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Sammanfattning	  

Denna studies syfte är att utifrån livsberätter beskriva den process som lett till att nio 
intervjupersoner blivit klassresenärer, dvs. brutit mot socioekonomiska mönster. Genom nio 
kvalitativa intervjuer har vi velat undersöka hur dessa individers väg mot akademiska studier 
har sett ut. Det är intervjupersonernas egna uppfattningar och berättelser som står i fokus för 
studien. Vi har använt oss av fenomenografin som metodansats då denna är utvecklad för att 
analysera data från enskilda individer, insamlade genom halvstrukturerade tematiska 
intervjuer.  

Resultatet av studien visar att vägen från arbetarhem till akademiska studier har sett 
olika ut för dessa intervjupersoner. Det är en komplex process där habitus tillsammans med 
externa strukturella faktorer utgör handlingshorisonten för vad som kan ses och därmed 
väljas. Att se utbildning som en normalitet dvs. som något normalt och något man måste ha 
för att klara sig bra i samhället, har visat sig vara en starkt bidragande faktor till att 
intervjupersonerna har läst vidare på universitetet. Till skillnad från vad som visats i tidigare 
forskning, har stödet från föräldrar inte varit särskilt betydelsefullt för själva valet att påbörja 
studier vid universitet. Det har istället varit extra viktigt att bli sedd, uppmuntrad och stödd till 
studier av någon annan person i omgivningen. 

Skolan, och främst lärarna, har för intervjupersonerna i denna studie haft en avgörande 
roll för valet att studera vidare på universitetet. De intervjupersoner som har 
invandrarbakgrund har erfarenheter med sig, kopplat till deras ursprung, vilka de uppfattar har 
påverkat deras inställning till studier.   

Sammanfattningsvis uppfattar vi att personerna i studien har fattat pragmatiskt 
rationella beslut utifrån deras handlingshorisonter. Ofta har dessa begränsats av omedvetna 
strukturerade strukturer, habitus, vilka kan kopplas till socio- ekonomisk bakgrund. Möten 
och interagerande med andra individer samt slump och tillfälligheter, har medverkat till att 
vändpunkter/brytpunkter inträffat under dessa personers karriärutveckling. Detta har i sin tur 
lett till en förändring av habitus och en utveckling av intervjupersonernas handlingshorisonter. 

 

 

Nyckelord: snedrekrytering, utbildning som normalitet, föräldrastöd, careership, 
fenomenografi  
	  


