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Sammanfattning 

 
Avsikten med denna studie var att identifiera upplevelsen av högskolan bland första och andra 

generationens akademiker. Detta är en kvalitativ studie vars empiriska material består av 

intervjuer med åtta personer. Intervjuerna belyser upplevelsen av högskolan.  

Högskolan i Sverige har expanderat och utvecklats under årens lopp. Att studera vid högskolan 

har förlorat sitt unikum. I åldersgruppen 18-65 år finns fler högutbildade än lågutbildade. Då 

högskolestudier blir allt vanligare kan detta innebära att skillnaden i upplevelsen av högskolan 

hos första och andra generationens akademiker saknar differens (Högskoleverket, 2011).                                                                              

. 

Uppsatsens resultat visade på att första generationens akademiker vanligen mötte högskolan 

senare i livet, i huvudsak var upplevelsen att högskolan tillfört dem något positivt och därtill var 

fullt genomförbar. Andra generationens akademiker upplevde oftast redan i tidiga tonåren 

högskolan som en sannolik sysselsättning efter gymnasiet. Högskolan uppfattades som en period 

som tillförde dem något värdefullt och studiernas svårighetsgrad upplevdes som greppbar. 

Likheterna mellan första och andra generationens akademiker var föreställningen att 

högskolestudierna skulle vara svårare än det visade sig bli och att högskolan tillfört positiva 

erfarenheter. Skillnaderna var främst att upplevelsen av högskolan inföll tidigare i livet för andra 

generationens akademiker än för första generationens akademiker.  

 

Faktorerna som ansågs vägledande till valet att studera på högskolan var främst en 

studieförberedande gymnasieutbildning. Ytterliggare en faktor som visade sig vägledande var 

föräldrar och vuxna som uppmuntrade vederbörande till studier vid högskolan. Intressen som 

kunde omvandlas till utbildningskapital ansågs vara en viktig del som höjde sannolikheten att 

studera vid högskolan. Avslutningsvis kan nämnas att det bland första generationens akademiker 

var vanligt att livssituationen behövde vitaliseras och där utbildning ansågs vara ett alternativ för 

att ändra rådande omständigheter.  

 

Nyckelord: akademiker, högskola, klass, utbildning  

 

 

 

 

 



  
Abstract 

This study aims to identify the experience of university among first and second-generation 

academics with an undergraduate academic degree. This study is a qualitative study. The 

empirical materials consist of interviews with eight person’s experience of higher education. 

  

The higher education system in Sweden has expanded and evolved over time and studying at 

university has lost its character today. In the ages 18-65 years there are more highly educated 

than there are low educated individuals which can mean the difference between the groups in the 

experience of higher education is low (Högskoleverket, 2011).   

The results show that the first generation of academics often experienced the university later in 

life, in essence is the experience that the university contributed to something positive, and often 

they felt that the university would be more difficult than it turned out to be. The second 

generation's graduates usually imagined the university in the early teens as a probable path after 

high school, they felt that the studies were not as severe as previously thought, they saw that the 

university brought them something positive. The similarities between the groups were that they 

believed that the university would be more difficult, they experienced higher education as 

something that gave them positive experiences.  

The factors that can be considered indicative in the choice to studying at the university were 

primarily an academic upper secondary education. Also guiding parents and adults that 

encourage further study has an important impact as regard further studies. Even interests that can 

be converted into educational capital are considered to be a factor. One factor common among 

first-generation academics was a locked situation in need of chance and one alternative was to 

study on an academic level.                                                                                            . 

Keyword: academician, class, education, higher education                                                 . 
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1. Inledning 

Klassresenären Ronny Ambjörnsson växte upp i Göteborgs trångbodda arbetarkvarter på  

1930-talet. I slutet av 1990-talet var han professor emeritus vid Umeå universitet och satt som 

ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademin. Ronny Ambjörnsson (2011) menar att första 

generationens akademiker ofta upplever en acklimatisering av den nya situationen. Den som gör 

en klassresa erhåller ett annat språkbruk, en ny kultur och ett nytt hem. Den ursprungliga 

klasstillhörigheten lever dock kvar men saknar rättfärdigande i den nya miljön. Det fanns aldrig 

några förväntningar på att Ronny Ambjörnsson skulle läsa vidare vid högskolan, föräldrarna 

hade en summarisk skolgång. Genom högskoleutbildning blev Ronny Ambjörnsson en första 

generationens akademiker (Ambjörnsson, 2011).   

 

David Lagercrantz är akademiker av andra generationen och växte upp i en villa i Solna på  

1960-talet. Anneli Jordahl (2003) menar att David Lagercrantz föräldrar väglett honom mot den 

”rätta” utbildningen som kunnat realisera David Lagercranz karriärmässiga målsättning. 

Föräldrarna har visat vikten av kontaktnät och mottot att allt är möjligt. Fadern var författare och 

modern var kulturchef på Dagens Nyheter. David Lagercrantz läste till journalist vid 

journalisthögskolan i början av 1980-talet (Jordahl, 2003). David Lagercrantz kan beskrivas som 

en arvtagare som reproducerar sin klasstillhörighet och genom utbildning kunnat verka i det 

litterära fältet som sin mor och far. David Lagercrantz menar i relation till begreppet klass att en 

Lagercrantz antingen lyckas eller går under monumentalt (Jordahl, 2003).    

                  .                                   . 

Studenterna på universitet och högskolor är uppvuxna i familjer med mer eller mindre studievana 

föräldrar. Det finns studenter som är på väg att bli första generationens akademiker och de som 

har akademisk skolade föräldrar och är på väg att bli andra generationens akademiker. Dessa 

kategorier har av sociologen Mats Trondman (1994) benämnts som klassresenärer respektive 

arvtagare men kommer i denna uppsats benämnas med epitetet första generationens akademiker 

respektive andra generationens akademiker.  

 

I denna uppsats undersöks upplevelsen av högskolestudier bland första och andra generationens 

akademiker. Upplevelsen av högskolan avser i denna uppsats intrycket av omgivningens 

reaktioner på valet att läsa vid högskolan och den egna föreställningen och intrycket av 

akademiska studier.  
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1.1 Problemställning 

Denna komparativa studie avser att skildra upplevelsen av högskolan mellan första och andra 

generationens akademiker.  

 

Uppsatsens sociologiska problem är ojämlikhet vilket består i att det finns skilda villkor och 

förutsättningar för studier vid högskolan. Denna ojämlikhet tar sig bland annat uttryck i att dessa 

med högskoleutbildade föräldrar har ett större deltagande vid högskolan än dessa med icke 

högskoleutbildade föräldrar (Högskoleverket, 2011).  

 

Första och andra generationens akademiker har fostras i miljöer med skilda utbildningskapital 

och därmed skilda förutsättningar för högskolestudier. Uppsatsen präglas av en förförståelse att 

ojämlikheten mellan grupperna är marginel då skillnaden i de miljöer som första respektive 

andra generationens akademiker fostrats i allmänhet inte skiljer sig nämnvärt åt i en svensk 

nutidskontext.  

 

Studier vid högskolan har blivit alltmer vanligt och klassresor är inte längre något unikt i en 

svensk kontext enligt Ronny Ambjörnsson (2011). Då högskolestudier på senare år blivit alltmer 

normaliserat är det därför relevant att undersöka hur upplevelsen av högskolan gestaltar sig för 

första och andra generationens akademiker.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen avser undersöka hur första och andra generationens akademiker upplever högskolan 

och om det finns en diskrepans mellan nämnda grupper. Vidare ämnar uppsatsen redogöra för 

faktorer som kan ligga till grund för skillnader i upplevelsen av högskolan och varför individen 

väljer akademiska studier.  

 

Frågeställningar 

 Hur upplever första respektive andra generationens akademiker högskolan? 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan första och andra generationens akademikers 

upplevelse av högskolan? 

 Vilka faktorer kan anses vägledande vid valet till att studera vidare på akademisk nivå? 
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1.3 Tidigare forskning 

Någon tidigare forskning som i huvudsak inriktat sig på att kontrastera upplevelsen av högskolan 

mellan första och andra generationens akademiker har inte återfunnits i en svensk kontext.  

Däremot finns tidigare forskning som lyfter upplevelsen av högskolan bland första generationens 

akademiker. Denna forskning av Mats Trondman (1994) är en redogörelse för 16 arbetarbarns 

upplevelse av högskolan. Slutsatser och resonemang från Trondmans forskning har använts i 

detta arbete, i synnerhet för att skildra arbetarklassen ur ett generellt utbildningsperspektiv. Av 

samma orsak har Ronny Ambjörnssons (1988) redogörelse för arbetarklassen använts.            . 

 

Forskning om klasstillhörighet i relation till utbildning återges i text av C. Wright Mills (2002). 

Denna forskning belyser den nordamerikanska medelklassen i en tidig 1950-talskontext.  

C. Wright Mills (2002) menar att högre utbildningar är medelklassens främsta garanti för att 

kunna reproducera sin klasstillhörighet och därmed trygga sin sociala tillvaro.  

 

Pierre Bourdieus (2010) undersökning redogör för hur individens klasstillhörighet speglar dennes 

intressen, attityder och smak. Undersökningen pekar på att individens bakgrund avgör dennes 

handlingsmönster. Individer med skilda bakgrunder väljer sannolikt att lyssna på olika musik, 

har skilda upplevelser om vilket möblemang som är finast och vilken mat som smakar bäst och 

därtill finns skilda attityder gentemot studier och dess värde.    

 

Pierre Bourdieu (1986) redogör för hur skilda samhällsklasser har skilda förutsättningar då 

måttet av kulturellt kapital speglar utbildningsframgångar. Bourdieu beskriver hur 

uppväxtförhållanden har en bärande verkan vad avser om eleven uppbär bättre eller sämre 

studieförutsättningar. Elever som växer upp med lågutbildade föräldrar har därmed eftersatt 

möjlighet till att utveckla ett kulturellt kapital vilket innebär eftersatta studieförutsättningar.  

 

Lena Karlsson (2005) uttrycker i sin doktorsavhandling klassbegreppets betydelse idag och om 

hur klassidentiteten gör sig gällande som en personlig dimension.  Lena Karlsson menar att det 

råder en debatt huruvida klass har legitimitet idag, själv menar Lena Karlsson att klass är ett 

faktum och majoritet av invånarna menar att samtida Sverige är ett klassamhälle.    
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1.4 Avgränsningar    

Uppsatsen avser undersöka första och andra generationens akademikers upplevelse av 

högskolan. Därmed är uppsatsen avgränsad till att avse akademiker med skilda klassbakgrunder 

och deras upplevelse av högskolan.                                                       .  

 

I denna uppsats fanns möjligheten att utöka undersökningen av upplevelsen av högskolan till att 

utöver klass även innefatta exempelvis genus, etnicitet och sexuell läggning. En beröringspunkt 

som intersektionalitet har dock inte varit ambitionen med uppsatsen, detta har att göra med 

uppfattningen att djupet på uppsatsen sannlikt blir större om endast en faktor belyses.                                                              

.  

Klassperspektivet har också varit en nödvändig avgränsning då uppsatsen avser att se om klass 

fortfarande har aktualitet i relation till upplevelsen av högskolan.                           . 

 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet beskrivs uppsatsens ämnesval och varför det är sociologiskt intressant att 

undersöka. Därefter följer uppsatsens syfte och dess frågeställningar och tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Vidare förklaras hur uppsatsen avgränsats. I andra kapitlet beskrivs den metod 

som använts i uppsatsen. Vidare beskrivs de etiska övervägande som gjorts och ett metodologiskt 

reflektionsavsnitt. I andra kapitlet beskrivs också vilken urvalsmetod som tillämpats i uppsatsen 

därefter följer ett avsnitt som förklarar uppsatsens mest centrala begrepp. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt om uppsatsens validitet och reabilitet. Det tredje kapitlet rymmer uppsatsens teoretiska 

uppslag. Kapitlet inleds med en teoretisk referensram som kortfattat beskriver teorierna och hur 

de kommer att tillämpas. I kapitlet finns även avsnitt som lyfter sekundärstatistik som speglar 

ämnesområdet. Kapitel fyra utgör uppsatsens empiriska del. I avsnittet framträder informanterna 

och deras upplevelse av högskolan. Kapitlet består i fem avsnitt som speglar intervjuguidens 

teman. Det femte kapitlet avser att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar, detta innebär 

att teori sammanvävs med empiri. Därefter följer ett grafiskt sammandrag och en avslutande 

reflektion över uppsatsens slutsatser. Det sjätte kapitlet redogör för förslag till framtida forskning 

inom ämnesområdet. Efter det sjätte kapitlet återfinns referenser som tillämpats samt 

intervjuguiden.  
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1.6 Centrala begrepp 

Akademiker - En akademiker avser i denna uppsats en individ som erlagt en akademisk examen 

om minst 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier vid högskolan.                          .                                            

. 

Andra generationens akademiker - Avser i uppsatsen de informanter som erhållit en akademisk 

examen och har förälder med akademisk examen. Därtill skall informanten vuxit upp med denna 

förälder. Andra generationens akademiker avser i uppsatsen även de som har flera generationer 

av akademisk erfarenhet bakom sig.  

 

Arbetarklass - Avser i uppsatsen dessa som utför ett underordnat arbete som saknar krav på 

högskoleutbildning och genom Maria Oskarson et al (2010) definitioner klassificeras som 

arbetarklass. Arbetarklassen är i uppsatsen synonymt med första generationens akademiker.   

 

Arvtagare - Är ett begrepp som har flera betydelser. Denna uppsats kommer att dela Mats 

Trondmans (1994) definition av arvtagare i relation till begreppet klassresenär. Arvtagare avser i 

denna uppsats andra generationens akademiker, de som för den akademiska vanan vidare.  

 

Första generationens akademiker - Avser i denna uppsats de informanter som erhållit en 

akademisk examen och vars föräldrar saknar examen från högskolan 

 

Högskolan - Omfattar i uppsatsen även universitetet. Högskolan som begrepp avser i uppsatsen 

attityder och upplevelser gentemot studier, högskolan som institution och social arena. 

Upplevelsen av högskolan avser tiden före, under och efter vistelsen vid högskolan. 

 

Klassresenärer - Avser i uppsatsen dessa som är första generationens akademiker. Mats 

Trondman (1994) menar att en klassresenär är en individ som genom exempelvis en akademisk 

examen eller ett yrkesrelaterat avancemang byter klass från arbetarklass till medelklassen.   

 

Medelklass - Avser i uppsatsen dessa som har ett yrke som i enlighet med Maria Oskarson et al 

(2010) resonemang indelas i det mellanvarande skiktet. Medelklass är i uppsatsen 

sammanhörande med andra generationens akademiker.          
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2. Metodologisk introduktion  

Vid uppsatsens inledningsskede undersöktes förekomsten av sociologiska problem beträffande 

samhällskikten och social mobilitet. Därefter fördes ett resonemang om detta 

undersökningsområde var relevant för att beskriva tendenser i en nutida samhällskontext. Det 

ansågs relevant och fokus lades på att undersöka hur studenter från arbetarklassen och 

medelklassen upplevde högskolan och om det fanns skillnader i högskoleupplevelsen. Då 

forskningsproblemet konstruerats förutsattes att detta bottnade i klyftor som uppstått över tid i en 

kollektiv socialisation och därmed var det ett problem av samhällelig karaktär.               .                                                        

.                                                                     . 

Efter att ha funnit det sociologiska problemet valdes teoretiska uppslag som avspeglade området. 

Det fanns i arbetet ingen strävan att vara teoriskapande och söka outforskade områden utan 

ambitionen var att ge en nutida bild på tidigare forskning vad avsåg upplevelsen av 

högskoleutbildning. Uppsatsen belyser inte ett inomvetenskapligt problem då outforskade fält 

inte medvetet sökts (Esaiasson et al, 2009:29).                                                                      .                                                                 

.                                                                                                           . 

2.1 Val av metod                                                                                                        . 

Metoden i uppsatsen bestod av en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer. 

Samstämmiga frågor som framfördes till informanterna gav dem likvärdig möjlighet att 

formulera en upplevelse av högskolan. Informanterna har därtill fått skilda följdfrågor som 

baserades på hur de svarat på de samstämmiga frågorna. Syftet med uppsatsen avsåg att skildra 

upplevelsen av en realitet därmed ansågs intervjuer vara ett skäligt förfaringssätt för att svara på 

syftet (Miles & Huberman, 1994:36–37). Då syftet med uppsatsen avsåg att skapa en förståelse 

genom informanternas reflektioner och redogörelse av högskolan var den kvalitativa metoden 

med en beskrivande ansats det logiska valet (Esaiasson et al, 2009:37).                                .                                                       

. 

Miles och Huberman (1994) menar att styrkan i kvalitativ data är att den fokuserar på en naturlig 

kontext, därmed hanterar kvalitativ data företeelser ur det verkliga livet. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt kan med fördel användas då syftet är att beskriva upplevelser. Kvalitativa data 

kan utkristallisera ett rikt och fylligt material med goda förutsättningar för att redogöra för 

verkliga sammanhang som tenderar att ha inverkan på läsaren (Miles & Huberman, 1994:10). 
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Följdfrågor användes för att generera uttömmande och mångsidiga svar (Esaiasson et al, 

2009:298). Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde en grundligare skildring av det undersökta 

ämnesområdet (Ejvegård, 2009:50). En metod som skulle kunna komplettera intervjuerna hade 

varit enkäter som skickats ut till ett större antal ur grupperna första och andra generationens 

akademiker. Denna uppsats har inte kompletterats med enkäter då tidsramen mer lämpade sig för 

en metodform och i detta fall semistrukterade intervjuer.                       .                                                                        

. 

2.2 Intervjuförfarande  

Intervjuguidens teman avsåg att bringa förståelse i upplevelsen av högskolan. Intervjuguidens 

fem teman var följande - Bakgrund, tidiga studier, akademiska studier, omgivningens reaktioner 

och efter studier. Det inledande temat Bakgrund syftade delvis till att få informanten att känna 

sig trygg och tillfreds med situationen. Detta inledande tema avsåg även att fastställa 

informantens socialekonomiska ursprung. Det andra temat Tidiga studier avsåg att utforska 

hurdan informantens tidiga studietid tog sig uttryck och i vilken omfattning informantens 

föräldrar var del av studierna och därtill även vilket inflytande omgivningen hade vid 

informantens inriktningsval till gymnasiet. Det tredje temat Akademiska studier var ett centralt 

tema för uppsatsen.  Genom detta tema klargjordes när, varför och vad informanten valt att 

studera samt om detta motsvarade vad de förväntat sig. Uppsatsens fjärde tema Omgivningens 

reaktioner avsåg att utforska differenser mellan informanternas upplevelse av omgivningens 

reaktioner på de högskolestudier som informanten förtog sig, samt huruvida dessa reaktioner var 

väntade eller inte. Uppsatsens slutgiltiga tema Efter studierna avsåg att undersöka hur 

informanternas syn på högskolan förändrats före, under och efter högskolestudierna. Det 

slutgiltiga temat avsåg även att undersöka i vilken omfattning högskoletiden präglat 

informanternas sätt att tänka och förhålla sig. Sammantaget åsyftade uppsatsen teman ge 

underlag för en utforskning av informanternas upplevelse av högskolan och genom materialet se 

om det fanns skiljaktigheter mellan första och andra generationens akademiker. Frågorna som 

formulerades var tydliga och lösgjorda från verklighetsfrämmande språkbruk, vidare var 

frågorna korta och avsåg att generera grundliga redogörelser (Esaiasson et al, 2009:298–301).  

  

Uppsatsens intervjuer hade vid intervjutillfällen sammanställts genom två stycken digitala 

diktafoner jämte handskrivna anteckningar. Genom sistnämnda dokumenteringsmetod 

frambringades riktiga andrum vilket gav informanterna möjlighet och tillfälle att framställa sina 
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svar. Vidare har handskrivna noteringar fungerat som en säkerhet om den digitala 

ljudupptagningen skulle skadats. Antalet informanter fastställdes till åtta stycken vilket ansågs 

skäligt ställt till uppsatsens tidsbudget, omfång och kvalitativa förfarandet (Ejvegård, 2009:86).                   

.                                                                      .                                                                                                 

2.3 Etiska överväganden   

För att gagna vetenskapliga studiers anseende och värna om uppsatsens informanter har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska grundsatser vad avser den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen beaktats (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Inledningsvis 

underrättades informanten om uppsatsen och dess syfte, vidare delgavs informanten fakta om 

uppsatsens andemening. Därefter delgavs ytterligare information att medverkan i uppsatsen var 

av fri vilja och att de därmed kunde avblåsa sin delaktighet, även efter påbörjat deltagande. 

Genom detta hade vetenskapsrådets informationskrav tillämpats. Informanterna fick själva i stor 

utsträckning bestämma över sitt deltagande bland annat genom att bestämma plats och tid för 

mötet samt eventuella pauser i intervjun, genom detta tillämpades vetenskapsrådets 

samtyckeskrav. Informanterna anonymiserades genom fingerade namn samt att personuppgifter 

inte användes i uppsatsen. Efter att ljudupptagningarna ordbehandlats raderades det inspelade 

materialet. Genom detta hade vetenskapsrådets konfidentialitetskrav använts. Vetenskapsrådets 

nyttjandekrav efterföljdes genom att sakuppgifter som införskaffats om informanterna 

uteslutande brukades för uppsatsens intention.   

                                     . 

Ett viktigt etiskt övervägande som togs i beaktning var om det fanns en risk att någon skulle ta 

skada av uppsatsen och om uppsatsen kunde användas för att skada andra? Det var mindre 

utförbart att framföra en reell sannolikhetsbedömning huruvida uppsatsens innehåll exempelvis 

kunde användas för att demonisera en grupp och hylla en annan grupp.  Enligt Miles och 

Huberman (1994) har det alltid funnits antydningar på att en kvalitativ studie innebar skada 

vilket hade att göra med att informationen från en kvalitativ undersökning aldrig är helt 

värderingsfri vilket kan medföra negativa konsekvenser.  Att förebygga och reglera en studies 

potentiella skaderisk är svårt vad avser en kvalitativ studie som belyser mänskliga fenomen och 

problem. Ett ställningstagande skulle alltid kunna göras av den som läste uppsatsen i synnerhet 

då uppsatsen kontrasterade två grupper och utrustat vardera gruppen med generella drag och 

egenskaper. De två kontrasterande grupperna i uppsatsen utgörs av första respektive andra 

generationens akademiker. Dessa grupper har behäftats med resonemang utifrån teoretiska 
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skildringarna och analytiska slutsatser då empiri sammanvävs med teori. Läsaren kan därför 

utifrån sin ställning uppleva slutsatser och resonemang som stereotypfierande. Materialet skulle 

kunna användas för att skada en samhällsgrupp (Miles & Huberman, 1994:292). Det finns en 

skaderisk i uppsatsen då två grupper kontrasteras. Miles och Huberman (1994) menar att en risk 

alltid finns med kvalitativa studier. Risken kan inte regleras i större omfattning då alla har en 

personlig uppfattning om samhällsproblem och fenomen.     

     .                                     .  

2.4 Reflektioner över ämnesområde 

Idéen till denna uppsats uppstod i och med egna upplevelser och erfarenheter av högskolan och 

vägen dit. Grundskolans år var en period som reste frågor utan tydliga svar. Under 

grundskoletiden uppstod den självupplevda erfarenheten av att tillhöra skolklassens 

underrepresenterade grupp, nämligen arbetarklassen. I skolklassen utgjordes majoriteten av 

akademikerbarn. Söner och döttrar till mestadels läkare, lärare och ingenjörer. Detta innebar en 

upplevelse av subjektiva gränslinjer mellan samhällskategorierna. Subjektiviteten bestod i att där 

fanns något outtalat, en känsla av att det fanns skillnader i upplevelser och attityder som kunde 

härledas till klasstillhörighet.                                           . 

 

Då det fanns en personlig relation till ämnesområdet var det särskilt viktigt att beakta ett 

objektivt förhållningsätt. En befogad fråga då det fanns en emotionell koppling till 

ämnesområdet var om ämnet skulle behandlas? En risk med att ha en emotionell relation till 

ämnesområdet var att ett det kunde uppstå problem med att förhålla sig neutral. Det skall till 

detta tilläggas att oavsett vem som genomför denna studie kommer de i vart fall ha en mer eller 

mindre tydlig relation till sin samhällsklass och sitt ursprung. Genom att reflektera över den 

personliga relationen till ämnesområdet har riskerna med personliga antaganden grundade på 

värdering och fördomar beaktats (Miles & Huberman 1994:278).             .                                              

. 

I uppsatsens begynnelsestadium var avsikten att skriva om klass och hur första generationens 

akademiker upplevde högskolan. Efter inläsning av tidigare forskning inom området breddades 

forskningsproblemet vilket avsåg en kontrastering mellan första och andra generationens 

akademiker.                . 
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I samband med att undersökningsområdet var fastställt söktes tillämpliga teorier i området som 

ämnades undersökas. För att inte blanda skolbildningar som var mindre kompatibla med 

varandra användes endast genuint sociologiska teorier som därtill redogjorde för samhällsklass.                                                                         

 

2.5 Urval 

Till denna uppsats har åtta informanter intervjuats, fyra informanter med akademiskt skolade 

föräldrar och fyra informanter som saknade akademiskt skolade föräldrar. Detta för att ge en 

jämn fördelning av antal informanter från uppsatsens kategorier - första och andra generationens 

akademiker.  

 

Gemensamt för informanterna var att de erhållit en akademisk examen om minst tre år inom de 

senaste tio åren. Kravet om minst tre år ansågs vara en nödvändighet då en längre vistelse i 

högskolan innebar en djupare erfarenhet av den upplevelse som undersöktes. Tidskravet om tre 

års studier avsåg att generera mer nyanserade och uttömmande svar från informanterna som 

genom ett antal år på högskolan hunnit samla på sig erfarenheter. Examenskravet var en 

indikation på studiedeltagande och vittnade om ett mått av engagemang i högskolan.                                                          

. 

Informanterna valdes genom ett kriterie- och snöbollsurval. Samtliga informanter uppfyllde 

specifika kriterier som ställdes i uppsatsen. Kriterierna var som ovan nämnts avhängt om 

informanten var första eller andra generationens akademiker. Den första generationens 

akademiker skulle sakna akademiskt skolade föräldrar. Examensåret skulle inte ha ägt rum före 

år 2002, detta för att informanterna skulle ha studerat under ”samma” tidsperiod. Vidare var 

tidsperioden viktig för att spegla ett avgränsat område av ett nutida samhälle
1
.  Kriterierna var 

samma för informanterna som betecknades som andra generationens akademiker med den 

skillnad att de vuxit upp med åtminstone en förälder som erhållit en akademisk examen. 

Uppsatsens snöbollsurval innebar att informanterna i urvalsgrupperna anträffades genom att 

vänner sonderat sina kontaktnät och därefter kunnat förorda lämpliga informanter. Utvalda 

informanter kunde i sin tur rekommendera lämpliga informantkandidater som uppfyllde 

urvalskriterierna (Esaiasson et al, 2009:216).                                        .                                                       

. 

 

                                                 
1 Det avgränsade området avser högkolan. 
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2.6  Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet avser tillförlitligheten i ett arbete. Exempel på när reliabilitet gör sig gällande är vid 

klassificering. De klasser som mäts skall spegla det fält som undersöks (Ejvegård, 2009). I 

uppsatsen använts ESEK: Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation för att definiera 

informantens klassbakgrund och då detta fungerat på ett tillförlitligt sätt har 

klassificeringsverktyget uppsatsen använt sig av haft en hög reliabilitet. Uppsatsens syfte var 

vägledande i valet av tillförlitliga teorier och i utformandet av intervjufrågor. För att i bästa 

möjliga mån undvika slumpmässiga mätfel har testintervjuer genomförts för att därigenom se om 

intervjuguiden uppbar brister vid en praktisk tillämpning. Genom att använda dubbla 

högkvalitativa digitala inspelningsmedier i samband med intervjuerna säkerställdes 

informanternas redogörelser vilket därmed ökade reliabiliteten. Då intervjuerna skrevs ned 

användes dataprogramet Voice Again. Detta dataprogram gjorde att uppspelningshastigheten 

sänktes till den grad att allt som sades kunde uppfattas och noteras vilket ökade reliabiliteten. 

Vidare hade informanterna inflytande över intervjuerna, detta för att göra informanterna 

bekväma i sin roll och därmed mer öppna med sina svar. Inflytandet bestod i att informanten fick 

bestämma tid och plats för intervjuer (Esaiasson et al, 2009). 

 

Validitet innebär att den som genomför en studie mäter det som avses att mätas. Om en studie 

har hög validitet har studien mätt efter de riktlinjer som på förhand satts upp (Ejvegård, 2009). I 

uppsatsen förstadium var klass det fundament som skulle formas och avgränsas. Då syftet med 

uppsatsen var formulerat söktes adekvat litteratur inom ämnesområdet därefter konstruerades en 

intervjuguide. Denna intervjuguide uppbar en hög valditet då dess frågor speglade det som skulle 

mätas. Irrelevanta teorier och resonemang avlägsnades ur uppsatsen för att därigenom stärka 

uppsatsens validitet. Teorierna som använts har enbart varit sociologiska och berört ämnet klass i 

relation till utbildning. Validiten förstärktes genom att uppsatsens informanter valdes ut efter 

vissa på förhand givna kriterier. Att informanterna skulle erhållit en examen om minst tre år 

borgade för att de hunnit skapa sig en upplevelse av högskolan. Vidare att examen inte erhållits 

före år 2002 innebar att svaren mätte upplevelsen av samma tidsperiod (Esaiasson et al, 2009). 
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2.7 Avlägsnade uppslag  

Under uppsatsens arbetsprocess raderades uppslag som i ett inledningsskede betraktades som 

tillämpliga och därtill högintressanta. Ett i uppsatsens exempel på sådant uppslag var Välfärd och 

ojämlikhet i ett 20 årsperspektiv 1975-1995 (SCB). Materialet var intressant ur en historisk 

aspekt och kunde därmed bara fungera som bakgrund och sådant uppslag fanns redan i 

tillfredsställande mängd i uppsatsen. Uppslaget var därmed överflödigt och aktuell 

sekundärstatistik ersatte uppslaget.   

 

Ett teoretiskt uppslag som inledningsvis väckte intresse var Donald Broadys resonemang Den 

dolda läroplanen. Detta resonemang lyftes bort då ingen av informanterna kunde omfattas av 

den utsortering som Den dolda läroplanen redogör för. Uppslag bör oavsett intressegrad raderas 

om de inte är självklara beståndsdelar i uppsatsen (Esaisson et al, 2009). 

 

2.8 Analys av datamaterialet 

Första steget i kodning av det empiriska råmaterialet var att överskådligt och förbehållslöst läsa 

igenom de nedtecknade intervjuerna. Efter de första inläsningarna av intervjumanuskriptet 

gjordes understryckningar av återkommande utsagor som utmynnade i nyckelord och dessutom 

noterades redogörelser av intresse (Miles & Huberman, 1994:67–68).                           .                                                       

. 

Innan uppslag och intressepunkter lyftes fram ur materialet gjordes en reflektion hur detaljerad 

analysen skulle vara för att lyfta de eftersökta resonemangen. Miles och Huberman (1994) menar 

att nivån av detaljerna i kodning är avhängt på vilken sorts studie som skall göras och att vissa 

språkforskare hävdar att kodningen av data skall ske grundligt ord för ord och rad för rad. Större 

enheter kodas på annat sätt och med andra metoder (Miles & Huberman, 1994:64–65).  

 

Den ingående kodningen av de transkriberade intervjuerna har försiggått genom 

marginalnoteringar och understryckningar vilket har att göra med en måttlig erfarenhet av 

dataanalys och dels för att det empiriska underlaget till sitt omfång var övergripligt. Genom att 

komparera grupperna kunde likheter och skillnader framträda. För att styrka resonemangen i 

uppsatsens empiriska avsnitt lyftes citat ut (Miles & Huberman, 1994:65). 
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3. Teoretisk referensram  

I denna uppsats har Lena Karlsson (2005) använts för att förklara klassbegreppet och dess 

betydelse. Vidare har hennes avhandling varit vägledande för att finna stöd i redogörelsen för 

klassbegreppets traditionella klassifikationssystem nämligen arbetarklass, medelklass och 

överklass. Denna traditionella definition av klass är nödvändiga att ha med i uppsatsen då 

uppsatsens teoretiska uppslag definierar klasserna i traditionell terminologi.  

 

För att noggrant kunna urskilja informanternas klassbakgrund har denna studie använt sig av 

ESEK: Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation (Oskarson et al, 2010).               . 

 

Ett uppslag som avser att bringa tydlighet i de bakgrundsfaktorer som hänger samman med första 

generationens akademiker är Mats Trondmans (1994) redogörelse av första generationens 

akademikers upplevelse av högskolan, vilket använts i denna uppsats. Vidare har Ronny 

Ambjörnsson (1988) använts för att skildra arbetarklassen i relation till utbildning. C. Wright 

Mills (2002) har använts för att skildra hur arbetarklassens inställning till arbete och studier 

gestaltar sig. C. Wright Mills (2002) har även nyttjats för att beskriva bilden av andra 

generationens akademiker, vilket avser en redogörelse för medelklassen.                .                                  

          .                             

För att klarlägga andemeningen av begreppen habitus, fält och kulturellt kapital kopplat till 

individens klassposition har Pierre Bourdieus (2010, 1986) resonemang använts. Pierre 

Bourdieus habitus har begagnats för att förklara hur individens levnadsmiljö påverkar deras 

attityder och smak. Ett kulturellt kapital är den exponering av den ”rätta” smaken det kan 

exempelvis avse skönlitteratur. Det kulturella kapital omdanas till ett utbildningskapital.     

                                   .  

Sammantaget har denna uppsats endast använt sociologiska teorier som tangerar samma 

ämnesområde, nämligen klassbakgrund i relation till utbildning. Teorierna berör skilda 

tidsperioder och avser skilda länder.  För att exemplifiera detta belyser Mats Trondmans (1994) 

Sverige vid 1990-talets första hälft medan C. Wright Mills (2002) ger utryck för ett Nordamerika 

på ett tidigt 1950-tal. I uppsatsen avses teorierna förankras i en västeuropeisk nutid, därmed 

tillämpas en retrospektiv läsart vilket innebär att vederbörande sovrar undersökningstexten 

medelst selektion för att kunna belysa materialet i relation till den egna samtiden  

(Boglind et al, 2005:13).                         
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3.1 Klassbegreppet 

Lena Karlsson (2005) menar i sin doktorsavhandling att klassbegreppet i sin traditionella mening 

ifrågasatts. Det traditionella klassbegreppet som avses är arbetarklass, medelklass och överklass. 

Varför klassbegreppet ifrågasatts beror på att andra faktorer används för att beskriva samhället 

exempelvis nätverksamhället eller informationssamhället. Med dessa ”nya” definitioner av 

samhälle och samhällstyp kan det antas att klassamhället har ett högre värde i en historisk 

kontext. Lena Karlsson (2005) redogör för att klass har en samhällsrelevans och är något som 

aktualiseras i svensk forskning under tjugohundratalet. Vidare konstateras att klass är ett 

ofrånkomligt element då individer och gruppers sociala situation skall undersökas. Lena 

Karlsson (2005) pekar på att det bland sociologiska forskare finns två läger där ena sidan menar 

att klass i sin traditionella mening (arbetarklass-överklass) inte längre är en samhällsrealitet 

medan andra sociologiska forskare menar att klass i allra högsta grad har relevans i en 

nutidskontex (Karlsson, 2005:57).  

 

Lena Karlsson (2005) hävdar att det i allt lägre utsträckning talas om klassamhället eller om 

klasserna i termer av arbetare och medelklass. Detta förstärker föreställningen om att 

klassamhället har tjänat ut sin samhällsroll. Ett resonemang om ”klassernas död” har till detta 

förstärkt föreställningen om att klassamhället inte längre finns. Det som talat för ”klassernas 

död” har varit att tjänstesektorn expanderat medan arbetarklassen minskat. Arbetarklassen har 

som social kategori därför blivit en gruppering i periferin och därmed kan det inte längre talas 

om en social kategori. Det som motsäger ”klassernas död” är det faktum att lägre 

tjänstemannayrken har distinkta likheter till arbetarklassyrken, exempel på detta är begränsat 

handlingsutrymme och ringa möjlighet till kontroll av arbetssituationen. Utöver de yrken som 

tillhör kategorin lägre tjänstemän verkar en stor population av befolkningen fortfarande inom 

servicerelaterade och vårdorienterade yrken där arbetsinflytandet fortfarande är på en låg nivå.  

Det visar sig att det som kännetecknat arbetarklassyrken snarare utökats än reducerats på 

arbetsmarknaden. Klassamhället är därmedelst en realitet (Karlsson, 2005:2-3).                         .                                                             

.  

Denna uppsats kommer att använda sig dels av de traditionella klassdefinitioner, arbetarklass och 

medelklass men även ESEK för att definiera informanternas socioekonomiska bakgrund. Maria 

Oskarson et al (2010) förklarar att ESEK står för Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation och 

stödjer sig på tre fundamentala faktorer. Den inledande faktorn avser att undersöka om individen 



  

15 
 

är entreprenör eller arbetstagare. Den efterkommande faktorn avser att undersöka om 

vederbörande har en styrande roll vilket anspelar på dess organisationshierarkiska ställning. Den 

sista faktorn baseras efter transformering av yrkeskategorier ur SSYK 96 - Standard för svensk 

yrkesklassificering som gör sig gällande mondialt. Vidare upplyser Maria Oskarson et al (2010) 

om att ESEK rymmer sammantaget tio klasspositioner som vanligtvis brukar reduceras i 

kvantitet till antalet klasser, exempelvis fem eller tre klasser. De tio klasspositioner rymmer olika 

yrkeskategorier i vardera klasspositionen.  Den första klasspositionen rymmer arbetstagare med 

varierande former av arbetsledning och består därtill av fackmässiga yrkeskategorier med tydligt 

mått av kompetens vilket avser arbetstagare både från offentlig likväl som privat sektor. Exempel 

på yrkesutövare i den första klasspositionen är universitetslärare, ekonomichefer, direktörer, 

civilingenjörer, kirurger och arkitekter. Vidare ingår entreprenörer som sysselsätter en 

arbetsstyrka på minst tio individer. I den andra klasspositionen är arbetstagarna kategoriserande 

på aningen subordinerande plan fast har likafullt en tydlig myndighet inom verksamheten.  

Exempel på arbetstagare i den andra klasspositionen är mellanchefer, konstnärliga aktörer, 

publicister och gymnasielärare. Den första och andra klasspositionen bildar tjänstemannaklassen 

(Oskarson et al, 2010:22).     

                                      .                                                                    . 

Maria Oskarson et al (2010) menar att den tredje till och med sjätte klasspositionen utgör de 

mellanvarande klasserna. I den tredje klasspositionen påträffas arbetstagare som mäklare, 

fritidspedagoger, administrativa assistenter och diverse kontorsanställda. I den fjärde 

klassposition återfinns entreprenörer med mindre än tio anställda i verksamhet som inte omfattas 

av lantbruk. I den femte klasspositionen påträffas småskaligt verksamma entreprenörer inom 

jordbruket.  Den sjätte klasspositionen består av arbetsledare, skilda kategorier av tekniker 

exempelvis maskintekniker, ljudtekniker, säkerhetsinspektörer men även smeder, glasblåsare och 

urmakare återfinns i denna klassposition (Oskarson et al, 2010:23).     .                          .                                          

. 

Maria Oskarson et al (2010) upplyser om att den sjunde till och med nionde klasspositionen har 

en underordnad ställning och därtill bildar arbetarklassen. I ESEKS sjunde klasspositionen 

återfinns arbetstagare i servicesektorn exempelvis telefonförsäljare, skötare, affärsbiträde. Den 

åttonde klasspositionen består av yrkesskolade exempelvis elektriker och VVS-montör. Den 

nionde klasspositionen består av arbeten utan krav på utbildning, exempel på yrken i denna 

klassposition är saneringsarbete och restaurangexpediter. Den tionde klasspositionen består av 

långtidsarbetslösa och de som aldrig lönearbetat (Oskarson et al, 2010:24).         .                        .                                        
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3.2 Arbetarklassen ur ett generellt utbildningsperspektiv  

Ronny Ambjörnsson (1988) redogör för den svenska arbetarrörelsens framväxt genom att skildra 

ett norrländskt sågverkssamhälle mellan åren 1880-1930. Under början av 1900-talet växte det 

fram en arbetarklassanda som präglades av ett skötsamhetsideal. Arbetaren anslöt sig fackligt, 

ingick i nykterhetssamfund och medverkade i bildningsorganisationer. Dessa samhälleliga 

strömningar gav upphov till den ”förädlade” arbetaren (Ambjörnsson, 1988:9–24).          

                          . 

Ronny Ambjörnsson (1988) beskriver hur det i arbetarrörelsen uppstod ett krav på läsning. 

Genom det närmast kollektiva läsintresset lärde sig arbetaren att behärska språket. Den ökade 

bildningsviljan födde studiecirklar där den ”nya” och kultiverade arbetaren odlade sina intressen. 

Litteraturen resulterade i att arbetaren kunde ge uttryck åt både religiösa, politiska och filosofiska 

tankeyttringar. Kurserna i studieförbunden varierade från nationalekonomi till uppsatsskrivning. 

Även om den kollektiva läslusten avtog och ersattes med folkbildning genom exempelvis 

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) så fanns en strävan att stävja ojämlikheten genom bland 

annat bildning (Ambjörnsson, 1988:117–147). 

                                         . 

Mats Trondman (1994) menar i relation till socialgruppsindelning att det länge funnits en social 

snedrekrytering till högskolan. Mellan mitten av 1970-talet till början av 1990-talet omformades 

inte elevklientelet på högskolan. År 1992 var det endast fem procent som kom från 

arbetarklassen. Sett till sin storlek har arbetarklassen varit underrepresenterad vid universitet och 

högskolor under hela 1900-talet (Trondman, 1994:21–23). Enligt Mats Trondman (1994) hade 

detta till viss del att göra med att arbetarklassen i betydlig lägre utsträckning än övriga 

socialgrupper prioriterat studier och istället prioriterat arbete (Trondman, 1994:40).     

            .                                                                           . 

I överenstämmelse med Maria Oskarsson et al (2010) argumentering är arbetarklassen den klass 

som har störst antal individer vilka fostrats i omgivningar som domineras av studieovana. 

Individer med avsaknad av en närande studiekultur ämnar i stor utsträckning läsa kortare 

utbildningsprogram. Förhållandet mellan klass och utbildningsnivå har ett påtagligt samband. 

Utbildningsnivån som föräldrarna erhållit har visat sig utgöra en avgörande faktor för vilket mått 

av utbildning som individen kommer att uppbära. Föräldrarnas utbildningsgrad har länge varit en 

indikator för hur individens utbildningsbana utvecklats (Oskarson et al, 2010:55–56).           .  
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Mats Trondman (1994) menar att blivande akademiker med arbetarklassbakgrund tenderade att 

under uppväxtåren uppleva en outtalad föreställning av ett vi och ett dem. Vi utgjordes av 

klasskamrater och andra elever med arbetarklassbakgrund och dem utgjordes av klasskamrater 

och elever med högutbildade föräldrar. Vidare menar Mats Trondman (1994) att den vi-känsla 

som arbetarklasseleven en gång upplevde kommer att problematiseras i och med inträdet till den 

akademiska arenan. Hos arbetarklasseleven uppstår en inre söndring mellan det sociala 

ursprunget och den nya akademiska miljön (Trondman, 1994:140–147). De arbetarklassbarn 

Mats Trondman (1994) redogör för har fostrats av föräldrar med traditionella arbetarklassyrken 

exempelvis servitris, lokalvårdare och verkstadsarbete. Flertalet av arbetarklassbarnens föräldrar 

har som högsta utbildning sexårig folkskola (Trondman 1994:35).                                    .                                                        

.                                                                            . 

Resonemanget om arbetarklassens bristande deltagande vid högskolan har ett tydligt släktskap 

med C. Wright Mills (2002) redogörelse från en nordamerikansk 1950-tals kontext.  C. Wright 

Mills (2002) redogör för att arbetarnas barn lämnar skolvärlden tidigt på grund av familjens 

ekonomiska behov och hälften av arbetarnas barn saknar målsättningar eller ambition. Vidare 

menar C. Wright Mills (2010) att arbetarföräldrarna inte vägleder eller uppmuntrar sina barn till 

fortsatta studier.  Arbetarna stadgar sig tidigt vilket innebär att de måste tjäna pengar. När 

arbetarna uppnått en ålder av cirka tjugofem år är i regel deras sociala situation befäst och 

möjlighet till social rörlighet omintetgjord. Arbetaren har intresse i ett trivsamt arbete och vad 

beträffar bedömningen om inkomsten är god eller inte görs detta i jämförelse med andra arbetare. 

Lönen blir allt viktigare ju fler barn som skall försörjas. Ett byte av arbete innebär sällan ett 

märkbart finansiellt avancemang för arbetaren som fallet i högre utsträckning är för 

medelklassen (Mills, 2002:277).                                                                                                   .                                                                         

. 

3.3 Medelklassen ur ett generellt utbildningsperspektiv 

C. Wright Mills (2002) redogör för att det i efterkrigstiden skett en expanderade utvecklingen av 

tjänstemannayrken och menar att denna utveckling skapade förutsättningar för lönearbetaren att 

kunna vidta en klassresa. Allt sedan etablering av de nya tjänstemannayrkena har medelklassen 

vidgats därtill har även medelklassideal spridit sig genom det allmänna utbildningsväsendet. 

Oberoende av vilken samhällsklass eleverna tillhör har den kommunala läroanstalten länge varit 

ett forum där socialgrupperna samlas. Den kommunala skolan motsvarande högstadiet/gymnasiet 

omgärdas av en medelklasskaraktär som armerar medelklassens normer och uppfattningar som 
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sprider sig mellan klasspositionerna (Mills, 2002:265).                            . 

 

C. Wright Mills (2002) förklarar att i det moderna samhället har utbildning blivit den absoluta 

nyckelfaktorn för individens karriär och yrkesmässiga öde. Då nya tjänstemanayrken uppstått har 

utbildning blivit en allt tydligare nödvändighet. Arbetslivet ställer krav på kvalifikationer och 

kompetens. I och med att utbildningen är en nyckelfaktor för flertalet yrkens 

kvalifikationsspecifikation blir utbildningen en central faktor för ekonomisk och social 

framgång. Studiedeltagande vid högskolan domineras av individer från medelklassen. Denna 

snedfördelning handlar om att medelklassen haft färre socialekonomiska tillkortakommanden än 

arbetarklassen. Barn från den övre arbetarklassen har genom utbildningsapparaten kunnat uppgå 

i den nya medelklassen. Samtliga samhällsklasser har med tiden i större utsträckning låtit sina 

barn läsa vid allt högre utbildningsnivåer för att därmed ge sina barn bättre förutsättningar 

genom utbildning (Mills, 2002:266–268).                                               .            

 

En tydlig skillnad mellan arbetarklass och medelklass är att medelklassen har ett avsevärt högre 

deltagande vid högskolan (Bourdieu, 2010:154). C. Wright Mills (2002) redogör för att 

utbildningen under 1900-talets första hälft förändrats från att vidkomma det politiska området till 

att avse yrkeslivet till följd av en expanderad tjänstemannasektor. För tjänstemän har högre 

studier länge varit en viktig faktor för deras karriärmässiga färdväg och haft en fundamental 

betydelse för deras finansiella och sociala välgång. Detta i synnerhet då tillgängligheten till 

flertalet yrken baseras på utbildningsnivå (Mills, 2002:266).     

 

3.4 Den expanderande högskolan 

Ronny Ambjörnsson (2011) anser att flertalet av medborgarna har efterkrigstidens expanderade 

utbildningssystem att tacka för sin klassresa. Högskoleutbildning för arbetarklassen är inte unikt 

för dessa inom Skandinaviens gränser medan det för utomstående kan ses som mer 

anmärkningsvärt (Ambjörnsson, 2011:10).                                      . 

  

Enligt Maria Oskarson et al (2010) är högskolestudier att se som en utbredd bana mot ett 

önskvärt arbete. Det ökade deltagandet vid högskolor och universitet har resulterat i vad som har 

kallats utbildningsinflation. Utbildningens värdefall har uppstått då fler erhållit akademisk 

examen vilket innebär att ett ökat antal personer rivaliserar om samma tjänster. Denna 



  

19 
 

utbildningsinflation har blivit mer infekterad sedan nittiotalets ökade deltagande vid högskolor. 

Utbyggnad av akademiska inrättningar påbörjades då 70-talisterna som gick ut gymnasiet under 

1990-talskrisen möttes av en djup arbetslöshet och därmed en exkludering från arbetsmarknaden. 

En högre utbildningsnivå sågs som en väg ut ur arbetslösheten (Oskarson et al, 2010:42).   

 

Den ökade utbildningsnivån kan enligt Statistisk årsbok (2012) härledas till den skolreform som 

genomdrevs under 1960-talet. Reformen innebar bland annat bildandet av en nioårig obligatorisk 

grundskola. I samma tidsperiod som grundskolans studietid förlängdes byggdes gymnasieskolan 

ut och därmed blev gymnasiet en angelägenhet för den breda allmänheten. År 1970 hade cirka 

hälften av befolkningen folkskola som högsta genomförda utbildning. Vid tiden hade en 

fjortondel av befolkningen studerat på eftergymnasial nivå. Idag är nära nog en fjärdedel av 

befolkningen i åldersgruppen 25-64 år att beteckna som högutbildade (minst en treårig 

eftergymnasial utbildning). Gruppen högutbildade ökar stadigt och det finns i Sverige över en 

miljon högutbildade invånare i arbetsför ålder (Statistisk årsbok, 2012:430).  

 

Högskoleverket (2011) förklarar att högskolestudier blivit en allt vanligare väg att gå efter 

gymnasiestudierna. Antalet nybörjare vid Sveriges universitet och högskolor var som flest år 

2009. Aldrig tidigare hade högskolan haft sökanden i den omfattningen. Antalet sökande till 

högskolor och universitet år 2009 som saknade akademisk erfarenhet uppgick till 120 000 vilket 

kan jämföras med samma kategori sökande år 2005 då antalet uppgick till 88 000. Det är främst 

dessa som läser studieförberedande utbildningar vid gymnasiet som studerar efter gymnasiet. Av 

dessa är det främst elever från naturvetenskapliga program som idag väljer att läsa vidare. Högt 

deltagande uppvisar även studenter från samhällsvetenskapliga programmet. Av dessa som 

slutförde gymnasiet läsåret 2006/2007 valde 42,5 procent att påbörja högskolestudier inom en 

treårsperiod. Bland elever som färdigställde studier vid ett naturvetenskapligt program läsåret 

2006/2007 valde 81 procent att påbörja studier vid högskolan inom en treårsperiod. Kontrasten är 

stor mellan studieförberedande programval som naturvetenskapliga programmet och de 

yrkesförberedande programmen byggnadsprogrammet och fordonsprogrammet. Dessa som 

avslutade gymnasiet vid sistnämnda program läsåret 2006/2007 valde två procent att påbörja 

högskolestudier inom en treårsperiod (Högskoleverket 2011:11–15).                           .                                                                                    

. 

Enligt Högskoleverket (2011) dominerar studenter med högutbildade föräldrar högskolan och 

högskolestuderande med lågutbildade föräldrar befinner sig i minoritet. Denna ojämna 
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socialgruppsfördelning bland studerande vid universitet och högskolor har länge varit en realitet. 

Det har visat sig att desto längre skolunderbyggnad individen uppbär desto mer sannolikt är det 

att vederbörandes barn börjar studera vid högskolan. En individs totala skoltid och förutsättning i 

studiesammanhang påverkas i hög grad av den utbildningsnivå som föräldrarna har. Elever till 

föräldrar med låg utbildning är i högre grad lågpresterande i studierna. Elever till högutbildade 

föräldrar har i större utsträckning bättre studieresultat. Föräldrarnas utbildningsnivå har i ett 

flertal studier visat sig vara en central indikator på elevens studieresultat och valet av 

bostadsområde och skola (Högskoleverket 2011:16–17).                                        . 

 

Maria Oskarson et al (2010) menar att utbildningsperspektivet baseras på individens 

klassbakgrund och för att betänka att börja studera vid högskolan med en eventuell önskan att 

läsa en längre utbildning underlättar det om vederbörande uppfostrats i en familj med studievana 

som därmed anser det möjligt att genomgå exempelvis en läkarutbildning. Vårdnadshavarnas 

utbildning och individens ursprungsklass är av central betydelse för individens relation till 

högskolestudier (Oskarson et al, 2010:56).   

 

Gunnar Richardson (2004) beskriver att under 2000-talet ökade deltagandet vid högskolor och 

universitet och menar att studier vid denna utbildningsnivå blivit en normalitet då nära nog 

hälften av varje årskull som lämnat gymnasiet fortsätter med studier vid högskolan. 

Utbildningarnas längd och utbudet av inriktningar har med tiden ökat (Richardson, 2004:259). 

 

3.5 Fält, habitus och kapital 

Fält är något som Pierre Bourdieu (2010) benämner som positionsstrukturerade rum och menar 

att var och en i det givna rummet har en position, en grad tillika ett mått av handlingsutrymme. 

Rummet tillika fältet är i regel områdesspecifikt exempelvis religionens fält, politikens fält eller 

akademins fält. Inom det specifika fältet finns det en kamp. Denna kamp kan gestalta sig genom 

att nykomlingar eller förtryckta inom fältet söker efter ett ökat utrymme och kontroll medan 

fältets dominerande medlemmar försvarar sin maktposition och i bästa möjliga mån utestänger 

konkurrensen från eventuella nykomlingar eller lägre rankade medlemmar. Kampen i fältet 

uppstår där det finns specifika intressen och vinster som skall fördelas. För att fältet skall ha ett 

existensberättigande förutsätts att det finns individer som är villiga att delta i fältet och har det 

habitus som innebär att de känner till fältets spelregler och struktur. I vartdera fältet kan vissa 
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specifika kapital ha ett högre värde. Ett specifikt kapital kan i vissa fall vara det som skapar 

maktbefogenheter och auktoritet inom det givna fältet. Dessa som har en lägre grad av önskvärt 

kapital är i högre utsträckning benägna att tänka i omstörtande tankebanor men deltar likfullt 

efter de givna ramar och regler som gäller för det givna fältet (Bourdieu, 2010:223–232). 

 

Pierre Bourdieu (2010) menar att habitus är något som kan liknas vid ett system av beständiga 

och därtill överförbara fallenheter. Individen präglas från sin tillblivelse av de handlingar och 

egenheter som individen exponeras för. Sett till klassförhållanden och därmed sociala 

förhållanden exponeras individen sannolikt för skilda händelser och erfarenheter boeronde på 

vilken klass individen tillhör. Individens rörelsemönster, attityder och uppfattningar är till stor 

del avhängt på vilket habitus individen har. Individen har genom sitt habitus formats till den 

vederbörande är och delar därmed sin grupps sätt att förhålla sig och handla.  Habitus inverkar på 

alla sinnen och influerar därmed gruppmedlemmen och bekräftar i och med detta sin egen och 

gruppens existens. Ett visst habitus kan skapa förutsättningar i ett specifikt fält exempelvis för att 

avancera i den akademiska hierarkin medan ett annat habitus kan vara hämmande inom samma 

fält (Bourdieu, 2010:165–170). 

 

Pierre Bourdieu (1986) redogör för hur olika kapital kan betecknas som maktelement i ett fält. 

Det finns ett antal sorters kapital som individen uppbär skilda mått av. Ett kapital är i regel att se 

som ett resultat av individens samlade arbetsinsats exempelvis individens utbildningskapital. Ett 

kapital behöver inte nödvändigtvis vara förankrat i ens habitus eller vara resultatet av 

ansträngning utan kan plötsligt bli en resurs som individen råder över, ett sådant kapital är 

ekonomiskt kapital. Övriga kapital tar längre tid att bygga upp, exempel på sådana kapital är 

kulturellt kapital och socialt kapital. Ett kapital är ofta att beteckna som situationsbunden, detta 

då kapitalet har graderats i relation till något annat som inte graderats. Denna gradering sker i 

skilda fält (Bourdieu, 1986:46–51). .                                                                 . 

 

Pierre Bourdieu (1986) gör gällande att kulturellt kapital som begrepp uppkom som ett teoretiskt 

förklaringsförsök som möjliggjorde att klargöra sambandet mellan barns socialgruppstillhörighet 

och deras studieresultat. Det visade sig att studieframgångar i hög grad var avhängd på vilket 

socialgrupp eleven tillhörde och att deras mått av kulturella kapital avspeglade sig på studierna. 

Det kulturella kapitalet visade sig kunna förklara sambandet mellan klass och studieresultat. Det 
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kulturella kapitalets tillämpbarhet skulle innebära ett uppbrott med de förutbestämda 

uppfattningarna om att måttet av framgång i studier i överlag hade med nedärvda förmågor att 

göra. Det nedärvda var inte det som dominerade graden av studieresultat utan det som hade 

bäring var individens mått av och tillgång till det kulturella kapitalet. Skolan är fältet där 

individen använder sig av det kulturella kapitalet (Bourdieu, 1986:47).  

 

Enligt Pierre Bourdieu (1986) består det kulturella kapitalet av tre tillstånd. Ett av dessa tillstånd 

är det förkroppsligande tillståndet vilket är att se som en mer permanent disposition mellan psyke 

och kropp. Vidare finns ett objektivt tillstånd där objektiva ägodelar återfinns exempel på dessa 

ägodelar är fotografier, maskiner, böcker, möbler eller tavlor. Det slutgiltiga tillståndet är det 

institutionaliserade stadiet, där återfinns sådant som kan ses i ljuset av akademiska meriter som 

kan dokumenteras i form titlar och grader. Dessa dokumentationer kan öka makten i det fält som 

individen önskar behärska (Bourdieu, 1986:47).   

                                              .                                                                                                                       

Pierre Bourdieu (1986) menar att det sociala kapitalet är summan av de verkliga och potentiella 

resurserna i ett nätverk som en individ kan knyta an till. Det sociala kapitalet är en kapitalform 

som kräver ett visst underhåll, det vill säga vårdande av mänskliga relationer. Underhållet kan 

bestå i riter och växling av gåvor samt kommunikativa handlingar i tal och skrift. Det sociala 

kapitalet är därmed inte att beteckna som ett statiskt kapital utan det sociala kapitalet har en 

rörlighet. Det sociala kapitalet är ofta sammanlänkat med medlemskap i en organisation eller ett 

större sammanhang. Medlemskapet kan bestå i tidigare bekantskaper från skolåren och är 

därmed kopplat till en specifik skola. Vidare kan det vara medlemskap i ett politiskt parti eller 

intresseförening. Det kan också röra sig om att individen tillhör en specifik samhällsklass som 

borgar för kredibilitet och därmed möjliggör ett socialt kapital. En specifik grupps samfällda 

kapital stärker vardera individen i gruppen genom att deras trovärdighet stärks gentemot andra 

inom och utanför gruppen. Omfattningen av individens sociala kapital baseras på antalet 

individer som vederbörande kan inkalla.  Relationerna som framodlats och återfinns i det sociala 

kapitalet kan resultera i symboliska och materiella behållningar. Det som möjliggör profit i form 

av materiella och symboliska vinningar är den sammanhållning som råder mellan parterna i 

gruppen. Förekomsten av ett nätverk med möjliga kontakter är beteckna som resultatet av 

strävsamt arbete och är sällan något som plötsligt blir en tillgång utan har beretts över tid.  

Nätverket bestående av vänskapsförbindelser kan ses som en strategisk investering av sociala 

relationer som är direkt användbara för kortvarigt eller långvarigt bruk. Då nätverket i form av en 
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förening eller klubb skall utökas med en ny medlem är det att betecknas som ett risktagande för 

gruppens identitet. Därmed finns också exkluderande inslag inom nätverket som gör sig av med 

tveksamma element som på ett oönskat sätt särskiljer sig från gruppen (Bourdieu, 1986:51–53).                              

 

Enligt Pierre Bourdieu (2010) kan begreppet smak uppfattas i ett flertal olika fält. 

Samhällsklasserna har var för sig en samfälld smak som gör skillnad på vad som är gångbart och 

inte. Förmågan som innebär att individen kan skilja på vad som exempelvis är stilistiskt ”rätt” 

eller ”fel” är något som individen lärt sig över tid genom bland annat fostran och integrering med 

andra som är mottagliga och närda genom samma smak. Den ”rätta” smaken avspeglar sig ibland 

annat i språket och i ståndpunkter. Smaken anger attityden exempelvis gentemot utbildning och 

därtill även vilken sorts utbildning som är önskvärd och ”rätt”. De kulturella dragen som 

återfinns hos den bildade medelklassen återspeglar individens studieresultat och dess 

utbildningsnivå. Det finns inom klassen en uppmuntrande dagordning gentemot studier vilket 

inte återfinns på samma sätt hos arbetarklassen. Hos medelklassen finns utöver en välvilja 

gentemot studier en större tillgång till medel som främjar studier exempelvis litteratur som är 

gångbar och en debattvilja gentemot samhällsfenomen som därtill kräver kunskap om historia, 

geografi, litteratur med mera (Bourdieu, 2010:20–45).    
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4. Empirisk introduktion 

I uppsatsen medverkade åtta informanter. Fyra informanter tillhörde kategorin första 

generationens akademiker och fyra informanter tillhörde kategorin andra generationens 

akademiker. Ett för informanterna förenande drag var att de färdigställt en akademisk examen 

om minst tre år. Med beaktande av Vetenskapsrådets påbjudna konfidentialitetskrav hade 

informanterna fått namnen Adam, Benita, Christer, Daniella, Elin, Fredrik, Gabriel och Henrik. 

Dessa namn var uppdiktade för att skydda informanternas integritet. Även specifika 

utbildningsprogram, institutioner, arbetsplatser och bostadsorter som kunde röja informantens 

identitet hade medvetet avlägsnats ur denna uppsats. Adam, Benita, Christer och Daniella 

tillhörde första generationens akademiker och Elin, Fredrik, Gabriel och Henrik utgjorde andra 

generationens akademiker (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

4.1 Akademiskt vägval och föräldrarna.                                                      . 

Bland informanterna som deltog i denna studie fanns lika många utbildningsval som där fanns 

informanter och deras arbetslivserfarenhet var av skilda mått och längd.  

 

Adam som är första generationen akademiker ägnar sig åt att doktorera efter nära nog fem års 

studier vid högskolan. Benita läste en kulturorinterad utbildning på tre och ett halvt år och läste 

fristående kurser på ett universitet för att kunna arbeta med sitt intresse för historia och arkiv. 

Christer, första generationens akademiker, har studerat fyra år på ett samhällsvetenskapligt 

program och är för närvarande universitetsadjunkt och assistent. Daniella, första generationens 

akademiker läste en samhällsvetenskaplig grundutbildning och valde därefter att studera på ett 

fortsättningsprogram och har totalt fem års högskolestudier bakom sig.  Henrik som är andra 

generationens akademiker läste ett fyraårigt samhällsprogram vid ett universitet och doktorerar 

för närvarande. Fredrik som är andra generationen akademiker har doktorerat och disputerade 

inom ett samhällsvetenskapligt fält och arbetar nu inom offentlig sektor.  Elin som är andra 

generationens akademiker läste till sjukgymnast vilket var en treårig utbildning och arbetar nu 

inom detta område. Gabriel läste ett och ett halvt år på universitet runt om i Sverige och 

bestämde sig sedan för att läsa till sjuksköterska vilket var ett treårigt utbildningsprogram. Tre av 

de fyra informanterna som tillhörde första generationens akademiker hade valt att arbeta och 

sedan efter ett antal år i arbetslivet valt att studera vid högskolan. Bland informanterna som är 

första generationen akademiker hade tillvaron avstannat och för att komma vidare i sin 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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yrkesmässiga bana hade informanterna valt att studera vid högskolan. Dessa stopp i tillvaron tog 

sig skilda uttryck och hade det gemensamma draget att något var tvunget att ske för att vitalisera 

och transformera den rådande situationen som gått i stå. Detta med att situationen var tvungen att 

förändrats var något som gällde för tre av de fyra informanterna som är första generationens 

akademiker. Följande citat skildrar situationen och de beslut som ledde fram till att nämnda 

informanterna valde att studera vid högskolan.                                                                               . 

 

Jag hade stora förväntningar på brandmansjobbet men fick inte fast jobb […] det var stenhård 

konkurrens […] hade jag fått det jobbet fast hade jag nog inte valt att läsa vidare. (Adam) 

 

Jag hade varit arbetslös i väldigt långa perioder, flera år […] Jag tänkte jag måste ha ett jobb och 

jag utbildar mig nu och sedan växte det fram att det här var kul, här vill jag jobba nu. (Christer) 

 

Jag arbetade på ett callcenter […] jag trivdes inte där, varje dag kändes det som att en bit av mig 

försvann, efter mitt tredje barn kände jag att jag måste göra något annat. (Daniella) 

 

Det som förenar ovan nämnda informanter som är första generationens akademiker var att något 

måste ske för att förbättra möjligheterna till arbete och sysselsättning. Adam, Christer och 

Daniella använde högskolan som en utväg. Den enda av de informanterna av första 

generationens akademiker som hade en mer utstakad studieplan var Benita, hon valde att läsa vid 

högskolan omedelbart efter gymnasiet.                                                . 

 

Jag gick ju direkt från gymnasiet, sommarjobb till att börja plugga […] För mig fanns ingen tvekan 

på att läsa vidare, det har som varit en självklarhet. (Benita)    

                                 . 

Benitas relation och tidiga kontakt med högskolan följer det mönster som visar sig vara mer 

vanligt bland informanterna som är andra generationens akademiker vilka i överlag valde att 

studera vid högskolan direkt efter gymnasiet. Att arbeta direkt efter gymnasiet var mindre vanligt 

både för Benita samt merparten av informanterna som är andra generationens akademiker. 

Följande citat tydliggör det korta tidsspann mellan gymnasiet och högskolan för andra 

generationens akademiker i uppsatsen.  

 

Jag fixade frisedel från lumpen för att kunna gå direkt från gymnasiet till universitet. (Fredrik) 
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Jag pluggade direkt efter gymnasiet, man var inte mentalt förbered för att arbeta, jag kände mig inte 

mogen nog, jag kände mig mer mogen och trygg med att plugga. (Gabriel) 

 

Det har aldrig funnit några tvivel på fortsatta studier, allt annat har bara varit en transportsträcka 

på väg till universitetet. (Henrik) 

 

Benitas deltagande vid universitet direkt efter gymnasiet är liktydigt med den utsago som 

Fredrik, Gabriel och Henrik redogör för. Lika unik som Benita är bland informanterna som är 

första generationens akademiker är Elin den unika bland informanterna som är andra 

generationens akademiker. Elin hade inga omedelbara planer på att studera vid högskolan och 

hennes beslut att studera har tydliga likheter med majoriteten av informanterna som är 

betecknade som första generationens akademiker.   

 

Jag arbetade senast i butik, jag tror det var i sex år. Det kändes inte särskilt utvecklande, så det var 

väl därför jag kände att jag ville jobba med något mer meningsfullt […]. (Elin)      

              . 

Vad avser informanternas föräldrars utbildning och arbete finns skillnader mellan grupperna. 

Dessa skillnader visar sig i utbildningsnivå och yrkesval. Adams mor och far har båda slitit ut sig 

inom det yrke de varit verksamma längst inom. Modern läste under gymnasiet en utbildning 

motsvarande dagens barn - och fritidsprogram varpå hon arbetat inom dagisverksamheten tills 

hon fick förslitningsskador i leder och därefter valde att arbete i butik. Fadern hade läst en 

fyraårig teknisk gymnasieutbildning (gymnasieingenjör) och därefter arbetat som 

byggnadsarbetare och sedermera kranförare varefter han råkat ut för en arbetsplatsolycka som 

inneburit att han i medelåldern fått skola om sig. Benitas far studerade vid ett tvåårigt ekonomisk 

program vid gymnasiet och arbetade därefter i tre decennier som tjänsteman i offentlig sektor. 

Modern läste ett samhällsinriktat program och har därefter en bred yrkesbana. Hon arbetade 

inom äldreomsorgen och sedan som bovärd. Christers mor dog då Christer var ett barn. Döden 

inträffade till följd av sjukdom och modern var under sjukdomstiden inte kapabel till arbete. 

Christers far har en tolvårig skolgång och var född i slutet av trettiotalet. Han arbetade hela sitt 

yrkesverksamma liv som egenföretagare inom handeln, drev butik och hade en period ett antal 

anställda. Daniellas mor var utbildad undersköterska och har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv 

inom vården. Faderns utbildning är för Daniella okänd men han arbetade som grovarbetare åt 

dåvarande Televerket under större delen av sitt yrkesverksamma liv.                               .                                          
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Alla informanter som är första generationen akademiker har föräldrar med gymnasiet som högsta 

utbildning. I överlag dominerar yrkesförberedande utbildningar med undantag för Adam och 

Benitas föräldrar. Benitas mor har läst ett studieförberedande program. Bland informanterna av 

första generationens akademiker har Adams far den längsta utbildningen då han läst ett fyraårigt 

tekniskt gymnasieprogram. 

 

Informanterna som är av andra generationen har gemensamt att åtminstone en av deras föräldrar 

har en akademisk utbildning om minst tre år. Gabriel och Henriks respektive mor och far är 

akademiker. Elin och Fredrik har vardera en förälder som är akademiker.  

 

Elin har vuxit upp med en mor som tidigt utbildade sig till gymnasielärare och arbetade som 

lärare under hela sitt yrkesverksamma liv. Fadern arbetade som inköpare på ett gummiföretag 

och hade utbildat sig inom skogsbruket, vilket var en kortare gymnasial utbildning. Fredriks mor 

utbildade sig till gymnasielärare och skaffade sig därefter ytterligare kompetens för att kunna 

arbeta som specialpedagog. Fredriks far hade en gymnasial utbildning som var inriktad mot 

naturbruk, fadern hade arbetat som bland annat försäkringssäljare men hade därtill arbetat med 

en rad skilda yrken. Gabriel växte upp med en far som var läkare och arbetade som 

chefsöverläkare och en moder som var utbildad socionom och arbetade som kurator fram till 

pensionen.  Henriks far hade utbildat sig till lärare och därefter läst vidare och arbetade sedan 

som rektor. Henriks mor var specialistsjuksköterska inom psykiatrin och arbetade sedan som 

skolsköterska.                       . 

 

Informanter som är andra generationens akademiker har minst en förälder med 

högskoleutbildning om minst tre år, i somliga fall har båda föräldrarna en högskoleutbildning, 

vilket fallet är för Gabriel och Henrik. Föräldrarna med akademisk utbildning arbetar inom det 

fält de utbildat sig inom.  

 

4.2 Tidiga studier.                                                             . 

Då informanterna reflekterar över sin grundskoletid, det vill säga årskurs ett till nio upplever 

samtliga informanter att de under denna tid var självgående i studiesammanhang. Den 

sammantagna bilden av grundskolan är att det gick bra i studierna. Samtliga informanter uppger 

att om de velat hade de säkert fått hjälp med läxor, dock är det ingen av informanterna som 



  

28 
 

menar att läxhjälp varit ett studieinslag de kan minnas i någon större utsträckning. Bland första 

generationens akademiker är läxhjälp något som ingen kan erinra sig även om flertalet anser att 

hjälp fanns om de önskade. Christer menar att ingen hjälp fanns att tillgå i hemmet och upplever 

att han aldrig kände ett behov av läxhjälp.  

 

Bland andra generationens akademiker menar både Elin och Fredrik att de inte behövde hjälp 

med studierna annat än i matematik. Gabriel kunde inte minnas något stöd överhuvudtaget. Detta 

upplevde även Henrik som menade att han till skillnad från sina syskon studerade kontinuerligt 

vilket föranledde att hans föräldrar aldrig behövde vägleda eller fråga honom om detta som rörde 

studier.                                            . 

 

Inför valet av gymnasiet uppvisas skillnader mellan första och andra generationens akademiker.  

Informanterna av första generationens akademiker bortsett från Benita upplever att de gjorde sitt 

gymnasieval baserat på ett eget beslut, men informanterna medger att vännernas val till 

gymnasiet kan ha haft viss inverkan. Följande citat ger en uppfattning av första generationens 

akademikers reflektion över gymnasievalet som i överlag antingen baseras på helt individuella 

intressen eller har därtill en viss social aspekt.               . 

 

[---] kompisarna var vägledande i valet av studier. Sedan hade jag ju dataintresse också, de jag 

umgicks med hade ju också dataintresse [...] Jag läste datorinriktat naturprogram. (Adam) 

 

[…] Jag ville bli rik, det speglade nog tidsandan och den kultur som var på den tiden. Linjen jag 

läste hette Företagsekonomi [...] en tvåårig utbildning jag sedan byggde på med ett år. (Christer) 

  

Jag har alltid varit intresserad av mat och matlagning, det var inte kompisar som var styrande, det 

var självständigt val […] Jag läste Restaurang, en tvåårig utbildning. (Daniella) 

 

Adam, Christer och Daniella som är av första generationens akademiker har gemensamt att deras 

föräldrar inte varit engagerade i deras val till gymnasiet. Benita som är första generationens 

akademiker ger till skillnad från övriga informanter uttryck för att vuxenvärlden haft inverkan på 

gymnasievalet. Detta levandegjordes genom att Benitas föräldrar helst såg att hon valde en bred 

teoretisk utbildning som kunde öka förutsättningarna för fortsatta studier. Benita menar att 

hennes gymnasieval samhällsprogrammet med kulturinriktning också hade en koppling till 
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hennes intresse. Sedan mellanstadiet hade hon fått ett ökat historieintresse genom hennes intresse 

för släktforskning, ett intresse som uppstod vid elvaårsåldern.  

 

Jag började ju släktforska när jag var elva, så jag visste ju att jag ville läsa mycket historia […] 

Min mamma tyckte samhälls var en bra grund att stå på. (Benita) 

 

Bland informanterna som är andra generationens akademiker kan de i överlag minnas att 

föräldrarna och vuxenvärlden varit vägledande vid deras val till gymnasieinriktning. De flesta av 

informanterna som är av andra generationen kan minnas att deras föräldrar haft delaktighet i 

deras val till gymnasiet. Elin är den enda bland nämnda informanter som känner att hon inte hade 

någon dialog med föräldrar eller andra vuxna inför valet till gymnasiet. Gabriel och Henrik är de 

enda av informanterna vars båda föräldrar har akademisk utbildning och därtill längst 

utbildningsbakgrund. Både Gabriel och Henrik upplever att även om de inte behövt eller sökt 

hjälp i läxläsning hade de kunnat få hjälp med läxor om de velat. Båda upplevde när de väl var 

tid för att söka till gymnasiet uppvisade deras föräldrar ett engagemang. Både Gabriel och 

Henrik valde att läsa samhällsprogrammet. Deras föräldrar var mån om att de skulle få bredast 

möjliga utbildning vilket skulle kunna ge dem bättre studieförutsättningar.  

Ett studieförberedande program var därför det som var vägledande inför valet till gymnasiet.         

 

[…] det enda morsan och farsan la sig i det var då jag skulle söka in på gymnasiet det var att jag 

absolut inte skulle välja ett praktiskt program, det var de enda mina föräldrar la sig i […]Mamma 

tyckte jag skulle ha mer valmöjligheter för att sedan kunna plugga på högskolan. (Gabriel) 

 

Det blev diskussioner mellan mig och min far, han kunde inte förstå att jag inte valde att läsa natur, 

då jag hade förutsättningarna för det […] Det fanns ju två alternativ och båda var ju 

studieförberedande, jag visste ju redan då att jag skulle utbilda mig efter gymnasiet. (Henrik)  

 

Fredrik som är andra generationens akademiker upplevde också att föräldrarna var involverade i 

gymnasievalet men inte i samma utsträckning som för Gabriel och Henrik. Fredrik kände sig mer 

styrd av vänner och upplevde att högstadiet var en rörig tid med mycket störande element i 

skolklassen som resulterade i medelmåttiga betyg. Valet till samhällsprogrammet var därför en 

bred utbildningsbas med möjlighet till fortsatta studier efter gymnasiet. Fredrik är den informant 

som i högst utsträckning tycks styrd av vänner inför valet till gymnasiet, även om det inte enbart 
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var det sociala som styrde utan även ett eget intresse för en bred utbildningsgrund.                       .                                                              

 

[---] sedan valde jag tillsammans med två andra kan man väl säga […] vi lade ett önskemål om att 

komma tillsammans och vi kom i samma klass, samhälls generell inriktning. (Fredrik) 

 

Elin upplevde inget som helst vägledning från föräldrarna då det kom till gymnasievalet. Elin 

hade inför påbörjandet av gymnasiet flyttat till en ort där hon inte kände någon, att vännerna var 

en påverkansfaktor kunde hon därmed inte se. Elin valde själv det hon var intresserad av och 

hade under en sommar arbetat på kontor och valde därför handel och kontor som var en tvåårig 

gymnasieutbildning.                                       . 

 

Vad avser informanterna som är andra generationens akademiker är det Elin som särskiljer sig 

med att vara den enda som stått utan påverkan från andra i valet inför gymnasiet och därtill var 

Elin den enda av andra generationens akademiker som valde en yrkesförberedande utbildning. 

Detta kan kontrasteras mot Benita som är den enda av de informanter som är första 

generationens akademiker som upplevde stöd i valet till studieförbredande gymnasial utbildning.  

 

Mestadels upplevde informanter som är första generationens akademiker att gymnasiet sannolikt 

skulle bli sista utbildningsinstansen. Högskolan fanns då inte i deras begreppsvärld. Informanter 

som är andra generationens akademiker upplevde att högskolan etablerades som en potentiell 

utbildningsväg redan under grundskoletidens senare år.                                                    .                                                                    

. 

Bland informanter som valde en yrkesförberedande eller tvåårigt utbildningsprogram fanns inga 

tankar på akademiska studier under gymnasietiden. Informanter som inte betänkte fortsatta 

studier efter gymnasiet under sin gymnasietid var Christer, Daniella och Elin. Adam som 

förvisso läste ett datainriktat naturvetarprogram gav inte uttryck för att fortsätta med akademiska 

studier efter gymnasiet. Högskolan som sannolik väg efter gymnasiet skulle etablera sig för 

samtliga informanter som valt det studieförbredande programmet samhällsvetenskap. De 

informanter som genom sin utbildning fick ett ökat intresse för högskolan var Benita, Fredrik, 

Gabriel och Henrik och detta under tiden för sin gymnasieutbildning. Benita, Gabriel och Henrik 

var dessa som innan gymnasiet visste att akademiska studier var att vänta och deras val att 

studera skulle bara förstärkas under gymnasietiden. För Fredrik föddes idén till akademiska 

studier under gymnasietiden som till viss del berodde på inspirerande lärare. Sammantaget för 
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alla manliga informanter som läste det studieförberedande samhällsprogrammet var att det i 

utbildningsprogrammet fanns lärare som inspirerade dem till fortsatta studier. Även om ingen av 

informanterna som läste samhällsprogrammet gått i samma klass och inte heller i samma stad var 

intrycket att lärare inspirerade till fortsatta studier.                                        

 

Andra året på gymnasiet fick vi en lärare som var helt fantastisk, han fick en verkligen att tänka 

kritisk och han lyfte elever och intresset för fortsatta studier. (Fredrik)         . 

 

I tvåan på gymnasiet, då fick jag mer respekt för lärandet, jag fick veta runt omkring bland lärare 

och föräldrar att det blir svårt utan högskola […] lärarna jag hade gav väldigt bra förutsättningar 

för att man skulle bli intresserad och peppade till högskolan. (Gabriel)              . 

 

Sista året på gymnasiet fanns det mer ett genuint intresse för att få veta mer, vi hade en bra 

lärarstab det sista året, det var särskilt en lärare som hade några frågeställningar som för mig var 

rätt i tiden. (Henrik)                                                                                                                 . 

 

Benita som också läste samhällsprogrammet gav inga reflektioner som visade att någon lärare på 

gymnasiet gett henne inspiration till fortsatta studier men menade att ämnen hon läste under 

gymnasiet förstärkte hennes vilja och önskan att studera vid högskolan. Benita menar att det är 

främst fyra personer som inspirerat henne till att studera på akademisk nivå. Benita berättar att 

hennes farmor var en studiebegåvning och fick förutsättningar att läsa på Hermans brevskola. 

Benita uppgav att hennes farmor blev intellektuellt hämmad av sin man, det vill säga Benitas 

farfar. Vidare menar Benita att hennes faster som stod henne nära uppmuntrat hennes intressen 

och tankar på vidare studier ändå sedan Benita var liten. Fastern berättade om hur hennes far, det 

vill säga Benitas farfar hämmat hennes önskan om att läsa på högskolan. Benita menar att hennes 

farfar ansåg att kvinnor inte skulle studera i någon större utsträckning då det inte var deras plats 

och därmed var det enligt honom ett resursslöseri. Benitas mor som läste ett 

samhällsvetenskapligt program på gymnasiet hade även hon en önskan om att läsa vid högskolan 

men att det inte blivit av. Benita uppgav att hon länge känt att hennes mor drivit fram och 

uppmuntrat till högskolestudier. Den fjärde personen som Benita anser ha påverkat henne är den 

lärarinna hon hade under grundskoletiden som tyckte Benita skulle bli utrikeskorrespondent, 

vilket också länge var Benitas målsättning. Till skillnad från Fredrik, Gabriel och Henrik är 

Benita första generationens akademiker. Vidare är Benita den enda av informanterna som 
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formats av ett akademiskt intresse inom familjen men därtill ett ofullbordat akademiskt 

studiedeltagande.                 

    . 

Elin som är andra generationens akademiker upplever inte att högskolan fanns i hennes 

utbildningshorisont under gymnasietiden. Hon var nyinflyttad och de vänner hon skaffat sig gick 

samma tvååriga yrkesförberedande utbildning på handel och kontor. Väldigt få av hennes vänner 

om ens någon valde att läsa vidare efter gymnasiet. Föräldrarna uppmuntrar inte heller till 

fortsatta studier och inte heller gymnasieskolan eller vänner. Elin arbetade många år inom butik 

men upplevde inte arbetet stimulerande, därtill uttrycker Elin att hon upplevt sig nödgad till att 

studera vidare på akademisk nivå.                                                                       . 

 

Det är mycket inom familjen och hela släkten så är det många som har en akademisk utbildning så 

det har som funnits en förväntan, ja en viss press måste jag ändå säga. (Elin) 

 

4.3 Akademiska studier                                                                                                           .                                                                                                                 

Bortsett från Benita har informanterna som är första generationens akademiker valt att studera 

vid högskolan därför att deras situation varit i behov av vitalisering av rådande livssituation. Det 

var inte ovanligt bland informanterna som är första generationens akademiker att det passerat 

mellan 10-20 år sedan gymnasiet då de beslöt att läsa vid högskolan. Informanter som är andra 

generationens akademiker, bortsett från Elin, har valt att omgående efter gymnasiet studera 

vidare vid högskolan. Bland informanterna som valde att studera vidare direkt efter gymnasiet 

var beslutet självklart, det fanns inte någon annan sysselsättning än högskolan som intresserade. 

Ingen av informanterna som valde att gå till högskolan direkt efter gymnasiet kan föreställa sig 

vad de skulle ha gjort om de inte studerat vid högskolan. Ett flertal informanter oavsett om de var 

första eller andra generationens akademiker gav uttryck för att de trodde att högskolestudier 

skulle bli svårare och mer avancerat än vad det sedan visade sig vara. Följande citat 

exemplifierar hur föreställningen av högskolan yttrade sig.                       . 

 

Jag hade mycket högre förväntningar på kunskapsnivån och vad man fick göra. (Adam) 

 

Ja trodde nog att det skulle vara svårare, det kändes ju märkvärdigt att jag skulle börja plugga på 

universitetet och hur skulle jag klara det? (Daniella)   

                              . 
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Jag föreställde mig nog att det skulle bli tufft, mycket att läsa. Jag tycker väl som att det motsvarade 

mina förväntningar, det måste jag ändå säga. (Elin)   

                           . 

Jag trodde att det skulle vara tuffare, fast en vanlig människa klarar ju det. (Gabriel) 

 

Jag tänkte att det skulle vara svårare att behandla den kunskapsmassa som man ska men jag märkte 

att man fick tiden att behandla kunskapsmassan. (Henrik) 

 

Övriga informanter kunde inte minnas några egentliga föreställningar av högskolan innan de 

påbörjade studierna. Benita menade att hon gick direkt från gymnasiet till högskolestudier och 

därmed inte reflekterade över hurdan högskolan skulle vara bara det att det för henne var en 

självklarhet. Christer menade att han tidigare satt upp idealbilder på hur saker skulle vara, men 

valde att vara nollställd inför högskolan för att inte bli besviken. Fredrik kunde inte heller 

föreställa sig hurdan högskolan skulle vara. Fredrik upplevde sedan han påbörjat sina 

högskolestudier att vissa aspekter av studiekulturen var något han aldrig kunnat förlika sig med. 

Fredrik menar att en viss typ av kultur som hör till det akademiska fältet saknar relevans för 

honom. Följande citat visar hur Fredrik upplevde denna sida av högskolan.               

 

Jag har aldrig tyckt om det där studentikosa, det tycker jag är riktigt töntigt och det har jag aldrig 

köpt och aldrig tyckt om, jag tycker bara det är löjligt, springa omkring i dräkter, sittningar och 

annat fjant. Jag hade nog inte förstått hur mycket av det studentikosa det var. (Fredrik)   

 

I överlag upplever informanterna att högskolan inte var lika avancerat som de trott före de 

började studera, de uttrycker detta på skilda vis. Adam uppvisar en besvikelse över att 

högskolestudierna inom det tekniska området saknar det djup han hoppades på. Elin tycker att 

föreställningarna av högskolan innan studierna motsvarar verkligheten. Henrik uppvisade oro 

över den kunskapsmassa som följde med akademiska kurser men kände samtidigt en lättnad över 

att tid fanns för att bearbeta denna kunskapsmassa. Vissa informanter som Benita, Christer och 

Fredrik har ingen föreställning om den akademiska utbildningen varvid Fredrik ger uttryck för 

upplevelsen av den studentikosa kulturen.                                                 . 

  

Vad avser studiedeltagandet på akademisk nivå bland informanternas vänner finns en tydlig 

skillnad mellan informanterna som är första generationen akademiker och dessa som är andra 

generationens akademiker, bortsett från Benita och Elin. Informanterna Fredrik, Gabriel och 
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Henrik, samtliga andra generationens akademiker menar att studiedeltagandet bland deras vänner 

varit högt. Fredrik menar att det höga studiedeltagandet bland hans vänner till stor del hade att 

göra med valet att läsa vid ett studieförberedande gymnasieprogram.  Gabriel säger att han inte 

har någon vän som inte läst på universitet. Henrik menar att de allra flesta av hans vänner läst 

vidare och bland hans bästa vänner är det bara en som inte valt att läsa vid högskolan. Benita 

säger att nära nog alla av hennes vänner valt att läsa vid högskolan men att hon inte påverkades 

av dem då hon var först bland vännerna med att söka till högskolan. Elin menar att de flesta av 

hennes vänner inte valde att läsa efter gymnasiet. Christer säger att somliga av hans vänner valt 

att läsa vid högskolan efter trettioårsåldern. Både Christer och Daniella medger att de har fler 

vänner som valt att inte läsa vidare än vänner som valt att läsa vid högskolan. Det kan 

konstateras att bland de informanter som valde att läsa ett studieförberedande program var det 

emellan informanternas vänner ett högt deltagande vid högskolan. Informanterna som läst ett 

yrkesförberedande utbildningsprogram det vill säga mestadels första generationens akademiker 

hade få vänner som läst vid högskolan.     

                 .                                                                . 

4.4 Efter studier                                                                           . 

Samtliga informanter upplever att högskolestudierna haft en positiv inverkan på dem. Adam 

menar att högskolan gett honom ett kritiskt tänkande och Benita säger att hon fått ett mer 

källkritiskt förhållningsätt. Christer tycker att högskolan gjort att han vuxit som människa och 

beskriver att han fått kunskap att förstå samhället men även livet. Daniella tycker att hon 

sannolikt blivit mer analytisk. Elin berättar att hon mognat som människa men även att hon fått 

mer kunskap inom det område hon intresserat sig för vilket är värdefullt i hennes yrkesutövning. 

Fredrik uppger att han blivit mer strukturerad och därtill fått fördjupade kunskaper. Gabriel anser 

att han blivit intelligentare och därtill allmänbildad. Henrik berättar att högskolan tillfört 

djupkunskaper, men även analysförmåga.  Totalt sett kan det konstateras att samtliga informanter 

oavsett utbildningsbakgrund eller socialt ursprung anser att högskolan tillfört dem vad de 

upplever som positiva egenskaper.                                                          . 

 

Informanterna som doktorerar eller har doktorerat ger en mer komplex redogörelse för 

upplevelsen av högskolan ur ett socialt perspektiv. De redogör som övriga informanter i positiva 

ordalag om sin grundutbildning och hur de efter den utvecklats som människor.  
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Daniella och Fredrik redogör för att de under sin grundutbildning upplevt att det förekommit inre 

strider mellan studiekollegor. Både Daniella och Fredrik som läst skilda utbildningsprogram 

redogör för att somliga i deras absoluta studienärhet gjort mycket för att framhäva sig själva. 

Fredrik utrycker att det förekommit ”vassa armbågar” som gjort goda vänner till bittra fiender.  

                    .                                                                 .    

Av de informanter som doktorerar återfinns Adam och Henrik. Fredrik har doktorerat.  Christer 

är verksam som lärare och forskningsassistent inom högskolan men har inte doktorerat. Fredrik 

som doktorat upplever att omgivningens reaktioner ändrades då han började doktorera och att 

stämningen blev mycket mer överdriven än vad han trodde att den skulle bli. Fredrik upplevde 

att folk hanterade honom på ett annat sätt än innan. Dessa i hans privata umgänge lyssnade, gav 

beröm och önskade medhåll i frågor och funderingar. I överlag upplevde Fredrik att han fick mer 

respekt. Fredrik menar att han aldrig trivts med att få beröm och alltid haft lättare att ta kritik.    

                                                    . 

Henrik upplever att då han började doktorera blev reaktionerna oväntade. Att han skulle läsa vid 

högskolan var väntat fast då Henrik berättade att han avsåg att doktorera uppstod familjär osämja 

vilket Henrik tolkade som avund. Henrik har ett syskon som velat studera på högskola men enligt 

Henrik hämmats av sin sambo. Sedan Henrik börjat doktorera kan han inte alltid diskutera 

studierelaterade samtalsämnen då hans syskon och dennes sambo tar illa vid sig. Sedan Henrik 

första gången berättade att han avsåg att doktorera upplever Henrik att familjerelationen blivit 

ansträngd.  

 

Christer upplever att han får ut mindre av att träffa sin syster och hennes sambo vilket föranlett 

att hans relation till henne och hennes sambo förändrats. Christer poängtera att de inte glidit ifrån 

varandra men att han inte känner samma intellektuella stimulans i samtalen som innan 

högskolestudierna.                                            . 
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5. Diskussion och slutsats genom analys   

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur första respektive andra generationens 

akademiker upplever högskolan samt om det fanns en skillnad mellan dessa grupper. Vidare 

ämnade denna uppsats att utkristallisera vilka faktorer som kan anses ligga till grund för att 

individen väljer akademiska studier. Härefter följer fyra strofer som sammantaget och kortfattat 

besvarar uppsatsens syfte. Därefter följer ett fördjupat resonemang där teori sammanvävs med 

empiri vilket avser att genomgripande redogöra för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med ett grafiskt sammandrag som överskådligt redogör för uppsatsens centrala 

slutsatser därefter följer avslutande reflektioner. ..       

                            

1) I överlag upplever första generationens akademiker högskolan långt efter det att de gått ut 

gymnasiet. Tiden mellan gymnasiestudier och högskolestudier är bland nämnda 

informanter i huvudsak mellan 10-20 år. Oftast har dessa som saknar högskoleutbildade 

föräldrar ingen relation till högskolan under uppväxtåren eller under den tidiga 

vuxentiden. Att högskolan skulle vara svårare än vad den sedan visade sig vara är 

utmärkande bland uppsatsens informanter som är första generationen akademiker. Bland 

dessa är upplevelsen av att högskolan medfört positiva egenskaper något som gäller alla 

informanter som är första generationens akademiker. Första generationens akademiker 

upplever högskolan som en utvecklande arena och ger inga indikationer på att de 

upplever sig vara förfrämligade inom den akademiska världen.                     

     .                                                             

2) Ofta upplever andra generationens akademiker högskolan åratal innan de har möjligheten 

att påbörja högskolestudier. Redan inför gymnasievalet skapas den första upplevelsen av 

begreppet högskolan och under gymnasietiden upplever de flesta informanter som är 

andra generationens akademiker att högskolan är den ”rätta” vägen att gå och med fördel 

omgående efter gymnasiet. Upplevelsen av att högskolan var lättare än vad de trott är 

rådande bland informanterna.                                . 

 

3) Skillnaderna mellan första och andra generationens akademiker vad avser upplevelsen av 

högskolan är att andra generationens akademiker redan under tidig tonårstid bildar sig en 

uppfattning av begreppet högskolan och upplever att de vägleds i riktning mot högskolan. 

Första generationens akademiker blir i huvudsak personligt mer bekanta med högskolan i 
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vuxen ålder, de upplever inte att de vägleds i riktning mot högskolan. En tydlig likhet 

mellan informanterna som är första och andra generationens akademiker är att de flesta 

trodde att högskolestudier skulle vara svårare än vad det sedan visade sig bli. Ytterligare 

en likhet i upplevelsen av högskolan är att både första och andra generationens 

akademiker upplevde att högskolan tillfört dem något positivt. Vanligt bland dessa som 

valt att forska efter sin grundutbildning var att de upplevde att stämningen blev 

överdriven och de sociala relationerna ansträngda.                                                       .                       

 

4) Det finns ett antal faktorer som kan anses vägledande vid valet av att studera vid 

högskolan. En faktor som ökar sannolikheten för högskolestudier är att individen under 

sin grundskoletid vägleds mot ett studieförberedande program. Ytterligare en faktor är 

intressen som sedan kan användas i utbildningssyfte. Exempel på sådant intresse är 

historia, läsning och släktforskning. Uppmuntran och vägledning är ytterligare en faktor 

som bidrar till att öka sannolikheten för fortsatta studier. En faktor som varit vanligast 

bland första generationens akademiker är att livssituationen krävt vitalisering och 

utbildning setts som en väg ut.  

                                                              . 

Att klasspositionera informanterna gör det lättare att ansluta informanterna till det teoretiska 

uppslagen som använder terminologin arbetarklass och medelklass. Lena Karlsson (2005) menar 

att klass är en ofrånkomlig beståndsdel då individer och grupper skall undersökas. I denna 

uppsats har informanternas bakgrund kopplats till det traditionella klassbegreppen arbetarklass 

och medelklass (Karlsson 2005:57). Oavsett om samhället väljer att byta ut epiteten arbetarklass 

och medelklass till annat finns klassamhället kvar och är en realitet (Karlsson, 2005:2-3). 

Informanterna som är första generationens akademiker tillhör i överlag arbetarklassen enligt 

ESEK: Europeisk Socio- Ekonomisk Klassifikation. ESEK som har tio klasspositioner och där 

klassposition sju till och med nionde klasspositionen utgör arbetarklassen. (Oskarson et al, 

2010).  Adam och Daniellas föräldrar har enligt ESEK yrken inom den sjunde och åttonde 

klasspositionen. I dessa klasspositioner återfinns yrken som försäljare, butiksbiträde, vårdare, 

byggarbetare och barnskötare. Benita som är första generationens akademiker tillhör dock 

medelklassen då hennes far återfinns i ESEKS tredje klassposition med yrket som kan placeras 

inom ramen för diverse kontorsanställda. Christers far i egenskap av egenföretagare med färre än 

tio anställda tillhör enligt ESEK klassposition fyra som tillhör det mellanliggande skiktet det vill 
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säga medelklassen.  Bland informanter som är första generationens akademiker är det därmed 

Benita och Christer som inte är arbetarklass (Oskarson et al, 2010:23).                               . 

 

Informanterna som är andra generationens akademiker tillhör samtliga medelklassen enligt 

ESEK. Elin och Fredrik tillhör den andra klasspositionen då deras mödrar är gymnasielärare. 

Gabriel tillhör den första klasspositionen med sin far som är chefsöverläkare och även Henrik 

tillhör första klasspositionen med sin far som är rektor (Oskarson et al, 2010:22). 

 

Det är mindre vanligt att arbetarklassen prioriterar högskolan i relation till medelklassen vilket 

visar sig bland nämnda informanter från arbetarklassen. Det är vanligare att arbetarklassen 

prioriterar arbete framför studier (Trondman, 1994:40) Flertalet av informanterna som är första 

generationen akademiker upplevde att högskolestudierna skulle vara svårare än vad de sedan 

visade sig vara. Informanterna som utgörs av arbetarklassen har vuxenvärlden inte visat vägen 

för högskolan under uppväxttiden utan informanterna har själva sökt sig till högskolan. Att 

vuxenvärlden inte visat högskolan som potentiell väg för informanterna från arbetarklassen beror 

på de i överlag vuxit upp i miljöer som saknar studievana (Oskarson et al, 2010).   

 

Att informanterna från arbetarklassen inte vägleds i fortsatta studier är en realitet som hänger 

samman med att de i högre utsträckning fostras till arbete, därmed vägleder eller uppmuntras de 

inte till fortsatta studier vid högskolan (Mills, 2002:277).                                                             .                                                                                                    

. 

Christer, en av informanterna som är av första generationens akademiker upplever att han får 

mindre intellektuellt utbyte med sin syster och hennes sambo efter studierna. Detta är att se som 

en söndring mellan Christers sociala ursprung och den för honom nya akademiska miljön. Denna 

söndring är vanlig då de från studieovana hem möter högskolan (Trondman, 1994:140–147).  

 

Ingen av informanterna som är första generationens akademiker upplevde högskolan som en 

främmande arena utan upplevde snarare en trivsamhet vilket står i kontrast till det förfrämligande 

som Trondman (1994) menar är signifikant för arbetarklassens upplevelse av högskolan. Det 

skall nämnas att de 16 informanter som förekom i Mats Trondmans (1994) studie i huvudsak 

hade föräldrar med traditionella arbetarklassyrken utan krav på utbildning och där flertalet av 

informanternas föräldrar uppbar sexårig folkskola som högsta utbildning (Trondman, 1994:35). 

Det finns fog att tänka sig att Trondmans informanter upplevde större främlingskap i högskolan 
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då de härstammar från särskilt studieovana hem.  Första generationens akademiker i denna 

uppsats kommer från hem med förhållandevis god utbildningsbakgrund exempelvis Adams far 

som har en gymnasieingenjörsutbildning och Benitas föräldrar med samhällsvetenskapligt 

gymnasium och gymnasieekonomutbildning.                            . 

 

Mats Trondman (1994) visar uteslutande på arbetarklassbarn vars föräldrar har renodlade 

arbetarklassyrken utan krav på utbildning. Arbetarklassen är komplex och kan inte förklaras 

uteslutande av dessa som uppbär manuella yrken. Ronny Ambjörnsson (1988) resonemang ger 

en historisk fond och visar på en vidd i arbetarklassen vilket i uppsatsen tillför en mer nyanserad 

bild av arbetarklassen. I arbetarklassen finns dessa med låg utbildningsgrad och därtill ett svalt 

intresse för studier men även dessa som ser bildning som en väg ut ur armod och därtill en väg 

till intellektuell berikning. Ronny Ambjörnsson (1988) vittnar om att arbetarklassen inte behöver 

känna sig alienerad i utbildningssammanhang, detta då arbetarrörelsen fundament delvis består 

av ett bildningsideal (Ambjörnsson, 1988:117–147 ). Vetskapen om en nyanserad arbetarklass 

skapar en förståelse för att informanterna i denna uppsats inte upplever alienation i högskolan. 

Det bör därtill tillägas att högskolan också mist sitt unikum då alltfler väljer att läsa vidare, även 

dessa ur arbetarklassen (Högskoleverket, 2011).  

 

Högskolan och studiedeltagandet från arbetarklassen har blivit desto vanligare i efterkrigstidens 

utbildningssystem, därmed är klassresor genom utbildning inget unikt i Skandinavien 

(Ambjörnsson, 2011:10). Då Trondman (1994) redogjorde för arbetaklassens upplevelse av 

högskolan var det mer ovanligt med arbetarklassen i högskolan och därmed upplevde eleven från 

arbetarklassen sig vara utelämnad med en helt annan bakgrund än klasskamraterna vid 

högskolan. Vid tiden för den upplevelse av högskolan som Mats Trondman (1994) redogör för 

var det endast en elev på tjugo som kom från arbetarklassen (Trondman, 1994:21–23). Under 

1990-talet uppstod en kris vilket föranledde ett större deltagande vid högskolan som en väg 

genom vilken individen kunde ta sig ut ur arbetslöshet, därmed började högskolan sin bana mot 

normalisering (Oskarson et al, 2010:42). Denna normalisering av högskolan innebär sannolikt att 

informanterna från arbetarklassen i sin upplevelse av högskolan förhåller sig oberörda då de 

finner många i sin omgivning med samma bakgrund vilket skiljer sig från den studie som Mats 

Trondman bedrev för snart 20 år sedan. Det är inte bara 1990-talskrisen som gjort att fler söker 

sig till högskolan utan även den utbildningsreform som genomdrevs på 1960-talet då 

grundskolans nio år blev obligatoriska och därtill byggdes gymnasiet ut vilket ökade 
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bildningsnivån som i sin tur på sikt ökade deltagandet vid högskolor (Statistisk årsbok 

2012:430). Idag har studier vid högskolan normaliserats då nästan varannan elev som lämnar 

gymnasiet påbörjar högskolestudier (Richardson, 2004:259). Detta höga deltagande och 

normalisering av högskolan kan till viss del förklara varför informanterna av första generationens 

akademiker i uppsatsen inte ger gehör för en upplevelse av förfrämligande inom högskolan.                                               

 

Samtliga informanter som är första generationens akademiker upplever att högskolan har haft en 

positiv inverkan på dem. De egenskaper som informanterna upplever högskolan gett dem är ett 

källkritisk förhållningsätt, mognad och livsinsikt samt en större analytisk förmåga.  

 

Upplevelsen av högskolan som begrepp har bland informanterna som är andra generationens 

akademiker funnits i deras utbildningshorisont redan under grundskolan. Gabriel och Henrik fick 

inför sitt gymnasieval veta att en teoretisk och därtill studieförberedande gymnasieutbildning var 

den bästa vägen mot fortsatta studier. För Fredrik som också är andra generationens akademiker 

etablerades upplevelsen av högskolan som en sannolik väg under gymnasietiden. Skolan är den 

instans där medelklassens värderingar och inställningar frodas (Mills, 2002:265). Elin saknade 

styrning från vuxenvärld eller vänner och läste ett yrkesförberedande program vid gymnasiet. 

För Elin kom inte högskolan att existera som en potentiell väg förrän många år efter gymnasiet.  

Det föräldrastöd som Gabriel, Henrik och i viss mån Fredrik fick i sitt gymnasieval var ett led i 

att förbättra de framtida förutsättningarna för utbildning (Mills, 2002:266–268).         

         .                                     

De allra flesta av informanterna som är andra generationens akademiker var yngre när de först 

skapade sig en upplevelse av högskolan, då flertalet av dem målmedvetet gick direkt från 

gymnasiet till högskolan. Detta kan ses i ljuset av Mills (2002) som menar att medelklassen ser 

utbildningen som den absoluta nyckelfaktorn till framgång. Utbildning är den nödvändiga vägen 

då medelklassen i huvudsak ser till arbetslivets krav på kvalifikation och kompetens. 

Medelklassens barn skaffar utbildning före inträdandet på arbetslivets arenor, därmed skapas 

deras upplevelse av högskolan redan i ungdomen. Flertalet av informanterna som är andra 

generationens akademiker upplevde innan de började vid högskolan en förväntan att högskolan 

skulle vara svårare än vad den sedan visade sig vara.  

 

Fredrik, andra generationens akademiker var den enda av andra generationens akademiker som 

gav uttryck för högskolan ur ett organisationskulturellt perspektiv. Fredrik upplevde det 
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studentikosa studentlivet som stötande och valde därför att medvetet undvika denna del av 

högskolekulturen. Det Fredrik vänder sig mot är de riter som ingår i högskolefältets sociala rum. 

Genom symbolhandlingar och riter söker dessa i Fredriks närhet bygga ett socialt kapital. Fredrik 

söker sig istället mot fältets inre kärna vilket är studierna. Fredrik gör ett medvetet val att välja 

det nätverk som passar honom istället för att likriktat stabilisera sitt sociala kapital på bekostnad 

av sin egen person (Bourdieu 1986:51–53).                                                                    . 

 

Dessa studierelaterade konflikter som både Daniella och Fredrik upplevde kan förklaras som en 

kamp inom fältet. I detta fall är fältet tillika rummet högskolan och där skall vinsterna fördelas. 

Kampen i ett fält består i att utestänga konkurrens och försvara sin maktposition och försöka nå 

ökat utrymme och kontroll. Mellan Henrik och dennes syskon finns likväl en konflikt som är 

studierelaterad. Henriks syskon och syskonets sambo upplever det svårt när Henrik tillkännagivit 

att han doktorer. Syskonet vill in i det akademiska fältet men hejdas av sin sambo. Henrik har 

tagit makten om fältet ytterligare i och med att han doktorerar (Bourdieu, 2010:223–232).   

 

Flertalet av informanterna som är andra generationens akademiker upplever att deras relation till 

högskolan börjat åratal innan de kunnat söka in till högskolan. Vidare upplever informanter som 

är andra generationens akademiker att föräldrarna och omgivningen i överlag varit mån om att de 

skulle läsa studieförberedande för att därigenom ha större chanser till akademiska studier.   

 

Den tydligaste skillnaden mellan första och andra generationens akademiker i denna uppsats är 

att andra generationens akademiker flera år innan de började högskolan bildat sig en upplevelse 

av begreppet högskolan emedan första generationens akademiker inte sett sig själv som potentiell 

högskolestuderande förrän flera år efter gymnasiet.  Andra generationens akademiker har i 

överlag en vuxenvärld som berättat om högskolan som en väg efter gymnasiet. Första 

generationen saknar i överlag denna diskussion kring högskolan som tänkbar väg efter 

gymnasiet. Andra generationen är i huvudsak yngre och har därmed ett tidigare möte med 

högskolan emedan första generationen i huvudsak är äldre när de först upplever högskolan.  

 

En tydlig likhet mellan första och andra generationens akademiker var att de trodde att högskolan 

skulle vara svårare än vad den sedan visade sig vara. Ytterligare en likhet som tidigare nämnt var 

att samtliga informanter upplevde att högskolan tillfört dem något positivt.                                . 
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Det finns ett antal faktorer som kan anses vara vägledande vid valet till att studera vidare på 

akademisk nivå. Den första faktorn som tycks öka sannolikheten för fortsatta studier är att 

föräldrar och vuxenvärlden leder in individen till ett studieförberedande utbildningsprogram. Det 

finns främst två studieförberedande program som har högst deltagande vid högskolan, dessa 

gymnasieutbildningar är det naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga 

programmet (Högskoleverket 2011:11–15). Bland informanter som läst ett studieförberedande 

program visade sig deltagandet till högskolor inledas ganska omgående efter gymnasiet emedan 

det bland informanter som läste yrkesförberedande program dröjde det i överlag flera år innan 

högskolan blev en realitet. I denna studie finns ingen större skillnad mellan dessa med akademisk 

skolade föräldrar och dessa med mindre studievana föräldrar vad avser upplevelsen av läxhjälp 

under uppväxten. Gabriel och Henrik, vars föräldrar har den högsta utbildningen bland 

informanterna blev tidigt introducerade till högskolan som en sannolik utbildningsbana. Denna 

introduktion kan ses i ljuset av att högskolestuderande som har högutbildade föräldrar dominerar 

högskolan medan dessa med lågutbildade föräldrar i överlag befinner sig i minoritet 

(Högskoleverket 2011: 16-17). Gabriel och Henrik delar samma habitus och har därmed 

påverkats av liknande influenser och har därtill fostrats under liknande omständigheter och 

förutsättningar. Gabriel och Henrik upplever högskolan som det absolut självklara och kan inte 

föreställa sig en annan väg än högskolan. Deras gemensamma habitus skapar likartade 

förutsättningar och tilldragelse till det akademiska fältet (Bourdieu, 2010:165–170). 

 

Benita särskiljer sig därför att hon drillats mot fortsatta studier och bär upp tre kvinnors dröm om 

högskolestudier. Hon har ett studiemässigt självförtroende som saknas bland övriga informanter 

som är första generationens akademiker. Benita har ett kulturellt intresse som närs sedan 

elvaårsåldern, vilket är en faktor som bidrar till att öka sannolikheten för akademiska studier 

utöver den uppmuntran hon får från familjen. Benita har förfogande över ett kulturellt kapital 

vilket stimulerats genom hennes nära relation till sin faster och deras gemensamma intresse för 

släktforskning och historia. Det finns ett samband mellan Benitas intresse och hennes 

studieresultat. Benita har tillgång till ett kulturellt kapital och skolan är det fält där Benita kan få 

användning av sitt kulturella kapital (Bourdieu, 1986:47).                                                     . 

 

Benitas gymnasieval är en självklarhet, väl på gymnasieprogrammet möter hon de som sannolikt 

också uppmuntrats till fortsatta studier på högskolan. Individen som fostras i en samhällsklass 
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och som anser att det är möjligt att nå en högre profession har därmed också större benägenhet 

att söka sig vidare till akademiska studier (Oskarson et al, 2010:56).  

 

Studieförberedande program har enligt informanternas upplevelse en uppmuntrande ton till 

fortsatta studier. Lärarna inom dessa program kan ses som en faktor som ökar sannolikheten för 

fortsatta studier. Majoriteten av informanterna som tillhör medelklassen har läst en 

studieförberedande utbildning. Att de valde ett studieförberedande program kan ses som en 

inspiration främst från föräldrar till barn vilket bottnar i att föräldrarna vet den ”rätta” smaken 

tillika det ”rätta” valet. Begreppet smak kan urskiljas ur ett bredare spektrum och avse skilda 

områden. Valet till ”rätt” utbildningsprogram är att se som en smak som ligger i medelklassens 

intressesfär och kollektiva smak. Genom den samfällda smaken kan medelklassens medlemmar 

öka möjligheten att överföra sin klassposition till nästa generation (Bourdieu, 2010: 20–45). 

 

En faktor som bidrar till studiedeltagande är en livssituation som gått i stå. Det har funnits en 

nödvändighet att förändra rådande situation, utbildning har då varit en lösning för att komma 

loss. Adam kunde inte erhålla tillsvidareanställning som brandman, Christer var arbetslös, 

Daniella kände att hon mer och mer försvann som människa inom callcenterbranschen. Elin, 

upplevde att jobbet i butik saknade stimulans och utveckling.              

 

           . 
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5.1 Grafiskt sammandrag                                                                  .                                                                                            

Nedan följer en överskådlig resumé av uppsatsens slutledning.   

Tabell 1 - Första generationens akademiker 

Informant Arbete före 

högskola 

Vägledning 

till högskola 

Gymnasiet Föräldrarnas högsta 

utbildning/arbete 

Efter 

grundutbildning 

Vid valet till  

studier 

Adam ♂ Ja 

<10 år 

Nej Studieförberedande Gymnasiet/  

arbetare 

Doktorand Behov av 

förändring 

Benita ♀ Nej Ja – genom 

familj/lärare 

Studieförberedande Gymnasiet/ 

tjänsteman  

Arkivarie Högskola 

omgående 

Christer ♂ Ja 

>10 år 

Nej Yrkesförberedande Gymnasiet/ 

Entreprenör 

Adjunkt Behov av 

förändring 

Daniella ♀ Ja 

>10 år 

Nej Yrkesförberedande Gymnasiet/ 

Arbetare 

Studerande  

masterprogram 

Behov av 

förändring 

Första generationens akademiker upplever högskolan tidigast flera år efter slutförandet av gymnasiet och sysselsättningen 

efter gymnasiet har varit arbete. Första generationens akademiker har arbetslivserfarenhet då de påbörjar sina studier vid 

högskolan vilket även framgår av Trondmans (1994) redogörelse av första generationens akademiker. Faktorer som leder till 

valet att studera är att livssituationen är i behov av vitalisering, där studier ses som en väg ut.  

Tabell 2 - Andra generationens akademiker 

Informant Arbete före 

högskola 

Vägledning 

till högskola 

Gymnasiet Föräldrarnas högsta 

utbildning/arbete 

Efter 

grundutbildning 

Vid valet till 

studier 

Elin ♀ Ja 

>10 år 

Nej Yrkesförberedande Akademiker/ 

Lärare 

Sjukgymnast Behov av 

förändring 

Fredrik ♂ Nej Ja – genom 

familj/lärare 

Studieförberedande Akademiker/ 

Lärare 

Fil.dr.  

Tjänsteman 

Högskola 

omgående 

Gabriel ♂ Nej Ja – genom 

familj/lärare 

Studieförberedande Akademiker/ 

Överläkare 

Sjuksköterska Högskola 

omgående 

Henrik ♂ Nej Ja – genom 

familj/lärare 

Studieförberedande Akademiker/ 

Rektor 

Doktorand Högskola 

omgående 

Andra generationens akademiker bekantas med högskolan som en sannolik väg att gå redan inför valet till gymnasiet. Föräldrar 

lotsar individen mot studieförberedande program för att det ökar chanserna till fortsatta studier och inom 

gymnasieprogrammet uppmuntrar lärare individerna mot fortsatta studier. Medelklassens barn uppmuntras i större 

utsträckning till utbildning (Mills, 2002). Samtliga informanter som fått vägledning i riktning mot högskolan, mestadels andra 

generationens akademiker, påbörjade högskolestudier omgående efter studenten.  

Kontrastering mellan första och andra generationens akademiker                                                       . 

En tydlig skillnad mellan första och andra generationens akademiker är att andra generationens akademiker upplever högskolan 

i ett tidigare skede av livet. Detta visar på en tendens, att andra generationen till skillnad från första generationens akademiker 

vägleds mot högskolan av sin omgivning. Det kulturella kapitalet kan bli en faktor som ökar förutsättningen för vidare studier 

vilket kan urskiljas i Benitas fall. Bourdieu (1986) menar att kulturellt kapital kan omvandlas till utbildningskapital detta är mer 

unikt i studieovana hem men vanligare bland andra generationens akademiker (Bourdieu, 1986). Andra generationens 

akademiker upplever till skillnad från första generationen att högskolan är den ”rätta” vägen (Bourdieu, 2010). Benita och Elin är 

undantagen, då Benita har ett övermått av vägledning i riktning mot högskolan till skillnad från Elin som helt saknar vägledning.  
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5.2 Avslutande reflektioner                                                                  .  

Upplevelsen av högskolan har varit en central företeelse i uppsatsen. En upplevelse är något som 

kan vara väldigt begränsat och som i denna uppsats var upplevelsen sammankopplat till ett visst 

område, nämligen högskolan. Informanternas resonemang visade på diskrepanser och likheter 

vad avsåg upplevelsen av högskolan. Om upplevelserna som framträde i uppsatsen har ett djup 

eller förhåller sig på ett allmänt plan är upp till läsaren att bedöma. I vart fall är detta en 

komparativ studie av första och andra generationens akademikers upplevelse av högskolan.                                                 

 

Att upplevelsen av högskolan inte skiljer sig i någon större omfattning mellan första och andra 

generationens akademiker som medverkat i uppsatsen skulle kunna bero på normaliseringen av 

högskolan. Informanternas redogörelse för sina upplevelser av högskolan gick i hög grad att 

applicera på de teorier som använts i uppsatsen, detta gjorde slutsatser och resonemang mer 

tillförlitliga och generaliserbara.  

 

Det framkom i uppsatsen att första generationens akademiker känt sig tillfreds och hemma i 

högskolemiljöerna vilket skiljer sig från vad som framkom i forskning av Mats Trondman 

(1994). Kan detta vara ett resultat av högskolans normalisering? Att svara på den frågan är inte 

enkelt, det kan vara så att informanternas redogörelser sammantaget visade på en 

normaliseringstendens men att generalisera detta på hela beståndet av högskolestuderande i 

Sverige kan vara oförsagt. De slutsatser som framställts genom informanternas redogörelser i 

kombination med teoretiska uppslag kunde dock visa på en tendens vad avser upplevelsen av 

högskolans normalisering baserat på klassbakgrund.   

 

En mer genomgripande undersökning av området genom exempelvis kompletterande enkäter och 

något fler informanter hade sannolikt borgat för en säkrare generalisering på en större 

population. I denna uppsats görs inga kategoriska generaliseringar utan uppsatsens slutsatser ses 

i första hand som tendenser. 

 

En förförståelse som var rådande i uppsatsens inledningsskede var att andra generationens 

akademiker hade påtaglig studiehjälp från föräldrarna och handleddes målinriktat mot högskolan 

redan i tidiga tonåren. Någon sådan benägenhet visade sig inte bland informanterna av andra 

generationens akademiker och kunde inte heller återfinnas i det teoretiska uppslaget.  Ingen av 



  

46 
 

informanterna kunde minnas att de haft någon större föräldraled studiehjälp under uppväxtiden. 

Den enda väsentliga skillnaden mellan första och andra generationens akademiker vad avser 

förädlarnas inflytande på studier var att andra generationens akademiker i högre utsträckning 

blivit lotsade mot ett studieförberedande utbildningsprogram vilket första generationens 

akademiker inte blivit.    

 

Lotsning mot studieförberedande gymnasieprogram sker genom föräldrarnas uppmuntran men är 

ofta även ett resultat av att individen speglar sig i vännernas gymnasieval. Det visade sig även 

förekomma gymnasieval som upplevdes som helt individuella och baserades på individens egna 

önskningar och målsättningar. I somliga fall är det en kombination av samtliga faktorer som 

påverkar gymnasievalet. Valet till gymnasiets yrkesförberedande eller studieförberedande 

program visade sig bland informanterna vara avgörande huruvida de påbörjade 

högskolestudierna kort efter studenten eller valde att arbeta.   

 

Genom informanternas resonemang och de teorier som tillämpats i uppsatsen har det uppstått 

slutsatser som stämde väl överens med de föreställningar av slutresultatet som fanns innan 

uppsatsen var påbörjad. Intresseväckande redogörelser som inte kunde förutsägas var de 

motsägelsefulla resonemangen från Benita och Elin vilket visade på att inget är alltigenom 

likriktat och en grupp inte alltid är totalt homogen.  
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6. Förslag till fortsatt forskning                                                                               . 

Då denna uppsats femte kapitel avslutades var den omedelbara tanken på förslag till fortsatt 

forskning att göra om denna uppsats på en avancerad nivå och då förstärka uppsatsen med en 

kompletterande enkätundersökning samt något fler informanter för att därmed göra den mer 

generaliserbar på en bredare population av högskolestuderande.                           .. 

 

Efter att ha kontrasterat upplevelsen av högskolan mellan första och andra generationens 

akademiker har det uppstått tankar på andra sociologiska forskningsuppslag som anbelangar 

upplevelsen av högskolan som inte fått utrymme i denna uppsats då det legat utanför denna 

uppsatsens syfte och tidsram.                                                                                     : 

                                         .  

Det vore intressant att utreda hur kvinnor upplever mansdominerande utbildningsprogram och 

hur män upplever kvinnodominerande utbildningsprogram.  Detta för att undersöka om det finns 

skillnader och likheter mellan kvinnor och män som läser könssegregerade utbildningsprogram 

på akademisk nivå. Resultatet av en sådan studie skulle kunna visa på skillnader i upplevelsen av 

att befinna sig i minoritet. Det vore intressant att genomföra en sådan studie då könssegregering 

återfinns på andra håll i samhället, somliga utbildningsprogram på gymnasiet är påtagligt 

könssegregerade exempelvis omvårdnadsprogrammet respektive fordonsprogrammet. På 

akademisknivå kan exempelvis sjuksköterskeprogrammet ställas mot civilingenjörsprogrammet i 

maskinteknik. Arbetslivet är även det på sina håll könssegregerade, exempelvis vårdsektorn 

kontra industrisektorn.                                               . 

 

Ett liknande forskningsförslag hade varit att jämföra hur pojkar respektive flickor upplever 

könssegregerade gymnasieprogram och därtill jämföra hur män respektive kvinnor upplever 

könssegregerade högskoleprogram.   Är pojkarna på omvårdnadsprogrammets upplevelse av att 

befinna sig i minoritet jämförbar med männens upplevelse av sjuksköterskeprogrammet? Är 

flickorna på fordonsprogrammet upplevelse av att befinna sig i minoritet likvärdigt med 

kvinnorna inom civilingenjörsprogrammets inriktning maskinteknik? 

 

Ovan nämnda forskningsförslag hade kunnat öka förståelsen eller i vart fall visa på tendenser hur 

människor i minoritet kan uppleva sin situation.   
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Intervjuguide 
Informanterna har underrättats om forskningsrådets etiska riktlinjer innan intervjuerna. 

 

 

 

 

 

1. Bakgrund      

Skulle du kunna berätta om dig själv? 

Kan du kort berätta om din 

utbildning/arbetslivserfarenhet?   

Vad har dina föräldrar för utbildning? 

Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? 

 

2. Tidiga studier   

Kan du berätta om din skoltid i 

grundskolan/gymnasiet? 

Vad var viktigast för dig i skolan? 

Hur skulle du beskriva din studieprestation? 

Varför tror du att det var på det viset? 

Upplevde du att du fick stöd hemifrån 

i dina studier? 

Hur tog det sig uttryck? Varför tror du att 

det var på det sättet? 

Hur skulle du sammanfatta dina föräldrars 

delaktighet i dina studier under 

uppväxttiden? 

Vad var det som motiverade dig till valet av 

gymnasieinriktning?  

Vad läste du på gymnasiet? 

Varför valde du att läsa det? 

Vad tyckte vänner/ familj om ditt 

gymnasieval? I vilken utsträckning 

anser du att du påverkades av andra i 

valet? Varför tror du det var så? 

  

 

 

3. Akademiska studier 

Kan du beskriva tiden före högskolan? 

Om arbete – vad, hur länge, kändes det 

utvecklande? Varför, varför inte?  

Vad hade du för drömmar/ målsättningar? 

Finns det erfarenheter som du anser har haft 

inverkan för valet av akademiska studier? 

Hur föreställde du dig högskolan/ 

universitetet innan du började studera? 

När kom du på att du ville läsa vidare? 

Vad läste du? Varför läste du det? 

Fanns det andra alternativ än högskolan/ 

universitetet som lockade?  

Var högskolan/ universitetet som du hade 

förväntat dig? Varför, varför inte?  

Hur var studiedeltagandet bland dina vänner 

vid tiden för studier? Hur påverkade det dig? 

 

4. Omgivningens reaktioner 

Hur skulle du beskriva omgivningens 

reaktioner på att du valde att läsa vidare? 

Var reaktionerna som du förväntat dig? 

Ändrades omgivningens uppfattning av 

att du studerade vid högskolan/ universitet 

under din studietid? Hur tror du reaktionerna 

hade varit om du valt att inte läsa vidare?  
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5. Efter studierna 

Hur skulle du beskriva tiden efter studierna? 

Har din syn på högskolan/universitet ändrats 

Upplever du att högskolan/universitetet 

Avslut………………………………………

Har du något du skulle vilja tilläga? 

Då får jag tacka dig för din medverkan!

Förändrat dig? Hur tar det sig uttryck? 

Kan du se några styrkor och svagheter 

som högskolestudierna medför? 

Hur tror du ditt liv hade sett ut om du  

inte valt att läsa vidare?  

 

Exemplifiering av uppföljningsfrågor i intervjun 

Kan du ge en närmare beskrivning? 

Skulle du kunna utveckla det? 

Har du några exempel på det? 

Hur kände/ tänkte du då? 

Hur menar du? 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


