv utsatte mig för utanförskapet så öppnade jag 

upp mig mer och märkte att det var mer rädslan för något nytt som orsakade mitt 

utanförskap med studenterna.” 

 

Detta är ett perfekt exempel på Trondmans teori, individen distanserar sig och söker sig 

till det som denne känner samhörighet med, men genom tillägnelsen till språket och 

utbildningen har individerna kunnat analysera sig själv och sin tillvaro vilket förenklade 

problemen som fanns från början och IP 3 är ett exempel på det. ”Vi och de” känslan är 

en klassisk känsla som informanterna kände vissa mer och vissa mindre. Hartman (2009) 

förklarar uppdelningen av ett ”vi” och “de” som i sin tur byggs på upplevda skillnader i 

fråga om kultur och härkomst. Etnicitet och en etnisk grupp karakteriseras utav en 

gemensam kultur, gemensam historia, ett kollektivt namn samt en solidaritet och 

samhörighetskänsla. Samhörighetskänslan är vad de sökte sig till även om de visste att de 

ingått i en ny värld så var det svårt att bryta sig loss helt från den andra världen. Mycket 

kan ha varit rädslan att lämna allt man en gång känt till, eller rädslan att inte kunna bli 

accepterad i den nya världen för att det ger upphov till känslor av att vara annorlunda.  

 

6.1 Marginal Man 

Informanterna har befunnit sig inom The Marginal Area men eftersom präglingen av båda 

världarna inte permanentas som en kris och inte heller präglat informanternas hela liv har 

personlighetstypen The Marginal Man inte uppstått bland dem. Även om känslan av att 
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vara socialt missanpassad funnits från början då kulturen de kommer ifrån skiljer sig 

ganska mycket från den nya, och alla informanter varit upplevt mildare grader av 

marginalisering har dem gamla världen varit så starkt rotad i dem att de aldrig har lämnat 

den bakom sig utan lyckat assimilera det gamla i den nya eller behållit stora delar av det 

gamla och därmed lyckats utveckla ett tillmötesgående till båda världarna. Vidare har 

informanterna redan sedan barnsben vetat att andra ser på dem som annorlunda eftersom 

de är immigranter så att medvetandet om hur andra ser på dem inte är något nytt för dem 

och eftersom: 

“A consciousness which arises in the person when he becomes aware that others regard him in a certain 

way because he belongs to a particular racial group. When the Negro becomes aware that he is a Negro 

and that others are acting towards him in a certain way because he is a Negro”  

inte är någon ny form av tanke har de istället kunnat vända det till en styrka genom att 

göra det till en större del av deras identitet.  

 

6.2 Främlingen 

Vi kände att begreppet Främling gick att tillämpa direkt på våra informanter och även om 

de är andra generationens invandrare så är de i detta fall främlingarna som försökte närma 

sig en ny grupp eller i vårt fall en ny värld. Schütz beskrivning av främlingen är ”en vuxen 

individ från vår tid och civilisation som försöker att bli permanent accepterad eller 

åtminstone tolererad av den grupp han närmar sig” (Bengtsson 2002:219) och utifrån 

detta så är invandraren ett utmärkt exempel på främlingen. Den nya världen är tillgänglig 

för våra informanter att ta del av, ”främlingen” som i vårt fall är våra informanter är 

medvetna att den nya världen har en historia som de kan ta del av. Men den nya världen 

har inte varit tillgänglig för de innan, och har aldrig ingått i informanternas biografi, lika 

mycket som informanternas biografi inte vart en del av den nya världens historia. Vad 

som sker då är rädslan och utanförskapet man kan känna, eftersom informanterna inte 

känner sig hemma då den nya världen är främmande. Det kände majoriteten av 

informanterna, men det som blir intressant är att det vänder, informanterna blir 

självmedvetna och inser med hjälp av utbildningens verktyg att de bara stått i vägen för 

sig själva. När främlingen träder in i den nya världen är denne en nykomling, men som 

nykomling får främlingen möjligheten att dela de nutida och framtida upplevelserna som 

den nya världen erbjuder. IP 2 sa att hen, sakta började anpassa sig till den nya världen 

men till en början var väldigt utstött och inte för att någon valde att inte frysa ut hen, utan 
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mer ett val hen gjorde. För främlingen så fortsätter dennes tidigare kulturmönster råda, 

vilket leder till att främlingen fortlever sitt som-vanligt-tänkande som en självklarhet i 

den nya miljön vilket är fallet för våra informanter. Främlingen antar att referensschemat 

denne har med sig från tidigare erfarenheter ska vara giltig i den nya gruppen, en 

uppfattning som nödvändigtvis inte kommer hålla. Detta leder till att informanterna 

kanske känner att de kommer bli missförstådda och därmed distanserar de sig hellre. Men 

så småningom så kommer främlingen som närmar sig den nya gruppen omforma sig själv 

från en neutral åskådare till en blivande medlem i närmandegruppen (Bengtsson 

2002:226) vilket våra informanter lyckats göra och därmed blivit en del av den nya 

världen. Det är just det som är intressant, att om man väljer att bryta det gamla 

kulturmönstret, går det att integreras i den nya världen, och egentligen är det bara ens 

egen inställning, det självdramatiserande inre, som står i vägen för informanterna och det 

var de alla eniga om. Högskolan har bidragit med att de känner att de fått ta del av en 

värld som de annars inte skulle upptäckt.  

 

6.3 Vardagslivs värld 

Genom att interagera med varandra skapas förutsättningarna för att människor ska kunna 

förstå varandra, samt för att komma bort från den intersubjektiva värld som vi ärvt från 

våra förfäder. Den intersubjektiva världen är upplevelser och tolkningar som gått i 

generationer som sedan blivit given oss. Mångfalden i högskolan gör att interaktionen 

med andra kommer komma för eller senare och gör att vi kan förstå andra men även att 

vi kan förstå oss själva genom andra. Våra informanters vardagsverklighet framstod som 

självklar, då den framträder som något naturligt och det ända de känner till. Det har sina 

för och nackdelar, för våra informanter så var det till en början en nackdel då de det blev 

en identitetsförvirring när de ingick i den nya världen. Det blev att de pendla mellan två 

världar, den världen de kände till och den nya livsvärlden som de inte visste riktigt om de 

tillhörde eller skulle bli accepterade. Våra informanter kände att de var socialt 

missplacerade, och det kommer från vardagslivets värld är organiserad utifrån kunskap 

som är förmedlad av delade erfarenheter och traditioner och uppgår till ett gemensamt 

föreliggande kunskaps lager, och den värld av människor och företeelser som vi kan 

uppleva med både kropp och sinne ses som den mest angelägna och verkligaste, vilket 

Schütz kallar för ”världen inom vår räckvidd” (Schutz 2002:35). Det är ett gemensamt 
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kunskaps lager som utgör kollektivets förståelsehorisont som kännetecknar kunskap om 

hur saker men inte varför, och existerar före och oberoende av den enskilde individen. 

För våra informanter så trodde de att det skulle vara självklart att de skulle bli förstådda, 

utan att reflektera över att de nya människorna och den nya livsvärlden de skulle möta är 

annorlunda från den livsvärlden de kommer ifrån. Det är inte självklart att de blir 

förstådda, eftersom de kommer från andra förutsättningar, annan etnicitet, en annan 

livsstil och ett annat språk. När informanterna väl började förstå sig på den nya 

livsvärlden, så förstod de även människorna som ingick i den livsvärlden och tiden på 

högskolan upplevdes på ett annat sätt. Schütz ansåg att den naturliga inställningen är en 

är gemensam och förankrad i vardagslivets värld med dess kulturella och socialt skapande 

kunskaps lager och genom inträdet i den nya världen kan informanterna bidra till 

nyskapandet. 

 

6.4 Sammanfattning 

Vår uppsats handlar om fem personers resa från arbetsklassen till akademivärlden. Vårt 

syfte med uppsatsen var att förstå hur det är att gå från en vardagslivsvärld till en annan 

med kulturella skillnader. Eftersom våra intervjupersoner var de första i deras familj att 

bryta sig loss från arbetsklassen var deras upplevelser intressanta för oss då vi tillhör 

samma målgrupp. Frågeställningen vi hade var hur upplevde studenterna mötet med 

högskolan, upplevde studenterna att de förändrats när de började läsa vid ett universitet 

och hur deras relationer i hemmet och till vänner har påverkats efter att de börjat 

studera?  Vi var nyfikna på att se hur det har gått, vi fick mycket information om hur 

första upplevelsen på högskolan var och hur tiden under högskolan har vart för våra 

informanter. Mycket blandade känslor kring upplevelserna i högskolan. För vissa 

informanter så gick det bra och anpassa sig i den nya världen, medan andra hade det lite 

svårare att släppa taget om den gamla världen och pendlade mellan två världar som också 

kan vara jobbigt och gör att man hamnar i ett visst mellanrum.    

Våra intervjupersoner känner att valet att studera på universitet har vart rätt samt att 

de har ändrat dem som individer och ökat möjligheterna för dem. Att de nu fått bättre 

förutsättningar med hjälp av deras utbildning, rent ekonomiskt, kulturellt och socialt. Allt 

på grund av ”klassresan” som påbörjades vid inträdet till högskolan. Även om alla våra 
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fem intervjupersoner tidigt visste att de skulle studera vidare, var det inte först förens 

inträde till den nya världen som processen satte igång.  

Vi undrade om våra informanter har blivit påverkade av tidigare relationer nu när de 

har börjat studera eller när de började studera.  Vi fick inte särskilt mycket information 

kring den frågan, många kände att det inte hade skett en så stor förändring eftersom många 

av deras vänner studera redan och kommer ifrån samma värld, föräldrar som immigrerat 

och uppmuntrat de att studera vidare. De som väl svarade på frågan delade med sig att, 

de vännerna som påverkats har vart för att de längre inte delar samma synsätt. Resan våra 

informanter har gjort är inte bara en övergång från arbetarklass och akademivärlden utan 

de 3+ åren som är ens studietid ändrar individer och ens synsätt. Våra informanter känner 

en förändring i deras liv, mer ödmjukhet, djupare förståelse för människor.  

Intresset för denna uppsats var hög från vår sida, eftersom vi också kommer ifrån en 

annan livsvärld och introducerades till den akademiska världen först när vi började 

studera utan några som helst förberedelser innan. Därför var det oerhört givande att lyssna 

på deras erfarenheter och upplevelser. Vi har en stor förståelse för övergången mellan 

båda världarna och vet själva att det kan vara problematiskt och stundvis svårt. 

 Vi känner att vi fick vår föreställning besvarades och gick bra ihop med våra valda 

teorier. Med hjälp av teorierna ”Främligen” och ”Marginal Man” så var det lättare för oss 

att analysera våra informanters upplevelser. Vi fick följa våra intervjupersoners inre 

konflikt om att befinna sig mellan olika livs världar.  

Sammanfattningsvis kände våra informanter att tillhöra två olika livs världar eller 

olika kulturer är en fördel och en tillgång till deras sociala arbetsliv. Att tillhöra två olika 

livsvärldar har gjort informanterna rikare både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt 

och när informanterna jämför sig med personer som inte haft samma upplevelser, märker 

de hur deras synsätt på livet är annorlunda. Det som de två olika livsvärldarna har bidragit 

med är bland annat mer tolerans för människor och förståelse. En av informanterna som 

jobbar som socionom känner att hon besitter en kulturkompetens som andra av hennes 

kollegor inte har och detta är för att hon själv har rötter och kommer ifrån ”områden” som 

är segregerade eller att hon själv kan växla mellan två kulturer då andra bara har en kultur. 

Detta underlättar hennes arbete eftersom hon nu har lättare att kommunicera och anpassa 

sig efter individer hon möter dagligen. 

Vi trodde att på grund av att de tillhört två livsvärldar, att det skulle påverka 

informanternas relationer med gamla vänner eftersom de inte gjort samma resa, 
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majoriteten har fortfarande en anknytning till gamla vänner som inte gjort samma resa 

som de. Man har även kunnat analysera sina föräldrars situationer på ett bättre sätt och 

därmed förenklat relationerna genom en klarare syn på alla aspekter av förutsättningarna. 

Många av deras vänner har själv gjort eller gör en klassresa, och de som inte gjort 

klassresan har inte heller påverkats alls enligt informanterna eftersom de kände att de 

kunde anpassa sig efter miljön de är i. En informant sa att hon har en on/off knapp som 

hon slår på beroende på vem hon möter. När vi ställde frågan om de finns en möjlighet 

att de lämnar den världen de kom ifrån och assimilerar sig i den nya världen så blev vissa 

skrämda av tanken att lämna den andra världen. De anser att det inte går att lämna det 

bakom sig för att det är det de känner till och det är den världen som format de till den 

nya världen vilket var en av lösningarna på the marginalsituation. Även om vi tror att ju 

längre en individ befinner sig i en värld, så väljs en värld att assimileras i, men det betyder 

inte gamla relationer behöver påverkas, man kan skilja på privatlivet och yrkeslivet 

anmärkningsvärt. 
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