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Abstract 
 
Title: Students’ educational choices  
Author: Julia Szin 

 

This essey aims to investigate how inherited and acquired resources has influenced the 

choice of education. It is in this essays ambition to understand how the recources 

operates in a process from childhood to a certain education. The study was conducted 

using eight qualitative interviews with firstyearstudents in nursing and economics 

courses at Linnaeus University. By using Bourdieu's theories about habitus, capital and 

horizon of possibilities I wanted to understad how the students inherited and acquired 

recoures had operated in their choise of education. The main conclution is that the 

educational choice is strongly influenced by the individual's social belonging and must 

be understood as a result of the individual's history. The inherited and acquired 

resources have contributed to only certain choices and actions have been seen as 

possible and desirable in the students life. Students who share similar social 

backgrounds and resource assets are therefore likey to choose similar educational 

courses. 
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1 Inledning 
Klasstillhörighet har stor betydelse för människor gällande deras levnadsvillkor och 

handlingsmöjligheter (Ahrne, Roman & Franzén, 2008). Ofta indelas klasstillhörigheten 

beroende på individens yrkesposition, men även andra aspekter som uppväxtmiljö, 

utbildning och föräldrars klasstillhörighet kan ses som avgörande. Utmärkande för 

klassteorier är att människors vanor och upplevelser av världen antas vara beroende av 

deras klasstillhörighet. Detta eftersom människor med samma klassbakgrund ofta delar 

liknande erfarenheter (Ahrne et al. 2008: 67-79). Familjebakgrunden har visat sig ha 

stor betydelse för val av utbildning och lärosäte och ofta ses föräldrarnas 

utbildningsnivå vara den viktigaste faktorn till detta (Angelov, Johansson & 

Kennerberg, 2008: 33). Familjebakgrundens betydelse för utbildningsvalet förklaras 

genom medelklassens tillgång till mer resurser och resurser i olika former än vad 

arbetarklassen har tillgång till (Berggren, 2007). Resurserna överförs under uppväxten 

från föräldrarna till barnen och kan vara i form av kunskap om utbildningssystemet, 

stöd i läxläsning eller ekonomisk trygghet vilket ofta bidrar till att barnen får höga betyg 

i skolan men också en angelägenhet att söka sig till högskolestudier (Berggren, 2007: 

62). Dessa resurser beskriver Bourdieu (1999) som ekonomiska, kulturella och sociala 

kapital som omedvetet och medvetet överförs från föräldrar till barn under uppväxten 

men också kan förvärvas under livets gång. Dessa ekonomiska, kulturella och sociala 

resurser med betydelse för utbildningsvalet har jag i denna studie valt att kalla för 

”nedärvda” och ”förvärvade” resurser.  

 

I denna studie har en kvalitativ undersökning av ekonomi- och sjuksköterskestudenter 

vid Linnéuniversitetet genomförts för att förstå hur nedärvda och förvärvade resurser 

verkat i deras val av utbildning.  
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2 Syfte och problemformulering 
Tidigare forskning visar att flera faktorer bidrar till att reproducera sociala skillnader 

trots ett formellt sett jämlikt utbildningssystem i Sverige (Regeringen, 2015). Man vet 

alltså att bakgrund X sannolikt leder till utbildning Y. Syftet med min studie är således 

inte att undersöka om studenternas sociala bakgrund påverkar deras val av studier. 

Studiens syfte är i stället att förstå hur en process, från uppväxtmiljö till en viss 

utbildning, kan förstås och framför allt betydelsen av de resurser individerna får med sig 

från uppväxten men också förvärvar under processens gång. Detta leder vidare till den 

frågeställning studien ämnar svara på:  
 

- Hur verkar nedärvda och förvärvade resurser i valet av ekonomi- och 

sjuksköterskeutbildning vid Linnéuniversitetet? 
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3 Nuvarande kunskapsläge 
Här presenteras tidigare kvantitativa och kvalitativa studier av studenter vid Växjö 

universitet. Vidare presenteras tidigare forskning om utbildningsval som visar på de 

motsättningar som finns på fältet om huruvida utbildningsvalet ses som ett resultat av 

rationellt tänkande eller som en effekt av sociala villkor.   

 
3.1 Tidigare studier av Växjöstudenter 
Linnéuniversitetet bildades genom en sammanslagning mellan Växjö universitet och 

Högskolan i Kalmar år 2010 (Linnéuniversitetet, 2015). Kvantitativa och kvalitativa 

studier av studenter i Växjö har genomförts både före och efter sammanslagningen. I 

sammanställningen av en omfattande enkätstudie som genomfördes 2003 framkom att 

studenterna på Växjö universitet var en heterogen grupp vad gäller social bakgrund 

(Eriksson & Olofsson, 2005). Dock utgjorde studenter med arbetsklassbakgrund 

tillsammans med studenter från lägre medelklass majoriteten av universitetets studenter. 

Dessa kom ofta från studieovana hem och var så kallade akademiska 

förstagenerationsstudenter. Studien visar att de flesta ekonomistudenterna hade en 

medelklassbakgrund men också att majoriteten av föräldrarna saknade erfarenheter av 

akademiska studier (Eriksson & Olofsson, 2005: 79-101). Detta eftersom föräldrarnas 

yrken således, enligt en socioekonomisk indelning (SCB, 1982), indelades som 

medelklassyrken. Ekonomistudenterna angav att de studerade för att de var intresserade 

av ett visst ämne och för att de ville testa på högskolestudier men inte för att få ett 

specifikt yrke (Eriksson & Olofsson, 2005). Studien visar också att få ekonomistudenter 

ville stanna kvar i Växjö efter avslutade studier. I stället ville de flytta till större städer i 

Sverige eller utomlands. Ekonomistudenterna trodde sig ha goda karriärmöjligheter och 

ansåg att det var viktigt att göra karriär, ha en hög lön och få intellektuell stimulans 

genom arbetet något forskarna menar visade på ett bra självförtroende hos 

ekonomistudenterna (Eriksson & Olofsson, 2005: 79-101). Även Selberg (2013) såg att 

möjligheten att ”göra karriär” var en av de viktigaste faktorerna i valet av 

ekonomiutbildningar vid Växjö universitet. Detta eftersom möjligheten att klättra på 

karriärstegen ansågs ge både pengar, högre status och utmaningar. Den offentliga 

sektorn sågs som ett otänkbart alternativ till den privata sektorn eftersom de ansåg att 

det inte finns några karriärmöjligheter där. Selberg såg att ekonomistudenterna genom 

arbetet ville ha lite ”lyx” men också ett stabilt medelklassyrke. De såg dock att detta 

också kräver hårt arbete och en vilja att ta sig framåt (Selberg, 2013: 137).  
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Majoriteten av studenterna vid institutionen för vårdvetenskap, där 

sjuksköterskeutbildningen ingår, hade en bakgrund från arbetarklassen och majoriteten 

av föräldrarna saknade erfarenhet av akademiska studier (Eriksson & Olofsson, 2005). 

Till skillnad från ekonomistudenterna såg studenterna vid instituationen för 

vårdvetenskap studierna som ett medel för att nå ett specifikt yrke där arbetsuppgifterna 

var väl definierade. Studien visade också att majoriteten av dessa studenter hade tidigare 

erfarenhet inom det yrkesområde de utbildade sig till. Efter avslutade studier ville de bo 

kvar på den ort de bodde på under tiden för utbildningen och såg att det efter examen 

var viktigt att få fast anställning vilket de också trodde sig ha goda möjligheter till. Att 

göra karriär ansågs vara mindre viktigt (Eriksson & Olofsson, 2005: 79-101).  

 

I en kvantitativ studie av Växjö universitets program- och yrkesinriktade utbildningar 

beskrev Olofsson (2011) att flera utbildningar etablerat sig som klassiska professioner. 

De klassiska professionerna, såsom utbildningar till läkare och jurist, definieras som 

prestigeutbildningar eftersom de genom sin specifika kunskap ofta leder till en stark 

social och ekonomisk ställning. Två av de utbildningar han såg har närmat sig gruppen 

av klassiska professioner var psykologutbildningen och civilekonomutbildningen. Detta 

menade Olofsson beror på att samhället blivit mer marknadsorienterat varför 

ekonomiska kunskaper värdesätts högre än tidigare. Sjuksköterskeyrket ses trots kravet 

på högskoleutbildning som en semi-profession eftersom utbildningen är kortare och 

mindre vetenskapligt inriktad än de klassiska professionsutbildningarna. 

Sjuksköterskeyrket ses också som ett beroende yrke eftersom sjuksköterskan är 

underordnad läkaren (Olofsson, 2011: 5-17).  

 
3.2 Det rationella utbildningsvalet  
Breen och Goldthorpe (1997) menar i enlighet med the Rational Action Theory att 

individen alltid strävar efter att maximera nytta. Enligt dem innebär utbildningsvalet 

alltså att individen väger för- och nackdelar med olika alternativ varefter de anpassar 

sina beslut efter vad som anses ge mest nytta. De faktorer som individen tar med i 

beslutprocessen menar de är (i) den upplevda sannolikheten att lyckas slutföra 

utbildningen, (ii) direkta kostnader men också förlusten av att avstå från lönearbete 

under studietiden och (iii) den upplevda nyttan av utbildningen. Det innebär att de ovan 

nämnda faktorerna, upplevelsen av sannolikheten att lyckas med utbildningen och den 

upplevda nyttan med utbildningen, har större betydelse för individer med sämre 



  
 

5 

ekonomiska förutsättningar än för individer med goda ekonomiska förutsättningar i 

utbildningsvalet. Detta är också något som Breen och Yaish (2006) visat i sin empiriska 

studie där de undersökte engelska män som påbörjade universitetsutbildningar. Breen 

och Goldthorpe (1997) har också konstruerat en analysmodell som förklarar varför 

klassamhället tenderar att hålla sig stabilt trots att fler människor har möjlighet att 

utbilda sig. Modellen tar dock inte hänsyn till skillnader mellan de olika klasserna vad 

gäller värderingar och normer. Liksom ovan ser de utbildningsvalet som rationellt och 

menar att medelklassen strävar efter att förbättra sin position medan arbetarklassen 

nöjer sig med att behålla sin position, eller åtminstone inte försämra den (Breen & 

Goldthorpe, 1997: 752-772).  

 

Även Holm och Jæger (2005) menar att utbildningsvalet är ett sätt för individen att 

säkra sin sociala ställning. De menar dock att den upplevda vinsten med studierna inte 

ökar när individen uppnått detta och de kan därmed inte förklara varför individer väljer 

att studera på en högre utbildningsnivå än sina föräldrar. Inte heller kan de förklara 

varför individer från lägre socialklasser väljer att studera då de inte riskerar att förlora 

eller försämra sin sociala ställning (Holm & Jæger, 2005). Även Boudon (1974) ser att 

individer beroende på deras sociala bakgrund upplever nyttan av utbildningen på olika 

sätt. Han menar att individer från lägre socialklasser på grund av ekonomiska, sociala 

och psykologiska kostnader oftare avslutar sin utbildning på lägre utbildningsnivåer än 

individer från högre socialklasser. Detta eftersom individen vid varje val i 

utbildningssystemet väger utbildningens risker och nytta utifrån dennes sociala position 

(Boudon, 1974). Enligt Erikson och Jonsson (2002) förstås detta som att de rationella 

valen sker under olika sociala förutsättningar. De menar att skolans snedrekrytering 

troligtvis aldrig kommer att försvinna eftersom utbildningsvalet är beroende av 

föräldrars kunskapsöverföring till barn, något som inte väntas förändras, och individers 

rationalitet i fria val (Eriksson & Jonsson, 2002: 210). 

 
3.3 Utbildningsvalet som effekt av sociala villkor 
I Välja fritt och välja rätt – Drivkrafter för rationella utbildningsval ser man att 

avkastningen på utbildningen, alltså nyttan, till viss del kan påverka individens 

utbildningsval men också att individens sociala bakgrund och dennes värderingar och 

normer påverkar detta (Angelov et al. 2008: 9). En av anledningarna till skolans 

snedrekrytering anser Ahrne et al. (2008) vara det kulturella kapitalet som genom 

socialiseringen förs över från föräldrar till barn. Det leder till att barn till högutbildade 
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föräldrar ofta får högre betyg i skolan än barn till lågutbildade föräldrar. I hemmet lär 

sig barnen till högutbildade föräldrar att tala på ett visst sätt, uppmuntras till att se en 

viss typ av program på tv och att ägna sig åt en viss typ av idrott. Dessa informella 

kunskaper bidrar sedan till att barnen är väl förberedda inför de krav skolan ställer på 

dem och leder vidare till att barnen får höga betyg i skolan (Ahrne et al. 2008: 183). 

Hällsten (2010) menar också att individers sociala bakgrund medför olika förväntningar 

på framtiden och huruvida de är villiga att ta risker genom sin utbildning och på 

arbetsmarknaden. Därmed söker de sig till utbildningar vars prestige samt förväntade 

inkomst och position på arbetsmarknaden upprätthåller den sociala reproduktionen och 

vad han kallar en horisontell segregering inom högre utbildning (Hällsten, 2010). 

 

Persson (2014) beskriver de geografiska effekterna på utbildningsvalet. Han menar att 

etablerandet av flera nya lärosäten visar att den geografiska belägenheten och områdets 

akademiska tradition, eller avsaknad av akademisk tradition, har stor betydelse för 

antalet studerande i området. Detta måste enligt Persson förstås i relation till den sociala 

bakgrunden eftersom barn från studievana hem studerar i högre grad, än barn från 

studieovana hem, på prestigefyllda utbildningar. Eftersom de mest prestigefyllda 

utbildningarna inte finns att hitta i områden där den akademiska traditionen är svag 

tenderar akademikerbarnen att flytta ifrån dessa områden. Persson beskriver detta som 

den socio-geografiska effekten (2014: 1-7).  

 
Sammanfattningsvis har tidigare studier av studenter i Växjö visat att det funnits tydliga 

skillnader mellan studenter vid ekonomi- och sjuksköterskeutbildningar. Studierna visar 

på skillnader både vad gäller studenternas sociala bakgrund, önskan om att nå ett 

specifikt yrke, synen på karriärmöjligheter och framtida boende. Tidigare studier av 

utbildningsprogram vid Växjö universitet visar också att ekonomiutbildningar kan ses 

vara mer prestigefyllda än sjuksköterskeutbildningen vilket bland annat tros bero på att 

kunskaper som lärs ut inom utbildningarna värderas olika högt i samhället och har olika 

beroendeställningar gentemot andra yrken. Tidigare forskning om utbildningsval visar 

också på motsättningar på fältet om huruvida utbildningsvalet ses som ett resultat av ett 

rationellt tänkande eller som en effekt av sociala villkor.  
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4 Pierre Bourdieu som teoretiskt ramverk 
Bourdieu (1999) menar att individen är starkt påverkad av de sociala omständigheterna 

men också att varje individ har möjlighet att påverka sin sociala situation och att 

levnadsbanan därmed aldrig är förutbestämd. I relation till den tidigare forskningen, och 

utbildningsvalet som ett resultat av rationellt tänkande eller som en effekt av sociala 

villkor, kan Bourdieus teorier sägas förhålla sig närmare de teorier som ser sociala 

villkor som avgörande för utbildningsvalet. I studien har Bourdieus begrepp använts 

som analytiska verktyg för att se mönster av erfarenheter, handlingar och värderingar, 

som kan ses som uttryck för resurser och hur de verkat i den process som tagit 

studenterna till deras nuvarande utbildningar. Nedan följer en genomgång av de begrepp 

jag använt mig av i studien men också hur jag har använt mig av dessa.  

 

I den första fasen i processen, som jag valt att kalla ”uppväxten”, har studenterna genom 

sina föräldrar och sin sociala omgivning fått med sig erfarenheter, kunskaper och 

värderingar som kommit att påverka dem i deras fortsatta liv. Detta kan bland annat 

vara fritidsaktiviteter de ägnat sig åt eller resor som gjorts tillsammans med familjen. 

Jag har valt att kalla dessa erfarenheter, kunskaper och värderingar för ”nedärvda 

resurser”. De nedärvda resurserna har studenterna sedan tagit med sig in i nästa fas i 

processen, som jag kallar ”på egen hand”, där studenterna genom nya erfarenheter och 

kunskaper förvärvat nya resurser. Dessa ”förvärvade resurser” har jag alltså valt att se 

som val eller handlingar studenten gör eller har gjort på egen hand och kan bland annat 

vara arbetslivserfarenheter, nuvarande fritidsaktiviteter eller resor som gjorts på egen 

hand. Det är därmed intressant att se om förvärvade resurser är ett resultat av de 

nedärvda resurserna och hur detta i så kan förstås. Vidare vill jag också se hur 

studenternas resursansamlingar påverkar deras förväntningar på framtida yrkesliv och 

liv.  

 

Bourdieu (1999) förstår detta fenomen som ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital 

som medvetet och omedvetet överförs från föräldrar och social omgivning till individen. 

Han menar att individen föds in i ett socialt sammanhang där individen får lära sig hur 

man ska föra sig, handla och reagera, men också vilka kapital som erkänns och tillskrivs 

ett värde, i det sociala sammanhanget. Det är också i detta sociala sammanhang 

individen kommer att ”känna sig hemma” eftersom individen vet vad som förväntas av 

andra men också vilka förväntningar omgivningen har på individen. Habitus är alltså 
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individens socialt inlärda sätt att vara och individens kapital i en förkroppsligad form. 

Habitus visar sig genom de vanor som införlivas i familjer och sociala kretsar och kan 

ses som ett omedvetet mönster av handlingar. Bourdieu beskriver vidare habitus som ett 

system av dispositioner som är ett resultat av sociala erfarenheter, kollektiva minnen 

och de förkroppsligade kapitalarterna som formar individernas livsstil, smak och 

intressen. Avstånd mellan grupper eller individer i systemet, och överträdande av 

sociala gränser, visar sig genom oförståelse eller avsmak för den andra gruppens eller 

individens livsstil. Detta eftersom olika kapital erkänns och tillskrivs värde i de olika 

grupperna. Genom att överträda dessa sociala gränser kommer individen också känna 

sig ”obekväm” eftersom individen i det nya sociala sammanhanget inte känner till det 

accepterade sättet att handla och reagera. Detta bidrar till att sociala skillnader mellan 

olika grupper kan reproduceras (Bourdieu, 1999: 13-23)   

 

För att förstå studenternas val och handlingar samt valet av utbildning, alltså förvärvade 

resurser, ville jag förstå varför just dessa val och handlingar hade setts som önskvärda 

eller möjliga. Jag ville se om studenterna sett andra utbildningar som alternativ till den 

nuvarande och hur jag i så fall kunde förstå varför de valt bort dessa och i stället upplevt 

den nuvarande utbildningen som ett bättre alternativ. Bourdieu förstår detta fenomen 

som att individens habitus, position i systemet av dispositioner och kapitaltillgångar, 

avgör vilka handlingsalternativ som överhuvudtaget blir synliga för individen (Broady, 

1991) Detta beskriver han som ”en horisont av möjligheter” där endast vissa yrken, 

utbildningar och framtidsplaner beroende på individens kapitaltillgångar ses som 

möjliga och önskvärda att uppnå (Broady, 1991: 237-238).  
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5 Metod 
Under 15 veckors praktik på Linnéuniversitetets kommunikationsavdelning, som 

genomfördes innan denna studie påbörjades, intervjuade jag flera förstaårsstudenter från 

var och en av de sex fakulteterna vid universitetet. Syftet var att ge 

kommunikationsavdelningen en bättre förståelse för studenterna vid universitetet. 

Genom intervjuerna introducerades jag till fältet och kunde se de skillnader som fanns 

mellan studenter vid olika fakulteter vilket senare påverkade mitt urval. Praktikperioden 

och de intervjuer som genomfördes kunde därmed ses som en förstudie eftersom jag, 

som Aspers (2011: 15-16) menar, fick kunskap om fältet som jag inte kunnat läsa mig 

till. 

 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2011: 365) beskriver att forskaren med hjälp av kvalitativ forskning 

kan förstå socialt liv i form av processer då denne har möjlighet att upptäcka mönster av 

handlingar eller tankar som utvecklats över tid. I det insamlade materialet ville jag från 

studenternas uppväxt till deras nuvarande utbildning finna mönster av erfarenheter, 

värderingar eller tankar som kunde ses som resurser och vidare hur dessa resurser verkat 

i valet av utbildning. Det har tidigare genomförts både kvalitativ och kvantitativ 

forskning av studenter i Växjö. Kvalitativ forskning ger enbart ”hårda” data och en 

entydigt statisk bild (Bryman, 2011: 372) av studenterna varför kvantitativ metod inte 

sågs som relevant för min studie där syftet var att förstå hur resurserna verkat i en 

process.  

 

5.1 Intervjuguidens utformning  
För att kunna använda mig av intervjuer som genomfördes under tiden för praktiken 

utformades intervjuguiden (se bilaga 1) i samråd med anställda på 

kommunikationsavdelningen, men också med den utvalda teorin i åtanke. 

Intervjuguiden utformades också efter Dalens (2008: 31) princip om att täcka de 

viktigaste områdena för studien med hjälp av centrala teman. Eftersom studiens syfte 

var att förstå resursernas verkan i den process som tagit studenterna till deras nuvarande 

utbildning ville jag alltså med hjälp av olika teman fånga hur studenterna fått nedärvda 

resurser under uppväxten men också förvärvat resurser på egen hand. Detta kan liknas 

vid livshistorisk forskning där syftet är att intervjupersonen återberättar vissa delar av 

sitt liv (Bryman, 2011: 416). Frågorna i intervjuguiden ställdes upp i kronologisk 
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ordning då jag började med temat ”upplevelse av grundskolan” och avslutade med 

temat ”förväntningar på framtiden”. Däremellan ställdes frågor kring teman som bland 

annat ”fritidsaktiviteter”, ”föräldrarnas inställning till utbildning” och 

”arbetslivserfarenheter”. Eftersom studenterna fick prata fritt kring de olika temana 

hände det dock att vi frångick den kronologiska ordningen. Efter testintervjuerna 

ändrades också ordningen på intervjuguiden om. Detta eftersom teman som familj 

kunde upplevas som känsligt och därför passade bättre i intervjuns senare del då 

intervjupersonen kände sig mer bekväm i intervjusituationen. På så sätt fick jag också 

mer utförliga svar.  

  

5.2 Tillträde till fältet och urval 
Under praktikperioden genomfördes som ovan nämnt flera intervjuer med 

förstaårsstudenter från olika fakulteter. Eftersom jag kunde se skillnader mellan 

studenter vid olika fakulteter, men framför allt mellan studenter från 

ekonomutbildningar och sjuksköterskeutbildningen, valdes just dessa studenter ut att 

närmare undersökas i studien. De skillnader som framkom mellan studenter vid de olika 

utbildningarna var bland annat studenternas erfarenheter under uppväxten, vilka 

värderingar de uttryckte och hur de såg på framtiden. Det första urvalet som gjordes, av 

förstaårsstudenter vid ekonomi- och sjuksköterskeutbildningar var därmed strategiskt. 

Genom praktiken fick jag som ovan nämnt tillträde till fältet då 

kommunikationsavdelningen tilldelade mig kontaktinformation till studenterna. Efter 

det strategiska urvalet gjordes ett slumpmässigt urval inom respektive grupp genom 

lottning mellan de studenter som angett ett telefonnummer på listorna med 

kontaktuppgifter. Studenterna kontaktades sedan via telefon och under tiden för 

praktiken genomfördes fyra intervjuer, med två studenter inom varje studentgrupp. Efter 

praktikens slut, då jag inte längre hade tillgång till kontaktlistorna, övergick jag till ett 

snöbollsurval (Bryman, 2011: 185-196). Det innebar att de resterande fyra studenterna 

tillfrågades av de redan intervjuade studenterna. Totalt genomfördes alltså åtta 

intervjuer med förstaårsstudenter varav fyra med sjuksköterskestudenter och fyra med 

studenter vid ekonomiutbildningar. Samtliga intervjuade studenter var kvinnor mellan 

21 och 23 år. Studien avgränsades alltså till förstaårsstudenter vid ekonomi- och 

sjuksköterskeutbildningar vid Linnéuniversitetet.  
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5.3 Etiska överväganden 
Kvalitativ forskning i form av intervjuer måste medföra en medvetenhet av det 

maktförhållande som skapas mellan forskare och intervjuperson (Tovatt: 2013: 86). Det 

var alltså av största vikt att följa forskningsetiska principer för att intervjupersonerna 

skulle, som Bryman (2011) menar, känna tillit till mig som forskare och kunna ”öppna 

upp sig” då intervjuer kan innehålla personliga eller känsliga samtalsämnen. Detta var 

också en förutsättning för att studien skulle bli så sanningsenlig som möjligt vilket 

också kan ses öka dess legitimitet och kvalitet (Bryman, 2011: 131-141). 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innehåller fyra forskningsetiska principer 

som jag förhöll mig till under studien. Informationskravet innebär att intervjupersonen 

informeras om studiens syfte och hur materialet kommer att användas (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Jag informerade således intervjupersonerna om studiens syfte och hur materialet 

skulle komma att användas. Detta gjordes både när de först kontaktades via telefon och 

vid tillfället för intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen har 

möjlighet att avsluta sin medverkan i studien men också bestämma över villkoren för 

sin medverkan. Intervjupersonerna hade möjlighet att avstå från att besvara frågor som 

ställdes under intervjun och att avsluta sin medverkan i studien. Nyttjandekravet innebär 

att insamlad data endast är tillåten att användas till det tänkta syftet. Det innebar att de 

studenter som intervjuades under praktikperioden informerades om att 

intervjumaterialet skulle användas till undersökningen som utfördes på uppdrag av 

kommunikationsavdelningen men också till min kandidatuppsats. Med 

konfidentialitetskravet menas att känslig information ska behandlas respektfullt för att 

intervjupersonen ska ges möjlighet till anonymitet (Vetenskapsrådet, u.å). Jag har i den 

mån det gått anonymiserat studenterna genom fingerade namn och anonymisering av 

föräldrars yrken. Dock finns alltid en risk för igenkänning i materialet och forskaren kan 

därför aldrig garantera total anonymitet (Bryman, 2011). I vissa fall upplevdes det som 

problematiskt att förhålla sig till informanternas konfidentialitet utan att gå miste om 

uttryck som var av vikt för framställningen av resultatet och analysen. Detta i fallet då 

det visade sig vara relevant, med tanke studiens syfte, att specifikt presentera en av 

intervjupersonernas uttryck. Detta upplevs som problematisk då det skulle kunna 

förenkla igenkännandet av personen. I övrigt presenterades intervjupersonernas uttryck 

på ett sätt som inte avslöjade vem av studenterna som sagt vad vilket försvårar 

igenkännandet av en viss person.   
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5.4 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes antingen via telefon eller i en bokad möteslokal på 

Linnéuniversitetet. Detta eftersom några av studenterna inte bodde i Växjö och inte ville 

ta sig dit enbart för intervjutillfället. Intervjuerna varade mellan 40 minuter och en 

timme, vilket de också informerats om när de tillfrågades. Både vid telefonintervjuer 

och vid intervjuer i möteslokal godkände intervjupersonerna inspelning av intervjuerna.  

 

Som ovan nämnt utfördes semistrukturerade intervjuer vilket innebar att jag utgick från 

en intervjuguide, men som Bryman (1997) beskriver tillät studenten att prata fritt och 

komma ifrån de frågor jag ställt. Detta gjorde också att intervjuerna kändes mer 

avslappnade och mer liknade ett samtal. De öppna ”hur-frågor” som ställdes gav 

studenten utrymme att själv reflektera och leda in samtalet på händelser, erfarenheter 

eller tankar som denne upplevde som betydelsefulla eller viktiga i sitt liv. På så sätt 

begränsade jag inte studenten i dennes berättelse och fick tillgång till information som 

jag själv kanske inte uppfattat som viktig innan intervjuerna påbörjades. Om studenten 

kom allt för långt från det aktuella temat eller frågan jag ställt återgick jag till 

intervjuguiden eller fortsatte att ställa relevanta följdfrågor för att som Bryman 

beskriver, få studenten att berätta om sådant denne annars inte frivilligt delgett mig 

(Bryman, 1997: 59-60). 

 
5.5 Bearbetning av material 
Transkribering av intervjuerna skedde direkt efter varje avslutad intervju och analysen 

kunde därefter påbörjas på det utskrivna intervjumaterialet. I analysen ville söka efter 

bakomliggande teman i materialet (Bryman, 2011: 505). Med andra ord ville jag i 

studenternas berättelser se mönster av erfarenheter, vanor eller tankar som kunde ses 

som uttryck för nedärvda eller förvärvade resurser och hur de verkat. Kodningen som 

gjordes innebar, som Aspers (2011) beskriver att materialet delades upp och därmed 

möjliggjorde för analysen. Dessa delar, eller koder, var teoretiskt skapade då jag som 

ovan nämnt ville finna uttryck för resurser och hur de verkar i processen. Kodningen 

utfördes enligt marginalmetoden, vilket är en lämplig metod vid analys av ett mindre 

material, och innebar att jag använde färgpennor för att skilja på olika koder (Aspers, 

2011: 1). Meningar eller stycken som kunde ses som uttryck för liknande erfarenheter, 

vanor eller tankar markerades således med en färg. Metoden underlättade analysarbetet 

och gjorde materialet mer överskådligt. För det första gjordes en deduktiv kodning då 

teoretiska begrepp, som i mitt fall var nedärvda och förvärvade resurser, gjordes till 
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koder i materialet.  För det andra skapades också teman från empirin vilket innebar ett 

induktivt arbetssätt (Aspers, 2011: 169-182).  

 

Resultatet presenterades i olika faser, eller teman, som följer en kronologisk ordning. 

Detta eftersom jag ville göra resultatet så tydligt som möjligt och för att läsaren ska 

kunna följa den process där resurserna verkar. Den första fasen i processen har jag i 

resultatet valt att kalla ”Uppväxten”. Det är under uppväxten studenterna fått med sig 

erfarenheter, vanor och värderingar som kan ses som nedärvda resurser. Nästa fas i 

processen har jag valt att kalla ”På egen hand” eftersom studenterna här kan ses som 

mindre beroende av familjen än tidigare. Här presenteras de val och handlingar 

studenten gjort på egen hand och som alltså ses som förvärvade resurser. Dock kan en 

sådan gränsdragning, där studenterna ses som mindre beroende av sin familj, vara 

problematisk eftersom studenterna aldrig kan ses som helt opåverkade av sin bakgrund. 

Den sista fasen i processen, ”Förväntningar på framtiden”, visar hur studenterna ser på 

framtida liv och yrkesliv. Detta för i analysen kunna förstå hur de dittills samlade 

resurserna påverkar deras förväntningar. Under varje fas, eller tema, finns också 

småteman för att göra resultatet tydligare och därmed underlätta läsningen.  

 

I intervjumaterialet fann jag tydliga skillnader mellan studenter som delar en viss typ av 

resurser i form av erfarenheter, vanor och tankar och studenter som delar en annan typ 

av resurser i form av erfarenheter, vanor och tankar. Studenterna som delade liknande 

resurser gavs fingerade namn som började på samma bokstav. Ellen, Erika, Elsa och 

Emma delade alltså liknande erfarenheter, vanor och tankar liksom Sara, Sofia och 

Sally. Dessa har jag valt att kalla för olika ”resursgrupper”. I resultatet och analysen lät 

jag sedan en av studenterna från varje resursgrupp vara representant för den egna 

resursgruppen där liknande resurser delades för att visa på de teman eller mönster jag 

funnit (Tovatt, 2013: 83). En av studenterna, som jag valt att kalla Askungen, skiljde sig 

från de andra studenterna varför hon har fått eget utrymme i resultatet och analysen. 

Detta eftersom hon delar olika resurser med båda resursgrupperna och kan därför inte 

helt sägas tillhöra någon av dem. På så sätt kunde även hennes resurser, och hur de 

verkat i processen från uppväxtmiljö till nuvarande utbildning, förstås i förhållande till 

de andra studenternas resurser. 
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I analysen var det av vikt att förstå från vilken position i systemet av dispositioner som 

studenternas berättelser skildrades men också från den position, den nuvarande 

utbildningen, som studenterna gjorde sin tolkning ifrån. Detta eftersom studenternas 

uppfattning av verkligheten är påverkad av deras nuvarande position men också av den 

position de under tiden för en händelse befann sig på. Deras position hade också 

betydelse i förståelsen av studenternas resurser eftersom resursernas värde och 

erkännande är beroende av studenternas position i systemet av dispositioner i 

förhållande till andras positioner (Tovatt, 2013: 69).  

 

  



  
 

15 

6 Resultat och analys 
Här presenteras studenternas tolkningar av erfarenheter, handlingar och tankar under 

processens faser, Uppväxten och På egen hand som tagit dem till deras nuvarande 

utbildning. Det är alltså dessa erfarenheter, handlingar och tankar som ses som nedärvda 

och förvärvade resurser. Vidare påverkar deras resursansamlingar deras förväntningar 

på framtiden vilket visas i den sista fasen, Förväntningar på framtiden. Efter varje tema 

genomförs en analys med de teoretiska utgångspunkterna för att skapa förståelse för 

studiens syfte. Studiens syfte var att förstå hur en process, från uppväxtmiljö till en viss 

utbildning, kan förstås och framför allt betydelsen av de resurser individerna får med sig 

från uppväxten men också förvärvar under processens gång. Studien ämnade svara på 

följande frågeställning: 
 

- Hur verkar nedärvda och förvärvade resurser i valet av ekonomi- och 

sjuksköterskeutbildning vid Linnéuniversitetet? 

 

6.1 Uppväxten 
Uppväxten ses som ovan nämnt som början på processen som tagit studenterna till deras 

nuvarande utbildningar. Under uppväxten har studenterna fått med sig erfarenheter, 

vanor och sätt att se på världen som här ses som nedärvda resurser. 

 
6.1.1 Att formas i en familj 
Enligt socioekonomiskt index (SCB, 1982) kan de två resursgrupperna sägas tillhöra 

olika socioekonomiska grupper. Den ena resursgruppen kan beroende av föräldrarnas 

yrken och utbildningsnivå sägas ha vuxit upp i en socioekonomisk grupp ovan den 

andra resursgruppen. Nedan har jag valt att kalla studenterna tillhörande den högre 

socioekonomiska för ”resursgrupp 1” och studenterna tillhörande den lägre 

socioekonomiska gruppen för ”resursgrupp 2”. 

 

Ellen är uppvuxen i en familj tillhörande den högre socioekonomiska gruppen. En av 

hennes föräldrar har erfarenhet av högskoleutbildning men varken mor- eller 

farföräldrarna har erfarenhet av detta. Ellen beskriver sin familj som ”underbar” och 

menar att de alltid haft en ”nära kontakt”. Hon ser dem som en familj med ”högt till 

tak” där diskussionerna runt middagsbordet alltid varit livliga: 
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Vi har en väldigt öppen familj och är det något man tänker på eller tycker eller 

något man har gjort så säger man liksom det. Men det har alltid varit viktigt att 

kunna acceptera andras åsikter. 

 

Hon beskriver vidare att föräldrarna och barnen under uppväxten gärna och ofta har 

umgåtts och utfört aktiviteter tillsammans. Det har framför allt varit middagar och andra 

nöjen som bowling och sportsliga aktiviteter som de tillsammans utfört. Hon beskriver 

också hemmet som en välkomnande plats:  

 

Vi har väldigt öppet hemma för vi har ungdomsrum och gym och sånt. Alla är 

liksom välkomna hem till oss, så det är ofta väldigt mycket folk i vårt hus. Det 

är aktiviteter och middagar och tjejkvällar. Min familj träffar mycket vänner 

både på eget håll och tillsammans.  

 

Sara är uppvuxen i en familj tillhörande den lägre socialgruppen och hon är en så kallad 

akademisk förstagenerationsstudent då varken föräldrarna eller mor- och farföräldrarna 

har erfarenhet av högskoleutbildning. Sara berättar att familjen haft en del problem 

under uppväxten då föräldrarna skiljt sig vilket också har lett till att hon haft dålig 

kontakt med den ena föräldern. Hon berättar om familjens vanor: 

 

Det har aldrig varit så att vi bestämt innan att vi ska göra något ihop utan det har 

mest varit att vi gjort vardagliga saker tillsammans, som att äta tacos och titta på 

tv. Nu i eftermiddag ska jag och mamma till exempel åka och handla tillsammans 

och sen kolla på Let´s dance och bara mysa. 

 

Hon beskriver vidare att föräldrarna inte haft lust eller tid att hitta på saker tillsammans 

med barnen. Under uppväxten har hon i stället umgåtts med sina kompisar efter skolan. 

 

Även Askungen är uppvuxen med föräldrar från den lägre socialklassen och berättar om 

en problematisk uppväxt då föräldrarna skiljt sig. Ingen av föräldrarna har erfarenhet av 

högskoleutbildning. Däremot finns erfarenhet av akademisk utbildning i generationen 

tidigare. Askungen berättar att en av farföräldrarna är utbildad i vad Olofsson (2011) 

kallar en klassisk profession, en prestigeutbildning, som ofta leder till en stark 

ekonomisk och social ställning. Det är också detta som gör Askungen intressant att följa 
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vidare i resultat och analys eftersom hennes familjebakgrund skiljer sig från de andra 

studenterna i resursgrupp 1 och resursgrupp 2.  

 

Askungen och studenterna i resursgrupp 1 och resursgrupp 2 har vuxit upp i familjer 

som tillhör olika socioekonomiska grupper och kan därmed sägas inneha olika 

positioner i ett system av dispositioner. Familjerna kan därmed ses ha olika 

resursansamlingar som de haft möjlighet att överföra till studenterna under uppväxten 

vilket vidare visas i resultatet. De skillnader som finns mellan de olika resursgrupperna 

kan ses som distinktioner och är ett resultat av att de befinner sig på olika positioner.  

Det är också i de olika sociala miljöer som beskrivs som studenterna har format sitt 

socialt inlärda sätt att vara – habitus. Eftersom studenterna i de olika resursgrupperna 

växte upp i familjer på liknande positioner och med liknande resurstillgångar skulle de 

kunna ses ha format ett gemensamt sätt att se på världen och sig själva inom gruppen - 

kollektiva habitus. Det är också de olika sociala miljöerna som de vuxit upp i 

studenterna kommer att känna sig hemma eftersom de känner till vad som förväntas av 

dem och vad de kan förvänta sig av andra.  

 

En av de tydligaste distinktionerna visar sig genom familjerna och deras vanor som 

också skulle kunna ses ha påverkat studenternas upplevelse av 

familjesammanhållningen. I Ellens familj bestod umgänget av aktiviteter som samlade 

familj och vänner. I Saras familj bestod umgänget av vardagliga aktiviteter och där 

umgänge med vänner inte beskrivs som ett vanligt inslag. Skillnaden mellan familjernas 

vanor skulle kunna förklaras genom den högre socialgruppens starkare ekonomiska 

ställning som möjliggör mer ekonomiskt krävande vanor vilket aktiviteterna skulle 

kunna sägas vara. Familjernas olika ekonomiska resurser skulle vidare kunna förklara 

det förhållningssätt Sara beskriver då föräldrarna inte haft ”tid eller lust” att utföra 

aktiviteter tillsammans med barnen. Detta kan ses som ett uttryck för en horisont av 

möjligheter vilket innebär att familjens ekonomiska resurser, som kan ses som lägre än 

Ellens familjs ekonomiska resurser, inte synliggjorde aktiviteterna som möjliga eller 

önskvärda. Även andra former av resurser i familjerna skulle kunna ses ha påverkat 

aktivitetsutförandet och inställningen till detta. Dock visar studenternas beskrivningar 

inga uttryck för detta varför det inte diskuteras vidare. 
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6.1.2 Att ärva ett förhållningssätt till utbildning 
Erika berättar att föräldrarna haft ett mycket positiv förhållningssätt till utbildning och 

att hon fått mycket stöd av dem under skolgången:  
 

De hjälpte till heeela tiden. Så fort det var något så släppte de allt och var på mig 

för att hjälpa mig i skolan. Så dom har alltid pushat och peppat. Pappa är väldigt 

allmänbildad och han är väldigt inställd på kunskap.  

 

Hon berättar vidare att hon trots sina läs- och skrivsvårigheter alltid haft en positiv 

inställning till skolan och menar att: ”kunskap är makt och det är det ingen som kan ta 

ifrån mig”.  

 

Sofia berättar liksom Erika att föräldrarna alltid haft ett positivt förhållningssätt till 

utbildning men också att: ”det var mycket att klara sig själv faktiskt. Jag har inte fått så 

mycket hjälp med skolarbete och sånt”. Hon berättar vidare att hon var ambitiös i skolan 

och att hon ofta låg före de andra eleverna: 

 

Det kändes som det lönade sig att vara duktig i skolan. Om man låg steget före i 

matten så fick man gå hem tidigare och vara hemma i stället för att bara sitta i 

skolan och dryga och glo. Var man duktig fick man ledigt och belönades liksom 

lite mer. 

 

Även Askungen beskriver sig själv som ambitiös i skolan vilket också hennes vänner 

uppmärksammat:  

 

Jag har alltid förberett mig väldigt mycket inför prov och seminarium och de 

[vännerna] sa alltid till mig ´du är för överambitiös´ och ’shit, du behöver inte 

förbereda dig såhär mycket för ett seminarium’, men det är något som sitter i.  

 

Askungen berättar vidare att pappan varit mycket engagerad i skolan något hon dock har 

upplevt som pressande och tvingande. Hon menar att pappan själv inte var särskilt 

duktig i skolan och att det är en av anledningarna till hans engagemang:  

 

Han [pappa] vill ju att jag ska ha en bra framtid eftersom vi inte fick det. Så han 

har varit lite för mycket på mig, med press och så. Han har verkligen varit såhär 

’vad gör du? Varför pluggar du inte?’. Fast man känner ju att man hela tiden gjort 
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sitt bästa. Men ingen av dem har någonsin försökt hjälpa mig i skolan. Jag har 

liksom inte haft dem att diskutera saker med, för de har alltid varit så uppe i sina 

egna liv, så jag har fått sköta allt sånt själv.  

 

Föräldrars och farföräldrars (Askungens) erfarenheter av högskoleutbildning visar sig 

här ha en stor betydelse för hur studenterna ser på kunskap. Erika skulle genom 

föräldrarna kunna sägas ha lärt sig att se kunskap som värdefull eller som hon uttrycker 

”kunskap är makt” medan Sofia som beskriver att hon varit mycket ambitiös i skolan 

inte tycks se kunskapen som något värdefullt hon bär med sig livet ut. Trots att samtliga 

föräldrar har ett positivt förhållningssätt till utbildning finns en tydlig distinktion mellan 

Erika, som fått mycket stöd vid läxläsning, och Sofia, som fått klara läxläsningen på 

egen hand. Erika har genom sin högskoleutbildade förälder utöver läxhjälp och synen på 

kunskap som värdefull också kunnat få nedärvda resurser i form av kunskap om 

utbildningssystemet och information om vad studier innebär. De informella 

kunskaperna kan ses ha gjort henne väl förberedd inför de krav skolan ställde på henne. 

Sofia som inte kan sägas ha fått dessa informella kunskaper om utbildningssystemet och 

vad högskolestudier innebär genom föräldrarna skulle kunna förklara varför hon har ett 

annat förhållningssätt till utbildning och kunskap än vad Erika har.  

 

Askungens förhållningssätt till utbildning och kunskap liknar här Erikas. Detta skulle 

kunna förstås genom den erfarenhet av högskoleutbildning som finns i Askungens 

familj, en generation tillbaka. Hon har därigenom kunnat få liknande nedärvda resurser i 

form kunskap om utbildningssystemet, information om vad studier innebär och att se 

kunskap som värdefull som Erika kunnat få genom sin förälder. Pappans önskan om att 

Askungen skulle vara duktig i skolan och därmed kunna skapa sig en ”bra” framtid 

skulle kunna förstås genom hans uppväxt i en högre socioekonomisk grupp och att han 

därmed skulle kunna ses ha kännedom om vad högskolestudier innebär och kan leda till. 

Eftersom Askungen, liksom Sofia, saknade hjälp och stöd vid läxhjälp skulle det kunna 

förklara varför pappans engagemang upplevdes som pressande i stället för stöttande. 

Studenternas olika förhållningssätt till utbildning och kunskap kan också ses som ett 

uttryck för habitus där kunskap och utbildning som resurs skulle kunna ses ha tillskrivits 

olika värde i de olika resursgrupperna. Överförandet av kunskap om utbildning och 

vilken betydelse detta har för utbildningsvalet har som presenterats i avsnittet Tidigare 

forskning visats i tidigare studier. De nedärvda resurserna i form av kunskap om 
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utbildningssystemet, kunskap om vad en högskoleutbildning innebär och att se kunskap 

som värdefull kommer jag vidare i studien att kalla för utbildningsresurser.  

 

6.1.3 Fritidsaktiviteter 
Elsa berättar att hon under uppväxten ägnade sig åt flera olika fritidsaktiviteter och att 

föräldrarna hjälpte henne att hitta en balans mellan skolan och fritiden: 

 

Fotboll började jag med innan man fick spela egentligen för pappa tränade med 

mig. Jag var väldigt duktig inom fotbollen men de hjälpte mig att hitta en balans 

mellan det och skolan. Sen började jag spela tvärflöjt också och konstskolan 

började jag i när jag var åtta år. Man fick lära sig tekniker och att skapa uttryck 

och att kunna se vad en bild säger, och kanske inte så mycket att måla 

egentligen.  

 

Hon menar också att hon fritidsaktiviteterna gett henne tålamod och viljan att inte ge 

upp: ”ett färdigt alster har många misslyckanden bakom sig”. Talangen för konsten tror 

hon att hon ärvt att farfar som var konstnär. Redan när hon var liten menar hon att 

pappan såg vad hon tyckte om och vad hon kunde och anmälde henne sedan till alla 

konstkurser han tyckte verkade bra. När hon blev äldre fick hon börja välja själv vilka 

kurser hon ville fortsätta med.  

 

Även Sally berättar att hon ägnade sig åt flera fritidsaktiviteter under uppväxten:  

 

Jag spelade fotboll ett tag och sen spelade jag instrument. Inte för att jag var 

särskilt musikalisk men jag spelade i alla fall klarinett från fyran till nian. Sen var 

ju mest kompisar som gällde.  

 

Hon menar vidare att hon inte direkt kan komma på vad hon lärt sig av aktiviteterna hon 

ägnat sig åt och menar att hon mest spelade fotboll och klarinett för skojs skull. 

 

Askungen berättar att den problematiska familjesituationen under uppväxten hindrade 

henne i aktivitetsutövandet:  

 

Först dansade jag mycket och gick i gymnastik men på grund av allt som hände 

med familjen och allt runt omkring blev det ingenting av det. Jag har alltid velat 



  
 

21 

träna och komma igång men jag vågade inte riktigt gå med i danskurser för jag 

hade så dåligt självförtroende. 

 

Hon menar att hon lärt sig hur det är att vara ett ”team” och att alla måste göra sitt 

yttersta för att det ska fungera. Hon ser också att hon lärde sig att det är viktigt att hålla i 

gång för hälsans skull.  

 

Studenternas beskrivningar av fritidsaktiviteterna kan förstås som distinktioner mellan 

resursgrupperna vad gäller föräldrarnas engagemang, hur studenterna ser på 

aktiviteternas mening och hur de såg på sig själva i förhållande till aktivitetsutövandet. 

De kan alltså ses ha gett aktiviteterna olika mening vilket kan ses som ett uttryck för 

deras olika habitus och hur de därmed upplevde aktiviteterna. Habitus visar sig också i 

hur studenterna såg på sig själva. Elsa beskrev sig själv som duktig och talangfull vilket 

kan ses som ett uttryck för tillit till den egna förmågan. Sally och Askungen uttryckte i 

stället en osäkerhet kring den egna förmågan då beskrev att de inte var tillräckligt bra 

eller inte vågade påbörja en ny aktivitet på grund av dåligt självförtroende. Detta skulle 

också kunna förklaras med ett gemensamt habitus, som visar sig hos Sally och 

Askungen, format under uppväxten där självförtroende och självgodhet inte sågs som 

något man bör uttrycka. Likaså skulle Elsas beskrevning av sig själv som talangfull 

kunna ses som ett uttryck för habitus och ett förhållningssätt format under uppväxten där 

man ska visa självförtroende och tilltro till den egna förmågan. Hur Sally och Askungen 

såg på sig själva kan dock ses som ett hinder då det bidrog till att de inte fortsatte eller 

påbörjade en aktivitet. Även de problematiska familjeförhållandena skulle kunna ses 

som ett hinder för Askungen och hennes utövande av fritidsaktiviteter. 

 

6.1.4 Erfarenheter av resor 
Emma har under hela uppväxten rest tillsammans med familjen:  

 

Vi har varit på en resa per sommar. Det har blivit att man tar en tur. Cypern och 

så, USA och Thailand. Under hela uppväxten har vi varit iväg några veckor per år, 

och sen har vi ett hus i Kroatien också. Där har vi varit hela somrarna.  
 

Hon menar att resorna gett henne: ”perspektiv på saker” och om de kulturella skillnader 

hon upplevt. Under resorna har de besökt kända muséer, monument och byggnader 

vilket hon menar är: ”sånt man ska ha sett”. 
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I Sofias familj har resor varit ett ovanligt inslag under uppväxten:  

 

Vi har knappt rest någonting faktiskt. Mamma är ju så att hon gillar att vara hemma 

så det har aldrig blivit mycket resa eller så. Det har ju mer varit kanske lite små turer 

över dagen eller så och sen till Öland.   

 

Resvanan Emma fått under uppväxten ses som nedärvda resurser i form av kulturella 

kunskaper men också kunskaper om hur resandet går till i praktiken. Emmas uttryck för 

att sevärdheterna är ”sånt man ska ha sett” kan ses som en distinktion som tydligt 

avgränsar henne mot Sofia som inte delar dessa erfarenheter. Familjernas olika 

ekonomiska förhållanden skulle, liksom i utförandet av aktiviteter, ses ha påverkat vilket 

förhållningssätt som finns till utlandsresandet. I Emmas familj skulle de ekonomiska 

förutsättningarna kunna ses ha medfört att utlandsresandet både sågs som möjligt och 

önskvärt. Likaså skulle de ekonomiska förutsättningarna i Sofias familj kunna ha 

medfört att utlandsresandet inte sågs som möjligt eller önskvärt varför de i stället åkte på 

kortare resor i Sverige. Detta kan således förstås uttryck för horisont av möjligheter då 

familjernas olika resursansamlingar skulle kunna ha medförde att de hade olika 

förhållningssätt till resandet.  

 

Sammanfattningsvis kan Askungen och studenterna i resursgrupp 1 och resursgrupp 2 

sägas ha vuxit upp i familjer som tillhör olika socioekonomiska grupper och kan därmed 

sägas inneha olika positioner i ett system av dispositioner. Familjerna kan därmed ses 

ha olika resursansamlingar som de haft möjlighet att överföra till studenterna under 

uppväxten. Avståndet mellan resursgrupperna visar sig genom distinktioner, alltså 

skillnader, mellan familjernas livsstilar, vanor och tankesätt. Det är i dessa olika sociala 

miljöer som studenterna har format sitt socialt inlärda sätt att vara – habitus. Eftersom 

studenterna i de olika resursgrupperna växte upp i familjer på liknande positioner och 

med liknande resurstillgångar har de inom grupperna kunnat forma gemensamma sätt 

att uppleva världen och sig själva – kollektiva habitus. Det är också de olika sociala 

miljöerna som studenterna har vuxit upp i studenterna kommer att känna sig hemma 

eftersom de känner till vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra. 

Vidare i nästa tema kan studenternas habitus och kollektiva habitus ses som avgörande 
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för vilka resurser studenterna förvärvar. Detta eftersom studenterna har med sig olika 

nedärvda resurser in i nästa fas.  

 

6.2 På egen hand 
Här presenteras de val och handlingar studenterna gjort ”på egen hand” eftersom 

studenterna här ses som mindre beroende av sina familjer än tidigare. Studenternas val 

och handlingar som presenteras ser jag som förvärvade resurser.  

 

6.2.1 Arbetslivserfarenheter 
Elsa berättar att hon började arbeta eller ”hjälpa till” på hennes mammas företag när hon 

var 14 år. Det övergick sedan till arbete som receptionist och vidare till elbolag och 

matbutiker där hon menar att hon fick nyttiga arbetslivserfarenheter: 

 

Det var många bollar i luften samtidigt så jag har haft ganska mycket ansvar för 

att vara så ung om man jämför med de andra som jobbade där. Jag tyckte det var 

roligt att testa på olika arbetsuppgifter och jag fick bra erfarenheter. Och sen 

bodde jag ju hemma under tiden så då kunde jag spara lite pengar också.  

 

Hon berättar också att hon aldrig haft problem att skaffa jobb och menar att det blir 

lättare ju mer man fyller på sitt cv.  

 

Sally berättar att hon sommarjobbat och jobbat extra som vårdbiträde:  

 

Jag trivdes jättebra där för jag känner ju liksom personalen där och så jobbar 

min mamma och min moster där så det känns tryggt att vara där. Det är en liten 

enhet så man lär känna de boende väldigt bra.  

 

Hon berättar att den första kontakten med arbetet skedde under praktiken i tvåan på 

gymnasiet då hon fick praktikplatsen genom sin mamma och att hon därefter fick 

sommarjobb. Vidare berättar hon att hon fortfarande har svårt för vissa av 

arbetsuppgifterna:  

 

Jag gillar fortfarande inte när det blir mer intimt som till exempel när man ska 

duscha någon och så. Men det har de tagit hänsyn till som tur är och så sa de att 

’då kan jag göra det så kan du göra frukost i stället’.  
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Elsa och Sally fick sina första arbeten genom föräldrarna vilket innebar att föräldrarna 

kunde ge dem information om arbetsplatserna och arbetsuppgifterna och därmed 

förbereda studenterna inför arbetet. Sally upplevde också att hon kände sig trygg på 

arbetsplatsen vilket skulle kunna ses som ett uttryck för att hon delade liknande resurser 

eller position i systemet av dispositioner med andra på arbetsplatsen och att hon därmed 

kände sig hemma. Trots att både Elsa och Sally uttryckte att de trivdes på deras första 

arbetsplatser valde Elsa att söka sig vidare till andra arbeten medan Sally valde att 

stanna kvar på den första arbetsplatsen. Elsas vilja att söka sig till nya arbeten, och 

därmed förvärva nya resurser, skulle kunna ses som ett uttryck resursgruppens 

kollektiva habitus där erfarenheter från flera olika arbeten och ansvarstagande sågs som 

någonting önskvärt. Det skulle också kunna ses som något som förväntades både av 

andra i hennes sociala omgivning och av henne själv. Likaså kan det sägas ha funnits 

andra typer av förväntningar på Sally eftersom det från arbetsplatsen eller henne själv 

inte ställdes krav på att hon skulle utföra arbetsuppgifter hon inte trivdes med. Hon 

skulle därmed inte kunna ses ha en vilja att söka nya arbeten och ytterligare 

arbetslivserfarenheter.  

 

6.2.2 Att resa på egen hand 
Emma berättar att hon efter gymnasiet arbetade i Norge för att spara pengar som hon 

sedan lade på att tillsammans med en kompis resa runt i Asien:  

 

Det var inte så planerat egentligen. Vi såg väl det man skulle se liksom och hade 

det bra och åt ute varje dag. Sen när det blev tråkigt någonstans så åkte vi bara 

vidare. Vi var i åtta länder sammanlagt tror jag, de vanliga.  

 

Hon berättar vidare att de sedan åkte till London där de arbetade och sparade nya pengar: 

 

Vi jobbade i klädbutiker och så kunde vi bo hos några släktingar som bor där för 

vi fick inte tag på något boende. Men sen då när vi sparat ihop så åkte vi till 

Australien och bara åkte runt och vi var i Nya Zeeland också.  

 

Hon menar att hon märker att resorna gjort henne mer självständig: ” än när mamma och 

pappa tog hand om resehandlingarna”. 
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Sara berättar att hon älskar att resa och att hon hunnit med några resor sedan studenten:  

 

Vi var i Spanien och Turkiet. Det kan behövas någon gång att åka utomlands så 

jag funderar på att göra det nu också i sommar innan jobbet börjar. Jag tycker det 

är härligt med solsemester och ligga och sola och bara ha det gött.  

 

Emma hade stor erfarenhet av utlandsresor under uppväxten. Hennes nedärvda resurser 

skulle kunna förstås ha bidragit till en trygghet i resandet på egen hand eftersom hon 

visste vad hon kunde förvänta sig av resorna och hade en kunskap om hur resans 

praktiska delar, såsom resehandlingar. Det skulle därmed kunna ses som att hennes 

reserfarenheter medförde att hon inte upplevde någon risk med att åka på en oplanerad 

resa där hon tog dagen som den kom och reste vidare när det ”blev tråkigt”. Sara som 

inte delade liknande nedärvda resurser, i form av erfarenheter från resor som Emma såg 

i stället planerade ”sol- och badresor” som önskvärda eftersom hon där kunde känna sig 

trygg och visste vad hon kunde förvänta sig. En oplanerad resa kan alltså, till skillnad 

från Emma, ses ha upplevts som en för en för stor risk för Sara. De förvärvade 

resurserna i form erfarenheter från resor på egen hand av resor kan alltså ses som starkt 

påverkade av deras nedärvda resurser. Deras olika typer av resor, planerade eller 

oplanerade, kan också ses som ett uttryck för deras habitus och en distinktion mellan de 

olika resursgrupperna då Emma inte uttrycker en önskan om att åka på ”planerade sol- 

och badresor” liksom Sara inte uttrycker en önskan om att åka på en oplanerad ”ta 

dagen som den kommer-resa ”. Detta eftersom de kunde ses ha olika horisonter av 

möjligheter och att deras olika nedärvda resurser alltså medförde att de såg olika typer 

av resande som möjligt och önskvärt.  

 

6.2.3 Fritidsaktiviteter på egen hand 
Erika berättar att hon framför allt tränar på gym och att hon försöker hinna med att spela 

tennis när hon har tid, vilket hon började med under uppväxten. Hon ser att är viktigt att 

hålla igång för att vara frisk i framtiden:  

 

Jag tycker att hälsa är viktigt och att ha en stark kropp så att man inte går sönder i 

kroppen när man är äldre (skratt). Jag har liksom inget mål att gå ner i vikt eller så 

utan mer i förebyggande syfte. 
 

Även Sofia berättar att hon tränar på gym under fritiden:  
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Tränar lite grann gör jag. Nu har jag inte gjort det på länge men jag spelar 

innebandy lite för skojs skull. Och sen motionerar jag med min hund också. Då 

måste jag ju gå ut även när det regnar så det är bra. 

 

Askungen berättar att hon är på gymmet flera dagar i veckan:  

 

Det är verkligen något jag mår bra av, och att äta hälsosamt. Det är jag jättenoga 

med. Det är ju väldigt viktigt att hålla igång och röra på sig så jag försöker alltid 

få med mig mina närmsta på lite träning.  

 

Samtliga studenter uttrycker att de tränar och ”håller igång”. Det finns dock en 

distinktion vad gäller deras förhållningssätt till träningen och dess mening. Sofia ser att 

det är viktigt att hålla igång men menar också att hon tränar för skojs skull. Erika och 

Askungen liknar här varandra då de ser att meningen med träningen är att ha en god 

hälsa. Detta kan ses som ett uttryck för habitus då dessa förhållningssätt till träningens 

mening kan ses som formade av deras sociala uppväxtmiljöer. Detta eftersom meningen 

som uttrycktes med fritidsaktiviteterna under liknar hur studenterna ser på meningen 

med fritidsaktiviteterna idag.  

 

6.2.4 Inställning till att flytta 
Ellen som växte upp i en mindre stad i ett angränsande landskap till Småland såg flytten 

hemifrån som ett naturligt steg när hon skulle börja studera. Hon berättar att:  

 

Jag ville flytta och kände mig redo för det. Men första natten i lägenheten var 

katastrof. Det var jobbigt men det kändes ändå bra för någon gång måste man ju 

stå på egna ben. Jag ringde hem varje kväll och mamma bara ’men Ellen, vi kan 

väl ha en kväll utan att prata?’ och jag bara ’nej!’ (skratt).  

 

Även om samma utbildning fanns närmre hemorten menar hon att det kändes skönt att 

bli mer självständig: ”de där hemma finns ju kvar”.  

 

Sally är uppvuxen i en liten ort utanför utbildningsorten där hon ännu bor kvar. Även om 

hon kunde valt att läsa samma utbildning på ett annat lärosäte valde hon att stanna:  
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Jag ville bo kvar, det kändes smidigast. Jag kände att jag ändå ville plugga här för 

då kunde jag bo hemma ett tag till och sen kändes det ändå tryggt att plugga i sin 

hemstad.  

 

Askungen berättar att hon är uppvuxen på studieorten men att hon under en längre tid 

velat flytta:  

 

Jag hade helst velat flytta från X [studieorten]. Det har jag verkligen velat 

jättelänge men min mamma är ganska beroende av mig så hon vill verkligen inte 

att jag ska flytta. Jag är ju liksom allt hon har, speciellt nu när hon inte har någon 

pojkvän. 

 

Studenternas olika val skulle kunna ses som påverkade av hur stor den upplevda risken 

av att flytta inför högskolestudierna var. För det första skulle detta kunna bero på 

familjernas olika ekonomiska resurser och att Ellen därmed skulle kunna ses känna en 

större ekonomisk trygghet än de andra och att hon därmed inte upplevde flytten som en 

lika stor risk som de andra. Det skulle också kunna bero på olika nedärvda resurser i 

form av utbildningsresurser. Ellen och Askungen kunde ses ha kunskap om 

utbildningssystemet och vad universitetsstudier innebär som de fått genom sina 

föräldrar och farföräldrar. Därmed skulle flytten kunna ses som mindre riskfylld 

eftersom de visste vad de kunde förvänta sig av högskolestudierna. Sally som inte fått 

med sig liknande nedärvda utbildningsresurser och därmed inte visste vad hon skulle 

förvänta sig av högskolestudierna kunde ses uppleva en större risk i att flytta från 

hemmet. Alltså skulle både nedärvda resurser i form av ekonomisk trygghet och 

kunskap om universitetsstudier kunna ses ha påverkat deras möjlighet eller önskan om 

att förvärva nya resurser i form av att flytta till en annan stad. 

 

6.2.5 Valet av utbildning 
Elsa berättar vidare att hon redan innan gymnasiet bestämt sig för att läsa vidare och att 

hon redan då var medveten om att de utbildningar hon ville söka krävde höga betyg. 

Föräldrarna menar hon: ”har sett det lite som en självklarhet att man ska läsa vidare” och 

att utbildningen sågs som ett medel för att lyckas. Hon berättar vidare att den nuvarande 

ekonomiutbildningen på Linnéuniversitetet från början inte var hennes förstahandsval. I 

stället hade hon velat gå på Handelshögskolan i Stockholm: 
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Jag blev reserv men sen ville jag ändå börja plugga liksom. Det låter ju hemskt 

men jag trodde verkligen inte att Växjö skulle vara en sån studentstad. Mina 

kompisar blir ju jättechockade när jag säger hur bra det är här. Och att det blev 

just ekonomi var väl ganska självklart. Jag passade helt enkelt inte in någon annan 

stans.  

 

Hon beskriver vidare att hon är intresserad av företagande och menar att hon behöver en 

bra grundutbildning inom ekonomi för att lyckas med det.  

 

Sofia berättar att hon var ambitiös och lade mycket tid på skolarbete under gymnasiet 

men att hon inte bestämde sig förens i slutet av gymnasiet att läsa vidare på 

universitetet: 

 

Jag visste inte vad jag skulle göra annars, för jag bor i ett litet samhälle och det finns 

inga jobb här som jag kan få. Jag gick ju samhäll och då har man ju ingen riktig 

utbildning som när man går omvårdnad eller så. Det kändes som jag inte hade något 

annat val än att läsa vidare. Jag var tvungen, annars skulle jag bara sitta hemma 

liksom, och det ville jag ju inte heller.  
 

Hon menar vidare att föräldrarna var positiva till att hon ville läsa vidare: 

 

De stöttar mig ju i vad jag än gör. Det tyckte ju det var roligt, men sen tyckte de 

också att jag skulle ta ett sabbatsår och gör någonting annat. Om jag verkligen 

skulle orka med och så. Men det gör jag ju så då tycker det att det är kul att jag 

lyckas.  

 

Sofia berättar mamman som arbetar inom vården alltid har klagat mycket över sitt jobb 

men tror inte att mammans yrke påverkat hennes val:  

 

Nej, det har faktiskt kommit helt av sig själv för jag har alltid sagt att jag skulle bli 

sjuksköterska. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att ha ett kontorsjobb där man 

sitter för sig själv och räknar. Jag vill ju liksom känna att jag gör någonting bra 

och är viktig för någon. Sen kände jag också att det är en bra framtid, man får 

liksom jobb. 
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Elsa bestämde sig innan gymnasiet för att läsa vidare och visste också vilka betyg som 

krävdes för de utbildningar hon var intresserad av. Detta skulle kunna ses som ett 

resultat av hennes nedärvda utbildningsresurser vilket också gjorde henne väl förberedd 

inför högskolestudierna. Eftersom Handelshögskolan har en hög andel studenter med 

högutbildade föräldrar (Universitetskanslersämbetet, 2014) skulle Elsa och andra 

studenter vid lärosätet kunna ses dela liknande resurser i form av kunskap om 

utbildningssystemet och vad högskolestudier innebär varför hon också skulle kunna ses 

känna sig hemma i lärosätets sociala miljö. Hennes nedärvda utbildningsresurser kan 

således ses ha medfört att hon såg Handelshögskolan som ett önskvärt och möjligt 

lärosäte att utbilda sig på vilket kan förstås som ett uttryck för en horisont av 

möjligheter. 

 

Sofia bestämde sig betydligt senare och kände en större osäkerhet inför utbildningsvalet 

än vad Elsa gjorde vilket skulle kunna ses som ett uttryck för att hon inte hade liknande 

nedärvda utbildningsresurser som Elsa och därmed inte visste vad hon skulle förvänta 

sig av de kommande högskolestudierna. Föräldrarna som inte heller kunde ses ha dessa 

kunskaper uttryckte också en osäkerhet inför Sofias förmåga att klara av studierna. Att 

söka sig till en utbildning som leder till ett väldefinierat yrke kunde därmed ses som 

mindre riskfyllt än att söka till en utbildning som leder till odefinierat yrke. Detta kan 

förstås i relation till de planerade ”sol- och badresorna” som liksom en utbildning till ett 

väldefinierat yrke innebar att hon visste vad hon kunde förvänta sig.  

 

Både Elsas uttryck ”jag passade inte in någon annan stans” och Sofias uttryck ”jag hade 

aldrig kunnat tänka mig att ha ett kontorsjobb” skulle kunna ses som uttryck för de 

sociala gränser som finns mellan resursgrupperna och ekonomi- och 

sjuksköterskeutbildningarna där ”fel” resursansamling hindrar studenterna från att se 

andra utbildningar än de valda som möjliga och önskvärda. Det kan alltså ses som 

distinktioner som uttrycker en oförståelse för studenterna i den andra resursgruppen.  

 

Sammanfattningsvis kan de nedärvda resurserna sägas ha haft en stor betydelse i 

förvärvandet av nya resurserna. Detta kan förstås som en horisont av möjligheter då 

deras olika nedärvda resurser bidrog till att studenterna inom de olika resursgrupperna 

såg olika val och handlingar som önskvärda och möjliga. De förvärvade resurserna kan 

också ses som ett resultat av de habitus och kollektiva habitus som formades under 
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uppväxten. Detta eftersom studenternas upplevelse av händelser i deras liv och synen på 

sig själva kan ses ha ”följt med dem på vägen” under processens gång vilket kan ses ha 

varit avgörande för deras val av utbildning. 

 

Ellen, Erika, Elsa och Emma som växte upp i liknande sociala miljöer där de formade 

liknande habitus och fick med sig liknande resurser valde alltså att studera vid 

ekonomiutbildningar. 

 

Sara, Sofia, Sally och Askungen som växte upp i liknande sociala miljöer där de 

formade liknande habitus och fick med sig liknande resurser valde alltså att studera vid 

sjuksköterskeutbildningen. Askungen som genom sin farförälder fick nedärvda 

utbildningsresurser medförde dock att hon i sitt sätt att se på utbildning och hälsa 

liknade studenterna i resursgrupp 1 som delade liknande utbildningsresurser. 

 

6.3 Att se på framtiden  
Här beskriver studenterna sina förväntningar på sina framtida liv och yrkesliv.  
 

Emma berättar att hon vill läsa en termin utomlands och att hon efter examen vill testa 

sig fram och skaffa sig mer erfarenhet innan hon hittar sitt ”drömyrke”. Hon menar att 

det är viktigt att hela tiden kunna utvecklas på arbetet:  

 

Man ska aldrig nöja sig med det man har, utan jag vill hela tiden sträva efter att 

bli bättre. Jag vill ju kunna påverka och göra förändringar, liksom göra ett bra 

avtryck och ses som ambitiös och drivande av mina kollegor. Man vill ju lyckas 

och bli ihågkommen, och liksom visa att man varit engagerad och driven.  

 

Hon tycker också det är viktigt att ha ett välbetalt arbete eftersom hon inte vill ha ”den 

här enkla vardagen”. I framtiden ser hon sig själv i en större stad och menar att hon är 

säker på att hon kommer att flytta från studieorten.  

 

Sally berättar att hon vill ha en stabil vardag och tycker det är viktigt att hon trivs på 

den framtida arbetsplatsen:  

 

Jag har inte tänkt så långt utan jag tänker ganska kort liksom. Jag vill bara klara 

av utbildningen så man har ett jobb och slipper det här pluggandet (skratt). Men 
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såklart hoppas jag att jobbet kommer att ge mig bra vänner och arbetskamrater 

och att jag kan hjälpa folk och ha en inkomst liksom. Jag vill möta många 

människor och känna att jag gör något betydelsefullt.  

 

Sally berättar också att hon kan tänka sig att flytta från studieorten i framtiden om hon 

får jobb någon annan stans. Vidare vill hon träffa en kille, gifta sig och skaffa barn.  

 

Resurserna som studenterna hittills har samlat på sig under processens gång kan ses ha 

betydelse för hur de ser på framtiden och kan förstås som en horisont av möjligheter då 

de samlade resurserna har medfört att just dessa förväntningar ses som önskvärda och 

möjliga. Emmas förväntningar på karriärmöjligheter och att kunna utvecklas i arbetet 

kan liknas vid de förhållningssätt, till personlig utveckling, att våga misslyckas och att 

vilja ta sig framåt, som tidigare varit utmärkande för studenter i resursgrupp 1 under 

processens gång. Detta förhållningssätt kan alltså förstås som resursgruppens kollektiva 

habitus som följt dem under processens gång och vidare påverkat Emmas förväntningar 

på framtiden.  Möjlighet att klättra på karriärstegen, önskan om att ha en hög inkomst, 

och att kunna utvecklas på arbetet är också något som tidigare studier av 

ekonomistudenter i Växjö visat (Selberg, 2013). Alltså kan även tidigare 

ekonomistudenter sägas ha vuxit upp i familjer med liknande position och 

resursansamlingar och därmed ha liknande habitus som studiens ekonomistudenter. 

Detta kan ses visa på habitus och resursers betydelse för utbildningsvalet därmed för 

reproducering av klasstillhörighet.  

 

Sallys önskan om ett stabilt liv där det viktigaste är att ha ett arbete man trivs på skulle 

kunna ses som en förståelse för varför hon sökt sig till en utbildning som leder till ett 

väl definierat yrke. Beroende på hennes resursansamling hade en utbildning till ett 

ospecificerat yrke kunnat förstås som mer riskfyllt för Sally än för Emma. Detta kan 

också ses likna förvärvandet av nya resurser i form av de planerade sol- och badresorna 

och valet att stanna kvar på den första arbetsplatsen som liksom valet av utbildning till 

ett specificerat yrke innebar att de vet vad de får och därmed känner trygghet. Hennes 

främsta förhoppningar om att trivas på arbetsplatsen och få goda arbetskamrater skulle 

också kunna ses som ett uttryck för att karriären inte ses som lika viktig för henne som 

för Emma.  Sallys förväntningar på framtiden liknar, liksom tidigare studier visar, 

tidigare sjuksköterskestudenters förväntningar på framtiden (Eriksson & Olofsson, 

2005). Liksom för ekonomistudenterna skulle detta kunna förstås som ett uttryck för att 
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tidigare sjuksköterskestudenter har vuxit upp i familjer med liknande position och 

resursansamlingar som studiens sjuksköterskestudenter och att de därmed kan ses ha 

format liknande habitus och fått liknande resurser under uppväxten. Detta skulle kunna 

ses visa på habitus och resursers betydelse för utbildningsvalet och därmed för 

reproducering av klasstillhörighet. 
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7 Slutsats 
Valet av utbildning kan ses som starkt påverkat av studenternas sociala bakgrund och de 

erfarenheter de samlat på sig under livets gång. Beslutet kan ses ha vuxit fram över tid i 

en process från studenternas uppväxt till tiden för valet av utbildning. Individers 

uppväxt i familjer tillhörande olika socioekonomiska grupper medför att olika mycket 

och olika former av resurser kan överföras till individerna under uppväxten. Familjer 

från olika socioekonomiska grupper har också olika livsstilar, vanor och tankesätt som 

överförs till individen och formar dess socialt inlärda sätt att vara – habitus. Eftersom 

individer i de olika sociala miljöerna växer upp i familjer med liknande livsstilar, vanor 

och tankesätt samt liknande resurstillgångar kan de inom de sociala grupperna forma 

gemensamma sätt att uppleva världen och sig själva – kollektiva habitus. Det är också i 

sociala miljöer där individen delar likande habitus och resurser med andra individer som 

denne känner sig hemma eftersom denne känner till vad som förväntas av dem och vad 

de kan förvänta sig av andra i den sociala miljön. De olika nedärvda resurserna 

individerna får med sig under uppväxten bidrar till att endast vissa val eller handlingar 

ses som möjliga och önskvärda. De förvärvade resurserna blir därmed ett resultat av de 

nedärvda resurserna. I och med de förvärvade resurserna kan skillnaderna mellan 

individernas erfarenheter sägas öka vilket också bidrar till större olikheter mellan 

studenterna i de olika resursgruppernas habitus. De förvärvade resurserna kan på så sätt 

”koppla ett starkare grepp” om individerna och försvårar möjligheten för dem att 

överträda sociala gränserna som finns mellan de sociala grupperna och välja en 

utbildning där de på grund av ”fel” resursinnehav inte skulle känna sig hemma. Även 

individernas förväntningar kan ses som ett resultat av de resurser studenterna hittills 

samlat på sig. Att välja en utbildning som strider mot det, av resursansamlingen och den 

sociala omgivningen att döma, förväntade kan därmed inte ses som särskilt trolig då 

individen skulle känna en osäkerhet bland andra individer på en utbildning som inte 

delar liknande resurser.  
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8 Avslutande diskussion och metodologisk reflektion 
Studiens syfte var att förstå hur en process, från uppväxtmiljö till en viss utbildning, kan 

förstås och framför allt betydelsen av de resurser individerna får med sig från uppväxten 

men också förvärvar under processens gång. Studiens frågeställning besvarades med 

hjälp av kvalitativ metod i form semi-strukturerade intervjuer med förstaårsstudenter 

vid sjuksköterske- och ekonomiutbildningar vid Linnéuniversitetet. Resultatet visar, 

liksom tidigare forskning, att utbildningsvalet är påverkat av individens sociala 

bakgrund. Detta eftersom individer beroende på föräldrars klasstillhörighet och 

utbildningsnivå får tillgång till olika mycket resurser i form av ekonomiska, sociala och 

kulturella kunskaper men även formar ett socialt inlärt sätt att vara. De olika resurserna 

och det socialt inlärda sättet att vara bidrar sedan till att endast vissa utbildningsval ses 

som önskvärda och möjliga att uppnå. Detta eftersom överträdande av sociala gränser, 

och att välja en utbildning där en individs resursansamling skiljer sig från andra 

individers resursansamlingar, leder till att individen känner sig osäker och inte vet hur 

den ska för sig bland de andra. Resurserna kan alltså ses som ett hinder för val av vissa 

utbildningar. Liknande social bakgrund och resurser leder alltså sannolikt till liknande 

utbildningsval.  

 

För att knyta ihop säcken och återgå till tidigare forskning om utbildningsval visar min 

studie att utbildningsvalet är en effekt av sociala villkor och att det alltså inte kan ses 

som ett resultat av ett rationellt tänkande. Min studie kan därmed ses som ett bidrag som 

ytterligare påvisar utbildningsvalet som en effekt av sociala villkor. Intressant är att min 

studie visar på liknande resultat som tidigare studier, som genomfördes för över ett 

decennium sedan, visat av studenter vid ekonomi- och sjuksköterskeutbildningar i 

Växjö. Detta belyser således betydelsen av sociala villkor i utbildningsvalet och den 

reproduktion som de sociala villkoren bidrar till. Studien kompletterar också dessa 

tidigare studier som gjorts av studenter i Växjö och utbildningsval och visar inte bara att 

det finns skillnader mellan studenter vid olika fakulteter utan kan också förklara hur 

dessa skillnader uppkommit och hur den sociala bakgrunden påverkat studenternas 

utbildningsval.   

 

Avslutningsvis sker en metodologisk reflektion. De fyra första intervjuerna 

genomfördes under tiden för praktiken på Linnéuniversitetets 

kommunikationsavdelning. Detta eftersom intervjuerna utöver denna kandidatuppsats 
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även användes i en undersökning som genomfördes på uppdrag av 

kommunikationsavdelningen. När dessa intervjupersoner kontaktades ringde jag från 

kommunikationsavdelningens telefon och presenterade mig som praktikant på 

avdelningen. Jag upplevde att dessa intervjupersoner kände större tillit och legitimitet 

till mig när jag ringde i egenskap av praktikant på kommunikationsavdelningen än när 

jag vid senare intervjuer kontaktade dem via min privata mobiltelefon och presenterade 

mig som student. Detta eftersom jag upplevde att jag fick mer utförliga svar från dessa 

studenter och de upplevdes som mindre tveksamma till syftet med intervjuerna. Som 

nämnts i metodavsnittet är samtliga av studiens intervjupersoner kvinnor något som 

dock inte var ett medvetet val. Flera manliga studenter tillfrågades att delta i studien 

men valde att avstå.  
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Bilagor 
8.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
 

• Berätta om studiens syfte.  
• Informera om hur materialet kommer att användas och om anonymitet.  
• Informera om att intervjupersonen kan välja att inte svara på frågor eller att 

denne i efterhand kan välja att avbryta sin medverkan.  
• Tacka intervjupersonen för att den ställer upp.  

 
 
Hur minns du åren i grundskolan? Börja med de första minnena du har och sedan 
fortsätta berätta om resten av grundskoletiden.  
Lärare 
Skolkamrater  
Inställning till skolan  
Föräldrars inställning till skolan  
Ämnen  
 
 
 
 
 
 
Sen började du på gymnasiet… Berätta hur du upplevde den perioden i livet.  
Inställning till skolan  
Fritid 
Tankar inför framtiden, gymnasiet  
Föräldrars inställning till skola.  
 
 
 
 
 
 
Berätta om din fritid. Börja med när du var liten, var du engagerad i något redan då? 
Organisationer 
Idrott 
Oorganiserade aktiviteter/intressen 
 
 
 
 
 
 
Har du haft några extrajobb eller jobb efter studenten? Berätta om dem.  
Hur kommer det sig att du hamnade där?  
Hur såg arbetsuppgifterna ut? 
Hur trivdes du på arbetsplatsen? 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 
 
(Många väljer också att resa efter studenten. Om personen gjorde det: Berätta om 
resan.) 
 
 
 
 
Minns du när du började fundera på att läsa vidare?  
Studentlivet 
Hur kommer det sig att valet föll på just programmet/Linnéuniversitetet?  
Inställning till flytt 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle du beskriva din familj?  
Föräldrars yrken  
Föräldrars utbildningsnivå 
Att umgås med familjen 
Resor tillsammans med familjen? 
 
 
 
 
 
 
Hur ser du på framtiden?  
Framtida jobb 
Boende 
Liv 
 
 
 
 
 
 
Finns det någon/några viktiga personer som du känner har påverkat dig, eller betytt 
mycket för dig, i ditt liv? 
Hur var den/de? 
På vilket sätt har de betytt mycket?  
 
 
 
Tacka intervjupersonen igen. 
 
 
 


