
Ida Andersson 
Pedagogiska Institutionen 
Vt 2015 
Examensarbete, 15 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

 

Vägen till universitetet 
En kvalitativ studie av arbetarstudenters upplevelser av högre studier 

Ida Andersson 
 
  



 

Abstract 

Departing from an understanding of today’s liberal capitalist society as deeply concerned with 
individual growth through higher education, this paper aims to explain the well documented 
fact that working class students are underrepresented within the higher levels of the Swedish 
educational system. The study assumes that the prevailing recruitment pattern is created by 
informal societal structures influencing the individual decisions of would-be students. It then 
continues to explore the decision-making processes leading a number of students from 
working class backgrounds into higher education, as well as their experiences of navigating 
this new environment, in order to better understand the obstacles that this group need to 
overcome in order to enter the academic area. This is done through an analysis of semi-
structured interviews, informed by the career choice theory of Careership. The reading shows 
that these student’s choice to enter higher education largely has been a pragmatic-rational one, 
driven more by the need to adapt to circumstances like a changing job market than social 
expectations to continue their education. The interviewed students often describe the process 
of entering this new arena as filled with feelings of inferiority and a sense of not belonging 
that seems to persist even after they acquire additional cultural capital in the form of 
knowledge and acceptable behaviors. The results of this study implies that a long-term 
approach towards reversing recruitment bias within higher education must start with the 
development of a full understanding of these and other challenges facing underrepresented 
groups. 
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1. Inledning 

Det svenska samhället har under de senaste decennierna genomgått en stor förändring. Ur den 
industriella eran har det postmoderna samhället vuxit fram, och med detta har ett 
individualistiskt perspektiv allt mer kommit att ersätta ett kollektivistiskt synsätt. Detta har 
kommit att prägla samhället på strukturell likväl som på individuell nivå, och resulterat i 
förändringar så som en ökad valfrihet inom utbildningsväsendet, en utbredd decentralisering 
och privatisering, samt en förändrad arbetsmarknad (Lovén, 2003). I dagens demokratiska 
samhällen ses individens självförverkligande som det primära livsprojektet, och tanken att 
varje individ är berättigad att skapa det liv som ses som önskvärt att leva kan beskrivas som 
en av samhällets grundpelare. Detta ställer dock krav på att individen har förmåga att 
tillvarata de möjligheter den ställs inför och att bli sin egen lyckas smed (Peavy, 2010).  

Inte minst har detta tagit sig uttryck genom att ett nytt synsätt på karriärbegreppet vuxit fram. 
Där karriär tidigare sågs som synonymt med att göra en karriär och klättra uppåt på en 
karriärstege, finns nu tanken om att en karriär är ett livslångt projekt för individen. I detta 
projekt ingår en ständig kompetensutveckling vilket kommit att ge avtryck på den svenska 
arbetsmarknaden, där kompetenskraven höjts och samtidigt blivit allt mer abstrakta (Lovén, 
2003). Arbetsmarknadens kompetensbehov och efterfrågan på högutbildad arbetskraft har 
kommit att prägla det svenska utbildningssystemet, och individer med låg utbildningsnivå står 
sig ofta slätt i konkurrensen på denna marknad. Utbildningens värde för ett framtida 
förvärvsarbete är således stort (Nylund & Rosvall, 2011). 

Utbildningsnivån i samhället berör inte enbart den enskilde individen. Utbildning ses som en 
av de viktigaste förutsättningarna för samhällelig utveckling, och fungerar samtidigt 
demokratistärkande då den visat sig resultera i ökad förståelse mellan samhällets olika 
grupper (SOU 2000:47). Lika tillgång till utbildning ligger således i hela samhällets intresse, 
och i Högskolelagen framgår att högskoleväsendet ska föra ett aktivt arbete för att nå ut till 
grupper som är underrepresenterade inom den akademiska världen (SFS 1992:1434). Trots 
detta finns en social snedrekrytering inom det svenska högskoleväsendet, en snedrekrytering 
som varit bestående under de senaste tio åren, och studenter vars föräldrar är högutbildade är 
överrepresenterade inom högskolor och universitet (Statistiska Centralbyrån SCB, 2014). 

Trots att den sociala snedrekryteringen alltjämt ses som ett faktum inom det svenska 
högskoleväsendet så är universitetsstudier i teorin en möjlighet tillgänglig för alla, och 
individer från olika social bakgrund tar del av högre utbildning. Detta deltagande sker dock i 
olika utsträckning, vilket innebär att studentunderlaget inte representerar befolkningen i sin 
helhet. Beslutet att läsa vidare inom högre utbildning fattas på en individuell nivå, men den 
sociala snedrekryteringens omfattning och historiska förankring tyder på att samhälleliga 
strukturer påverkar denna beslutsprocess. I föreliggande studie undersöks den sociala 
snedrekryteringen ur ett individperspektiv. Fokus för uppsatsen ligger på att utforska den 
beslutsprocess som lett fram till att studenter från arbetarbakgrund gått vidare till högre 
studier, samt hur dessa studenter skildrar sitt möte med den akademiska miljön. 
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utforska den beslutsprocess studenter med 
arbetarbakgrund genomgår inför valet till högre utbildning. Vidare kommer de erfarenheter 
dessa studenter har från mötet med den akademiska miljön att belysas. 

1.1.1 Frågeställningar 

x Hur kan respondenternas beslutsprocess inför valet till högre studier förstås ur ett 
karriärteoretiskt perspektiv? 

x Vilka upplevelser har studenter med arbetarbakgrund från mötet med den akademiska 
miljön? 

2. Litteraturgenomgång 

Den sociala snedrekryteringens karaktär, orsaker och förändring under 1900-talet är ett 
välutforskat område. Studier på området har bland annat visat att det skett en utjämning i 
möjligheterna att göra en utbildningskarriär under 1900-talet. Det har även pekats på att social 
snedrekrytering bör ses som en process av övergångar, vilken löper över olika delpunkter men 
genom hela utbildningssystemet. Vidare fastslås att föräldrars utbildningsnivå spelar en 
betydande roll för huruvida kommande generationer går vidare till högre utbildning eller inte, 
men också att klasstillhörighet och hemmets ekonomi påverkar chanserna för en 
utbildningskarriär (SOU 1993:85).  

I följande avsnitt definieras studiens centrala begrepp. Därefter ges en presentation av 
studiens teoretiska utgångspunkt. Slutligen görs en litteraturgenomgång med nedslag i 
snedrekryteringens historiska utveckling, samt i kvalitativa och kvantitativa studier inom 
ämnet. 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Social snedrekrytering  

Med social snedrekrytering åsyftas i denna studie det förhållande som innebär att det inom 
utbildningsväsendet föreligger en över- och/eller underrepresentation av studenter från olika 
sociala grupper. Begreppet snedrekrytering benämner således det faktum att benägenheten att 
fortsätta med studier inom högskola/universitet påverkas av faktorer bortom studiebegåvning 
och intresse, så som exempelvis social bakgrund, etniskt ursprung och/eller kön. När sådana 
förhållanden som social snedrekrytering föreligger innebär det att den sociala 
sammansättningen av studenter inom högskoleväsendet inte återspeglar den sociala 
sammansättningen av befolkningen i övrigt (Hilding, 2011). 

2.1.2 Arbetarbakgrund 

I föreliggande studie kommer social snedrekrytering att behandlas utifrån föräldrarnas 
utbildningsnivå. Denna definition kommer även att ligga till grund för begreppet 



3 
 

arbetarbakgrund, och detta grundar sig bland annat på att föräldrars utbildningsnivå visat sig 
vara en avgörande faktor för kommande generations eventuella övergång till högre studier. 

Föräldrar utgör viktiga förebilder för sina barn i relation till utbildningsambitioner, och barn 
tenderar att sträva efter en minst lika hög utbildningsnivå som sina föräldrar. Szulkin 
konstaterar bland annat att [o]jämlikhet i utbildningskarriärer uppstår genom ett intimt 
samspel mellan kulturella, sociala och ekonomiska omständigheter som individerna och 
familjerna själva ofta har svårt att påverka (Szulkin, 2005, s. 140).  

Jonsson lyfter den primära och sekundära effekten av föräldrarnas utbildningsnivå i relation 
till utbildningsval. Den primära effekten består av en kulturell faktor, och innebär att barn 
med ett högt kulturellt kapital (se avsnitt 2.2) lättare finner sin plats i skolan, vilket ofta 
resulterar i högre betyg och en större valfrihet i utbildningskarriären. Den sekundära effekten 
innebär att individen relaterar sina utbildningsval till föräldrarnas klass- och 
utbildningsbakgrund. Den primära effekten har störst inflytande vid den första brytpunkten i 
utbildningssystemet, vilket i Sveriges fall kan sägas utgöras av valet till gymnasiet, medan 
den sekundära har bibehållen effekt vid varje vägskäl (Jonsson, 1992).  

Szulkin ger medhåll, och menar att det kulturella kapitalet i en familj till stor del avgör vilken 
utbildningsnivå barnen uppnår i vuxen ålder, i och med att föräldrar har tillgång till, och 
använder sig av, olika strategier för att stödja sina barn i utbildningssystemet. Barnens 
utbildningsnivå påverkas således av hur och om föräldrarna har möjlighet att hjälpa till med 
skolarbete, huruvida de kan vidga barnens handlingshorisonter, hur väl föräldrarna kan 
navigera i utbildningssystemet, vilken utbildningsnivå föräldrarna själva har, samt vilka 
utbildningsambitioner föräldrar förmedlar till sina barn. Innehavandet och överföringen av 
kulturellt kapital spelar således in i chanserna till en utbildningskarriär (Szulkin, 2005).  

Ytterligare en orsak till att definiera arbetarbakgrund utifrån föräldrarnas utbildningsnivå är 
att SCB:s sammanställningar av den sociala snedrekryteringen under senare år även den 
grundat sig på föräldrarnas utbildningsnivå. Med högutbildad åsyftas hos SCB en 
eftergymnasial utbildning om minst tre år (SCB, 2014). I föreliggande studie kommer 
uttrycket högutbildad att följa denna definition. Med lågutbildad åsyftas en person som inte 
erhållit någon eftergymnasial utbildning, och detta likställs av förevisade anledningar med 
arbetarbakgrund. 

2.2 Kapital, habitus och sociala fält 

Centralt för uppsatsens teoretiska utgångspunkt är förståelsen av Pierre Bourdieus begrepp 
habitus, kapital och fält. Bourdieu skiljer mellan olika sorters kapital – så som symboliskt-, 
kulturellt-, socialt-, och ekonomiskt – men definierar kapital som symboliska och/eller 
materiella tillgångar. Ekonomiskt kapital utgörs kort och gott av materiella och ekonomiska 
resurser, samt av förtrogenhet med den ekonomiska marknaden och dess regler. Symboliskt 
kapital är det som av olika sociala grupper tillerkänns värde, så som vissa institutioner, 
konstverk, titlar eller vetenskapliga arbeten som identifieras och erkänns som överlägsna och 
åtråvärda. Erkännande av kapital har sitt fundament i en viss grupps övertygelser, vilket ger 
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att det symboliska kapitalet är kontextuellt: det kan endast fungera som kapital då det finns en 
marknad för tillgångarna. Det symboliska kapitalet kommer därför att variera beroende på 
sammanhang (Broady, 1998).  

Kulturellt kapital består bland annat av förmågan att kunna uttrycka sig kultiverat i tal och 
skrift, av förtrogenhet med klassisk litteratur och musik och av examina från vissa 
läroanstalter. Vidare kan det kulturella kapitalet definieras i samband med dess historiska 
progression – genom att symboliska tillgångar på ett varaktigt och stabilt sätt lagras i form av 
exempelvis institutioner, titlar, lagar och skriftliga dokument (Broady, 1998). Enligt Bourdieu 
är det kulturella kapitalet framför allt manifesterat i människans habitus, i form av kunskaper, 
erfarenheter, sätt att tala, tänka, uppfatta och röra sig, men det kan även institutionaliseras i 
form av betyg, titlar och examina, samt förtingligas, i form av kulturella produkter så som 
böcker (Broady, 1988).  

Socialt kapital kan beskrivas som tillgångar i form av sociala nätverk, så som familj och släkt, 
vänskapsband, och kollegor. Det sociala kapitalet kan inte lagras på samma sätt som kulturellt 
kapital, utan är sammanfogat i de band som uppstår mellan individer och individer i en grupp. 
Socialt kapital kan dock konverteras till, eller öka avkastningen på, de andra kapitalformerna. 
I likhet med det symboliska kapitalet är socialt kapital kontextuellt - vissa kontakter kan ge 
avkastning inom vissa områden, men alla kontakter är inte gångbara överallt (Broady, 
1988;1998) 

Med habitus åsyftas de handlingsdispositioner som tillåter individen att agera, tänka och 
orientera sig i sin omvärld. Dessa dispositioner – perceptioner, kognitioner, handlingar och 
kropp – ses som resultatet av individens erfarenheter i det sociala livet, vanor och kollektiva 
minnen. Habitus är varaktigt, socialt och kulturellt bundet, och i stor utsträckning beständigt 
(Broady,  1998). Broady menar att Bourdieus habitusbegrepp kan uttryckas som att  

[...] människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar 
och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland -- 
nämligen i händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den 
sociala världen -- förändras (Broady, 1998, s. 16) 

Habitus kan vidare ses som en av kapitalets existensformer, som ett förkroppsligat kapital. 
Det kulturella kapitalet blir genom denna tankegång förkroppsligat i habitus genom 
exempelvis språklig kompetens, bildning eller smak. Omvänt innebär dock inte alltid ett visst 
habitus ett visst mått av kapital. Vissa habitus värderas högre än andra, och som kapital ses 
endast det som av andra tillerkänns värde (Broady, 1998). 

Habitusbegreppet är applicerbart på individer likväl som på grupper, så som klasser, 
yrkesgrupper eller familjer. Utgångspunkten för grupper av habitus är att [...] det finns 
”klasser” av sociala betingelser och ”klasser” av erfarenheter som ger upphov till ”klasser” 
av habitus (Broady, 1998, s. 17). Dessa klasser ska dock inte ses som likställda med den 
marxistiska teorins klassindelningar, inom vilken individens position inom produktionen 
avgör klasstillhörighet (Broady, 1998; Larsson, 2006).  
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Bourdieu (1999) utgår främst från två differentieringsprinciper i beskrivandet av social klass: 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Individen tilldelas en position i det sociala rummet utifrån 
dessa två dimensioner, och positionen kommer dels an på den totala volymen av kapital, dels 
på det totala kapitalets sammansättning1. Ju kortare avståndet är mellan individerna i de båda 
dimensionerna, desto mer har de gemensamt i fråga om smak, val av praktiker (sport, musik, 
politik och liknande), språk, aktiviteter och tillgångar. Då individer med liknande positioner i 
det sociala rummet grupperas skapas således en form av sociala klasser. Varje klass av 
positioner motsvaras av en klass av habitus, vilka uppstår ur de sociala betingelser som 
kommer sig av att aktörerna lever under liknande sociala villkor. Dessa habitus ger vidare en 
systematiskt uppsättning tillgångar, egenskaper och praktiker som inom den sociala klassen 
utgör en enhetlig livsstil. Dessa praktiker bidrar i sin tur till att hålla sociala klasser åtskilda i 
det sociala rummet. Individen blir således betraktad och bemött utifrån den grupp den tillhör, 
vilket innebär att de praktiker individen uttrycker ligger i linje med de praktiker gruppen 
uttrycker. Bourdieu framhåller dock att en grupps egenskaper inte bör betraktas som 
nödvändiga eller essentiella. Olika uttryck och praktiker kan överges av en grupp och övertas 
av en annan. Praktikerna måste således ses som kontextuellt betingade till tid och socialt rum 
(Bourdieu, 1999). 

Sociala fält, eller sociala rum, kan kortfattat beskrivas som relationer mellan positioner. På ett 
fält utspelas en maktkamp om dessa positioner, och ett fält kan betecknas som att individer 
inom dessa [...] strider om symboliska och materiella tillgångar som är gemensamma för 
dem(Broady, 1988, s. 5). Ett fält kan definieras dels genom att det redan finns människor i 
olika positioner på fältet, dels genom att olika individer försöker vinna tillträde till det, och 
slutligen genom att de olika aktörerna försöker erhålla en vinst genom fältet (i olika former av 
kapital). Individer föds in i olika sociala fält, och habitus, resurser och kapitaltillgångar 
resulterar i olika positioner på fältet. Gemensamt för aktörerna är dock att de är överens om 
att fältet är värt att bevara. Maktkampen rör sig således inte kring fältets existensberättigande, 
utan om tillträde till olika positioner. Alla samhällets arenor ska dock inte ses som sociala fält 
på vilka det bedrivs maktkamper,  då ett fält förutsätter att det finns erkända värdehierarkier 
och etablerade specialister och institutioner (Broady, 1988). 

2.3 Careership – en teori om beslutsfattande 

Som grund för analysen av respondenternas beskrivningar av det egna beslutsfattandet har 
Hodkinson & Sparkes careership-teori legat. I denna karriärteori studeras beslutfattandet som 
process, och den baseras på resultatet av en intervjustudie med ungdomar som valt att lämna 
sin utbildning och istället kommit att befinna sig inom ett statligt utbildningsprogram i 
Storbritannien. Careership-teorin har sedermera kommit att generaliseras till att beröra 
karriärval utanför dessa program. Författarnas ambition är att erbjuda en förklaringsmodell 
gällande karriärval som ligger mellan ett strukturellt och individuellt perspektiv, och bygger i 
sin teori vidare på Bourdieus begrepp habitus, kapital och fält (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
Lidström menar att teorin [...] är en strukturell handlingsteori, det vill säga att den utgår från 

                                                 
1
 Den totala kapitalsumman uttrycks på en horisontell dimension, medan kapitalets sammansättning uttrycks 

på en vertikal dimension. 
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att aktörer och strukturer har betydelse för och interagerar i ungas vägval (Lidström, 2009, s. 
32). I Careership-teorin består beslutfattandet av tre dimensioner, vilka alla samverkar med 
varandra och bildar en helhet. 

Den första dimensionen utgörs av att en individs beslutsfattande är pragmatiskt rationellt. 
Innebörden av detta är att karriärval till viss del är rationella, men beslutfattande har även en 
pragmatisk och känslomässig prägel.  Beslutsprocesser är således varken helt irrationella eller 
helt systematiska, utan influeras av tidigare erfarenheter hos den beslutsfattande individen och 
personer i dess omgivning, av familjebakgrund, råd från omgivningen, samt delinformation 
om de möjliga alternativen. Författarna pekar vidare på att beslut ofta fattas utifrån 
accepterandet av ett alternativ snarare än utifrån ett val mellan olika möjliga vägar. 
Beslutsfattande grundar sig således i individens habitus samt vad individen ser som möjligt 
vid olika tidpunkter i livet. Hodkinson & Sparkes använder sig av begreppet 
handlingshorisont för att beskriva detta. Handlingshorisonten ska ses som den grund på vilken 
individen fattar sina beslut. Förutom att bottna i personens habitus, grundar sig 
handlingshorisonten även i klass, kön och etnicitet, samt på externa möjlighetsstrukturer på 
utbildnings- och arbetsmarknaden (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Teorins andra dimension, att beslutsfattande sker i interaktion med övriga aktörer inom 
samma fält, innebär att andra aktörer på samma fält påverkar individens beslutsprocess. Dessa 
aktörer besitter olika mängder makt, och de kan också ha olika målsättningar då varje enskild 
aktör fattar beslut utifrån sin egen handlingshorisont. Dessa skilda målsättningar kan leda till 
konflikter, förhandlingar och allianser på fältet. Inom olika fält återfinns således olika 
maktrelationer, där makten kommer an på det kapital aktören för med sig in på fältet. 
Beslutsfattande sker inom fältets ramar, i interaktion med de pågående maktspel som står att 
finna på varje fält, och det framhålls att: 

Career decision-making can only be seen as part of such interactions in the field. It is not 
just that choices have to be modified as the result of those interactions. Rather, the 
decisions themselves, and the habitus within which they are taken, are formulated and 
modified through such on-going interactions. (Hodkinson & Sparkes, 1997, s. 37) 

Slutligen utgörs den tredje dimensionen av att en individs karriärutveckling består av 
omväxlande brytpunkter och perioder av rutin. Karriärutvecklingens brytpunkter utgörs av de 
tillfällen av förändring under vilka individen fattar beslut. Mellan dessa tidpunkter infaller 
perioder av rutin, som i sig är viktiga för att förstå de val som görs vid brytpunkterna. 
Careership-teorins tredje dimension benämner därför den process under vilken individen ser 
över och omvärderar sin karriärutveckling för att därefter fatta ett beslut. Brytpunkterna kan ta 
sig uttryck som strukturella, självinitierade eller påtvingade, alternativt en kombination av två 
eller alla tre. Strukturella brytpunkter initieras av externa strukturer/institutioner. Dessa 
brytpunkter är ofta förutsägbara, så som avslutandet av grundskolan. Vid självinitierade 
brytpunkter står individen som initiativtagare, och ses som delaktig och pådrivande i 
förändringsprocessen. Påtvingade brytpunkter initieras slutligen av sådant som individen inte 
själv kan påverka. Sådana brytpunkter kan exempelvis utgöras av sjukdom eller uppsägning 
från ett arbete. Brytpunkterna kan i olika utsträckning vara identitetsförändrande, vilket i sin 
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tur också leder till en förändring av habitus och i förlängningen av det som upplevs vara 
möjligt och valbart. Brytpunkterna föregås och följs av perioder av rutin, vilka är lika viktiga 
för individens karriärutveckling som beslutsfattandet vid olika brytpunkter (Hodkinson & 
Sparkes, 1997). 

2.4 Snedrekryteringens orsaker och karaktär ur ett historiskt perspektiv 

Debatten om den sociala snedrekryteringen inom det svenska utbildningsväsendet har pågått 
under en lång tid. För att verka för en jämnare utbildningsnivå bland befolkningen har en rad 
åtgärder vidtagits, och de skäl som ligger till grund för dessa åtgärder har huvudsakligen 
kunnat delas in i fyra huvudargument. Det framhålls att den sociala snedrekryteringen innebär 
en effektivitetsförlust för samhället. Innebörden av detta är att samhället inte kan fungera så 
effektivt som möjligt om begåvningar från vissa sociala grupper inte tillvaratas. Vidare lyfts 
även rättviseaspekterna av den sociala snedrekryteringen. Fenomenet motsäger den liberala 
jämlikhetstanken om lika möjligheter för alla ifall chanserna för en utbildningskarriär 
kommer an på individens bakgrund. En jämnare kunskapsspridning bland befolkningen ses 
även som en möjlighet att motverka socialt utanförskap, samt som en demokratistärkande 
åtgärd, inte minst utifrån representationssynpunkt (SOU 2003:96). 

Att fenomenet med social snedrekrytering uppmärksammats har kommit att innebära en rad 
reformer inom det svenska utbildningsväsendet. Dessa har bland annat resulterat i en förlängd 
och sammanhållen grundskola, ett utökat deltagande i gymnasieutbildning, samt en utbyggd 
vuxenutbildning. Inte minst har reformerna lett till ett ökat deltagande i eftergymnasiala 
studier. En utjämning av kunskapsspridningen i det svenska samhället har skett under 1900-
talet, och denna koncentreras i huvudsak till åren 1930-1970 (SOU 2000:47).  

Den relativa förbättringen i utbildningsutjämning har varit tydligast bland de grupper som 
traditionellt befunnit sig långt från högre studier, men det bör tas i beaktande att Sverige 
under denna period utvecklats på bred front, med en allmän välståndshöjning. I relation till 
detta bör det således inte ses som särskilt förvånande att en utjämning skett (Jonsson, 1992). 

Att underrepresenterade grupper i allt större utsträckning fått tillgång till utbildning går till 
viss del att härleda till konstruerandet av den svenska välfärdsstaten, men reformer riktade 
direkt mot högskoleväsendet har även de haft en positiv inverkan. Till dessa reformer hör 
bland annat studiestödssystemet, som syftar till att tillgängliggöra studier för fler grupper i 
samhället (SOU 1993:85; SOU 2003:96). 

I och med 1977 års högskolereform kom tillgängligheten till den högre utbildningen att öka. 
Reformen syftade till att geografiskt sprida den högre utbildningen. Tidigare hade 
universiteten och högskolorna haft en tydlig koppling till städerna Stockholm/Uppsala, 
Lund/Malmö, samt Göteborg, men genom att sprida högskolorna till fler regioner var tanken 
att attrahera nya grupper av studerande och på så sätt få en större ekonomisk, social och 
kulturell spridning i studentunderlaget. 1993 reformerades högskolan återigen, och studenter 
fick nu möjligheten att välja mer fritt bland, samt kombinera, kortare kurser. De tidigare 
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allmänna utbildningarna avskaffades, och en ny högskolelag kom att tas i bruk (SOU 
2003:96). 

Under 1990-talet kom den grundläggande högskoleutbildningen att byggas ut ytterligare. 
Tillkomsten av fler högskoleplatser ledde till att andelen av en årskull som påbörjat 
högskolestudier vid 21 års ålder ökade. Den sociala snedrekryteringen var dock fortfarande 
omfattande och 1999 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ge förslag på åtgärder 
för att öka den sociala och etniska mångfalden inom högskolan (SOU 2000:47). Behovet av 
utredningen härleddes till argument som en ökad ekonomisk tillväxt, en starkare koppling till 
arbetsmarknadens behov av högutbildade, samt en jämnare resursfördelning bland 
befolkningen. I direktivet till utredningen uttrycktes det att: 

Utbildning spelar en viktig roll för att befästa demokratin och utjämna olikheter i 
fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter till delaktighet i samhällsliv och till 
kulturell upplevelse. Utbildning är betydelsefull för enskilda människors utvecklings- och 
framtidsmöjligheter.[...] Det är därför viktigt att alla oavsett kön, ålder, social eller 
etnisk bakgrund får likvärdiga möjligheter till högskoleutbildning. (SOU 2000:47, s. 13)  

I utredningen fastslås att bristen på mångfald inom högskoleväsendet kan härledas till 
samhällets socioekonomiska förhållanden, och faktorer som är avgörande i en eventuell 
övergång till högre studier utgörs av uppväxtförhållanden, föräldrarnas utbildningsnivå, samt 
grund- och gymnasieskolans utformning (SOU 2000:47). 

2001 lades propositionen Den öppna högskolan fram. I denna föreslogs reformer för att 
förbättra högskolans arbete med breddad rekrytering, och det uttrycktes att högskolorna måste 
föra ett mer aktivt arbete för att nå underrepresenterade grupper. De åtgärder som föreslogs i 
propositionen var bland annat upprättandet av lokala handlingsplaner med mätbara mål för att 
möjliggöra uppföljning och utvärdering av arbetet med breddad rekrytering. Vidare 
formulerades kravet på grundläggande behörighet som att denna ska anses vara uppfylld [...] 
också av den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund 
av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig grundläggande 
högskoleutbildning (Prop.2001/02:15, s.51).  

Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen, vilket innebar att högskolorna fick ett ökat 
ansvar för arbetet med breddad rekrytering. Från och med juli 2002 tillkom även ändringar i 
Högskolelagen, och där fastslås att högskolorna ska föra ett aktivt arbete med att främja och 
bredda rekryteringen (SFS 1992:1434). 

Historiskt sett har den sociala snedrekryteringen till högre studier således minskat under 
1900-talet, tack vare allmänna välståndshöjningar samt reformarbete inom högskoleväsendet. 
För att undersöka skillnader i utbildningskarriärer hos olika grupper av befolkningen kan dock 
inte fokus ligga enbart inom högskoleväsendet, utan de tidigare åren i utbildningssystemet 
måste även de tas i beaktande. Det har visat sig att social selektion sker genom hela vägen 
inom utbildningssystemet men att sorteringen är som starkast vid den första brytpunkten. 
Även inom gymnasieskolan har reformer genomförts för att försöka förhindra denna 
selektion. 1991 infördes av denna anledning den sammanhållna gymnasieskolan, som var ett 



9 
 

sätt att föra de teoretiska och praktiska utbildningarna närmare varandra. I början av 2003 
gick drygt 97 procent av eleverna vidare från grundskolan till gymnasiet, som då innefattade 
grundläggande behörighet till högre studier som en del i varje program (SOU 2003:96).  

I och med den senaste reformeringen av gymnasieskolan har den allmänna behörigheten till 
högre studier tagits bort. Gymnasieskolan består i dag av 18 nationella program, varav 12 
yrkesförberedande och 6 studieförberedande. Elever som genomfört sina gymnasiestudier 
erhåller antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. För elever på 
yrkesprogram finns möjlighet att läsa till grundläggande behörighet, i vissa fall genom ett så 
kallat utökat program (Skolverket, 2015).  

Frågan om breddad rekrytering har således varit aktuell under decennier. I detta har arbetet 
med både välfärdssamhället och riktade reformer inneburit att fler grupper fått ökad tillgång 
till utbildning. Trots detta kvarstår dock det faktum att barn till högutbildade föräldrar i större 
utsträckning går vidare till högre studier än barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå. Det 
finns vidare stora skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå inom högskoleväsendets olika 
utbildningsprogram. På utbildningar med höga intagningskrav återfinns i större utsträckning 
studenter vars föräldrar har eftergymnasial utbildning (SCB, 2014). 

Vid Uppsala Universitet har konkurrensen inom den svenska högskolan undersökts. Fokus har 
legat på att kartlägga hierarkier inom det svenska högskolefältet, och att studera vilka 
studenter som söker sig till vilka utbildningar. Vidare utforskas hur utbildningsinstitutionerna 
går tillväga för att rekrytera studenter. I resultaten framkommer att rekryteringen till högre 
studier förändrats under de senaste decennierna, likväl som att högskolan i sig också 
genomgått en förändring med nya utbildningsalternativ, fler lärosäten och studieplatser, samt 
ett högre antal studenter med ökat söktryck som resultat. I resultaten påpekas dock att 
snedrekryteringen inom högskolan kommit att bli en synnerligen aktuell fråga, och det 
påvisas att vissa utbildningar blivit allt mer elitpräglade. Barn till högutbildade föräldrar söker 
sig i större utsträckning till längre utbildningar med hög status, förlagda vid de traditionella 
universiteten. Barn till lågutbildade föräldrar söker sig istället till kortare utbildningar inom 
bland annat social omsorg, vård och utbildning, vid de mer nyetablerade högskolorna och 
universiteten (Broady, 2001; 2006). 

Vilka skillnader som visar sig i utbildningskarriärer bland barn i Stockholms län har 
undersökts, och i resultatet framgår bland annat att skillnader i utbildningskarriärer är tydligt 
kopplade till social bakgrund. Det svenska utbildningssystemet har stora inslag av social 
reproduktion, och barn från hem med låg utbildningsnivå och studievana går i mindre 
utsträckning vidare till högre studier än barn från hem med hög utbildningsnivå (Szulkin, 
2005). 

Vilka förhållanden som råder mellan förvärvat och nedärvt utbildningskapital har även det 
studerats. I forskningen visas det på att föräldrar med hög utbildningsnivå haft förmågan att 
förmedla kunskaper om utbildningssystemet till sina barn, som i stor utsträckning satsat på 
breda utbildningsval. Det framhålls även att andra personer i omgivningen, utanför den 
direkta familjen, har stor inverkan på huruvida individen går vidare till högre utbildning eller 
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inte. Bland högutbildade förmedlas även åsikten att högskoleutbildning är en väl värd 
investering (Lidegran, 2009).   

I en annan studie undersöks hur olika grupper upplever mötet med högskolan. Där fastslås 
bland annat att ett stort innehav av kulturellt kapital verkar underlättande i övergången till 
högre studier, och att [b]arn till lågutbildade känner sig inte alltid helt trygga i den högre 
utbildningen. Det gör inte barn till högutbildade heller, men de förmår anlägga ett perspektiv 
som ger dem en känsla av att ha kontroll över situationen. (Hilding, 2011, s. 177). 

I en australiensk studie utforskas fenomenet med social snedrekrytering inom den inhemska 
högre utbildningen. Studien syftar till att undersöka varför den sociala snedrekryteringen lever 
kvar, trots att ett stort reformarbete genomförts för att jämna ut klass- och könsskillnader 
inom högskoleväsendet. Forskarna undersöker bland annat sambandet mellan utbildningsnivå 
i hemmet och chanserna att göra en utbildningskarriär. Resultaten visar bland annat på att de 
reformer som det australienska högskoleväsendet genomgått sedan 1970-talet kommit att 
innebära en könsmässig utjämning i chanserna för att göra en utbildningskarriär. Dock 
kvarstår den sociala snedrekryteringen, och författarna menar att föräldrarnas 
utbildningsbakgrund har en betydande påverkan för huruvida en individ går vidare till högre 
studier eller ej. Expansionen av det australienska högskoleväsendet har således gynnat 
kvinnor, som i större utsträckning kommit att ta del av högre studier, medan klasskillnader 
inom universitetet kvarstår trots omfattande reformeringar (Chesters & Watson, 2013). 

Hur studenter utan högre utbildningsbakgrund anpassar sig till den sociala och akademiska 
miljön i samband med påbörjandet av collegestudier har undersökts i Nevada, USA. 
Urvalsgruppen består av första-generationens vita studenter med arbetarbakgrund. Författarna 
utforskar vilken betydelse socialt kapital kan ha i relation till att uppnå akademiska mål. 
Studiens resultat pekar på att övergången till college är förknippad med stora svårigheter för 
dessa studenter, i jämförelse med studenter från studievana hemmiljöer. Den senare gruppen 
visar på en förmåga att navigera i den institutionella värld som college utgör, att knyta nya 
kontakter och utöka sitt redan befintliga sociala kapital, medan den förra gruppen istället 
tolkar institutionella hinder som personliga misslyckanden och undviker att skapa nya 
relationer. Vidare pekar författarna på en stor avsaknad av studiemässigt stöd från både hem- 
och skolmiljö för denna grupp (Moschetti & Hudley, 2015). 

2.5 Handlingshorisonter och valmöjligheter 

I avhandlingen Bli vuxen i arbetarstad: fem ungdomar berättar om skola, arbete och det egna 
livet utforskas hur möten mellan individer och institutioner kan förstås i relation till kulturellt 
arv och kapital. Ur ett individperspektiv beskriver författaren hur ungdomar från lågutbildade 
hem avstår från högre utbildning, då detta alternativ inte ingår i deras handlingshorisont 
(Johansson, 2003). 

Forskningsprojektet Individerna, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, 
mångkulturellt och könsperspektiv har bland annat utforskat hur individer i olika skeenden av 
livet beskriver sin karriärutveckling i relation till faktorer som klass, kön och etnicitet. 



11 
 

Projektet har vidare syftat till att belysa hur individer förstår sina val inom områden som 
utbildning, yrke och livsbanor, samt vilken funktion vägledning har utgjort i relation till dessa 
val (Lundahl, 2010). I projektets resultat framgår bland annat att val av yrke inte ses som en 
enskild händelse i en individs liv. Yrkesvalet förstås istället som en livslång process, under 
vilken individen vid ett flertal tillfällen måste ta ställning till, och omformulera, tidigare 
beslut. Vidare lyfts att valet till högre studier inte är avhållet en enskild händelse i individens 
liv. Beslutet att läsa vidare inom högskoleväsendet beror istället på ett flertal faktorer, så som 
ekonomisk situation, tidigare erfarenheter (positiva som negativa), och omgivningens stöd. 
Dessa faktorer påverkar individens handlingshorisont, vilken utgör den bas från vilken beslut 
fattas (Lundahl, 2008). 

Lundqvist (2010) studerar vilken betydelse socioekonomisk position, kön och etnisk 
bakgrund har för konstruerandet av olika handlingshorisonter. Resultaten pekar på att 
individen till viss del formar sin identitet, och i förlängningen sin handlingshorisont, utifrån 
de erfarenheter av diskriminering, kategorisering och förväntningar som görs. På så sätt 
utvärderas tänkbara framtidsmöjligheter utifrån egna erfarenheter och tolkningar av 
föräldrarnas erfarenheter och positioner, och under sådana utvärderingar formuleras 
handlingshorisonter. Författaren lyfter vidare det samspel som finns mellan individens 
etnicitet och klasstillhörighet, och menar att framgångar i studier har ett samband med 
socioekonomisk position. Främst rör det sig då om föräldrarnas utbildningsnivå kopplat till 
barnens studieprestationer, men också om föräldrarnas position på arbetsmarknaden och 
barnens karriäraspirationer (Lundqvist, 2010). 

Som framgår av denna kunskapsöversikt har det strukturella perspektivet till stor del legat i 
fokus för forskningen rörande social snedrekrytering. I relation till beslutsfattande ligger till 
stor del valet till gymnasieskolan och vilka konsekvenser detta val får för individens framtida 
karriärutveckling i fokus. Av denna anledning kan det därför ses som relevant att utforska 
dels hur beslutsprocessen inför valet till och av högre studier ser ut för studenter med 
arbetarbakgrund, och sedermera även hur dessa studenter beskriver sina upplevelser av mötet 
med den akademiska miljön. 

3. Metod 

3.1 Studiens avgränsningar och källkritiska överväganden 

I föreliggande uppsats behandlas den sociala snedrekryteringen inom det svenska 
högskoleväsendet. Att avgränsningen gjorts till att enbart beröra denna aspekt av 
snedrekrytering, och inte lyfta andra aspekter som exempelvis kön, etnicitet, ålder eller 
funktion, beror till viss del på att den sociala bakgrunden ses som den mest avgörande faktorn 
för huruvida en individ går vidare till högre utbildning eller ej (se exempelvis Chesters & 
Watson, 2013; Lundqvist, 2010). Vidare har även den tidsmässiga aspekten spelat en 
avgörande roll för studiens avgränsningar. 
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Utöver den forskning studiens litteraturöversikt vilar på, presenteras även material från ett 
antal statliga utredningar och rapporter. Detta kan ifrågasättas utifrån den vetenskapliga nivån, 
men trots detta har de bedömts vara av sådant värde för studiens helhet att det ansetts skäligt 
att nyttja dem. De sökord som använts under litteraturinsamlingen har varit: 

Akademisk utbildning/Higher Education, Arbetarklass/Working Class, Careership, Högskola,  
Högskoleväsendet, Klassbakgrund, Rekrytering; breddad, sned-, Social bakgrund/Social 
Background, Social reproduktion/Social Reproduction, Social snedrekrytering/Recruitment 
Bias, Universitet, och Utbildningskapital. 

3.2 Den kvalitativa intervjun 

Studien är en intervjustudie med kvalitativ ansats. Utifrån syftesformuleringen riktas fokus 
mot individers olika beskrivning av den egna beslutsprocessen, samt den subjektiva 
upplevelsen av mötet med den akademiska världen. Då avsikten varit att skapa en djupare 
förståelse för respondenternas berättelser sågs semistrukturerade djupintervjuer som ett 
lämpligt tillvägagångssätt för insamling av data. Den semistrukturerade intervjun ses som en 
metod för att utforska och förstå teman utifrån respondentens eget perspektiv. Intervjuformen 
syftar således till att förvärva respondentens beskrivningar av sin egen livsvärld i relation till 
det ämne som undersöks (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.3 Urval 

Inledningsvis genomfördes ett subjektivt urval. Denna urvalstyp innebär att respondenterna 
handplockas av forskaren, vilken redan besitter en viss kännedom om det ämne, de människor 
och de fenomen som ska undersökas. Fördelen med denna typ av urvalsgrund är således att 
respondenter som på goda grunder kan antas vara relevanta för undersökningen tillfrågas. 
Denna urvalsmetod ansågs lämplig för att belysa och besvara studiens forskningsfrågor. För 
att komma i kontakt med ytterligare respondenter användes därefter ett så kallat 
snöbollsurval, vilket innebär att en individ hänvisar vidare till en/flera individer som skulle 
kunna ses som relevanta för undersökningen (Denscombe, 2009).  

De kriterier som låg till grund för urvalet var att respondenterna skulle ha sitt ursprung i en 
arbetarbakgrund, vilket i detta fall innebar att ingen av föräldrarna ska ha erhållit en 
akademisk utbildning eller examen. Vidare skulle respondenterna, vid tiden för intervjuernas 
genomförande, ha deltagit i akademiska studier under minst en termin. Utöver detta 
eftersträvades en jämn könsfördelning i urvalet. Den slutliga urvalsgruppen bestod av fem2 
respondenter i åldrarna 27 – 37 år, varav tre kvinnor och två män. Respondenterna var vid 
tiden för studiens genomförande alla bosatta i en storstad, och hade genomfört minst fyra 
terminer inom högskola/universitet. 

                                                 
2
 Inledningsvis var sju respondenter tillfrågade, varpå studien haft ett bortfall på två personer. 
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3.4 Intervjuernas upplägg, genomförande och bearbetning 

Datainsamlingen genomfördes vid fem tillfällen. Varje intervju varade mellan 40 – 80 
minuter. Platserna för intervjuerna utgick från respondenternas önskemål, och samtliga 
intervjuer spelades in. Frågorna utgick från en intervjuguide (Bilaga 1). I intervjuguiden 
ingick ett stort antal exempelfrågor, men dessa har inte ställts till alla respondenter. Fokus låg 
på att låta respondenten uttrycka sin berättelse, varför det semistrukturerade upplägget utifrån 
olika teman ansågs lämpligt. 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Centrala teman från varje intervju har därefter 
identifierats och markerats med kodord. Dessa koder har sedan jämförts mellan de olika 
intervjuerna, för att slutligen slås samman och bilda övergripande teman. Dessa teman har 
legat till grund för resultatsammanställning och analys av intervjuerna och utgörs av 1) 
tidigare skolerfarenheter, 2) attityder till utbildning, 3) kontaktyta med högskola och 
universitet, 4) beslutsfattande processer, samt 5) mötet med den akademiska miljön. Analysen 
av dessa teman genomfördes därefter utifrån studiens frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter. 

Citat hämtade från respondenterna har bearbetats på sådant sätt att långa tystnader, samt ljud 
och ord utan meningsbärande funktion plockats bort. Vidare har vissa dialektala och 
talspråksmässiga uttryck preciserats eller bytts ut i citaten i sådana fall då detta kunnat göras 
utan att innebörden gått förlorad. Detta har gjorts för att underlätta läsningen. 

3.5 Etiska överväganden 

I arbetet har hänsyn tagits till forskningsetiska principer gällande information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Respondenterna har informerats om uppsatsens syfte, 
deltagandets risker och fördelar, samt att deltagandet är frivilligt. Vidare har respondenterna 
informerats om att de har möjlighet att avbryta deltagandet vid varje givet tillfälle. 
Respondenternas uppgifter har behandlats med stor försiktighet, vilket innebär att 
inspelningar och transkriberingar enbart varit tillgängliga för författaren själv. 
Konfidentialitetskravet innebär vidare att uppgifter om identifierbara personer ska rapporteras 
om på sådant sätt att de enskilda respondenterna ej kan identifieras. Av denna anledning 
anges inte namn, bostadsort eller övriga uppgifter som kan kopplas till en specifik individ i 
studien. I de fall då citat från respondenterna förekommer i studien anges källan med en siffra. 
Varje enskild respondent motsvaras av ett nummer mellan 1 – 5. Nyttjandekravet innebär 
slutligen att uppgifter lämnade i samband med studien inte får nyttjas för andra avseenden än 
deltagande i detta arbete (Vetenskapsrådet, u.å). 

Utöver dessa forskningsetiska principer har hänsyn även tagits till att forskningsintervjun 
består av en tydlig maktasymmetri mellan respondent och intervjuare. Denna maktasymmetri 
härrörs ur att den som genomför intervjun förfogar över tolkningsföreträde och den 
vetenskapliga kompetensen, medan respondentens roll är att i viss mån vara den 
självutlämnande parten. Detta har tagits i beaktande under intervjusituationerna såväl som 
under tolknings- och analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4. Resultat 

4.1 Tidigare skolerfarenheter 

Tiden inom grundskolan beskrivs till stor del som någonting positivt av respondenterna. 
Denna skolform har enligt respondenterna upplevts vara en självklarhet och de uttrycker att 
de gick till skolan för att det skulle vara så. Respondenterna uttrycker vidare att de inte själva 
reflekterat över sitt studiedeltagande i särskilt stor utsträckning under uppväxten. Skolan har 
till stor del utgjort en mötesplats för umgängeskretsen, ett tillfälle att träffa kamrater och 
samtidigt få kunskap på köpet. 

För mig och mina kompisar var det väl mer en chans att ses. [...]Det var ju mycket att 
umgås som var att vara i skolan. Och sen hade ju vi, alltså det gänget som jag umgicks i 
hade lika lätt som jag i skolan. [1] 

Skolgången beskrivs som relativt enkel, och ingen av respondenterna uttrycker några 
specifika svårigheter i samband med kunskapsinhämtandet. Dock beskrivs en känsla av att 
grundskolan innebar en tidig kategorisering. Denna kategorisering ledde till att vissa sidor hos 
respondenterna uppmuntrades, medan andra hämmades. Respondenterna beskriver att de 
upplevt denna kategorisering som grundlös, men att den trots detta kommit att implementerats 
i den egna självbilden och verkat hämmande för en fortsatt utveckling. Således har vissa av 
respondenterna uppmuntrats att utveckla sina kunskaper inom ett specifikt ämne, medan andra 
istället blivit avrådda att lägga ner ytterligare tid på ämnet, oavsett om intresse funnits eller ej. 
 
Betydande för huruvida skoltiden ses som positiv eller inte är lärarnas egenskaper och 
undervisningsförmågor. Respondenterna beskriver att vissa lärare fått dem att intressera sig 
för lärande och kunskapsinhämtning, medan andra istället skapat känslor av otrygghet och 
motvilja mot att befinna sig i skolan. Lärare som uppfattats som mindre bra eller dåliga 
beskrivs med ord som orättvisa, oengagerade, auktoritära och förminskande. De lärare som 
uppfattats som bra beskrivs istället som investerande, lugna, rättvisa, engagerade och 
uppmuntrande. Sådana förmågor uttrycks som eftersträvansvärda av respondenterna, och 
samtliga respondenter kan med lätthet minnas de gånger de kommit i kontakt med en lärare de 
upplevt som bra. Respondenterna beskriver att dessa personer uttryckt en vilja att skapa 
personliga relationer till eleverna. Vidare beskrivs det att de lärare som lyckats kommunicera 
med respondenterna på deras egen nivå, samt finna personliga intressen hos dem och erbjuda 
skoluppgifter kopplade till dessa intressen varit lärare som hjälpt dem att utvecklas. 

Jag tror det var mer också... att han lyssnade... Han... hade en dialog med oss hela tiden. 
[...] Att det hela tiden handlade om... om folk som pratade med oss, och mina texter som 
jag skrev när jag gick i sjuan lär väl inte ha varit så mycket att prata om, men han 
liksom... gjorde ändå det. Han var intresserad helt enkelt. [2] 

Gymnasieskolan beskrivs även den i termer av självklarhet. För samtliga respondenter innebar 
övergången till gymnasieskolan en ny klass, och det uttrycks att mycket av det egna fokuset 
under gymnasietiden låg i att finna sin identitet i det nya sammanhanget. För vissa av 
respondenterna var gymnasietiden ett tillfälle att få renodla och fördjupa ett intresse, men 
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ingen av respondenterna beskriver att studierna i sig har legat i fokus. Samtliga respondenter 
har efter gymnasietiden deltagit i studier på komvux och/eller folkhögskola. Studier inom 
komvux beskrivs dels som en möjlighet att läsa upp betyg, men också som en väg att finna 
egna intresseområden. 

Ja, jag valde läsa komvux och tänkte [...] ”Okej, jag behöver.. bra betyg i grundämnena” 
för det hade jag ändå någonstans fattat... [...]Men det var nog också för att jag försökte 
leta på vad jag var intresserad av, jag läste allt från... [...] ja, jag kommer inte ihåg, men 
det var en jävla spridning. Och det är ju liksom bara för att jag letade efter något som 
intresserade mig tror jag. [2] 

Det har således rört sig om att läsa kurser inom olika ämnen för att komma underfund med 
vilka vägar som skulle vara möjliga att gå i framtiden. De respondenter som deltagit i 
komvuxstudier uttrycker att en stor studielust uppstått under denna tid, och tiden på komvux 
uppfattas som positiv. För de respondenter som deltagit i folkhögskolestudier har intresset för 
ett visst ämne varit ledande i val av utbildning. Folkhögskoletiden beskrivs även den som 
positiv, då den innebar en möjlighet att fördjupa sig inom ett visst ämne, gav sociala nätverk 
och ett stort socialt umgänge, samt genomfördes i en avslappnad studietakt med få formella 
krav. 

Det var liksom... man fick läsa bara om det man var intresserad av, och det kändes som 
en bra nivå liksom.. men just det, att... få fördjupa sig, var fantastiskt. [3] 

Om respondenternas tidigare skolerfarenheter kan det sammanfattningsvis sägas att dessa 
varit positiva i de fall personal på skolan lyckats skapa ett uppmuntrande och engagerat 
klimat. De tidiga skolformerna har haft en karaktär av självklarhet, i vilken 
kunskapsinhämtning setts som sekundärt. Mer viktigt har då den sociala mötesplatsen och 
bildandet av en egen identitet varit, och i detta har lärare kunnat spela en stor roll i de fall då 
de kunnat möta och kommunicera med eleverna på deras egen nivå. Studier vid komvux och/ 
eller folkhögskola har sedermera kommit att präglas av en större studielust än de tidigare 
skolformerna. Detta härleds dels till att nivån varit enklare, att respondenterna kunnat prova 
på olika intresseområden, samt fått möjlighet att fördjupa sig inom specifika ämnen. 

4.2 Attityder till utbildning 

Respondenterna ger som ovan nämnts uttryck för att grund- och gymnasieskolan utgjorde en 
självklarhet under deras uppväxt. Denna självklarhet bestod dock inte primärt av att inhämta 
och utveckla kunskap. Respondenterna beskriver att utbildning i hemmiljön sågs som viktigt, 
men att ingen direkt förklarat varför det varit viktigt. Föräldrarnas attityd till skolan har under 
uppväxten varit uppmuntrande men frånvarande. De beskriver vidare att det i hemmiljön varit 
en självklarhet att sköta sina åtaganden, vilket i detta fall varit skolgången. Respondenterna 
har dock till stor del lämnats själv i detta ansvar, och ger uttryck för att de efter lågstadiet 
sällan kunnat erhålla hjälp med skolarbetet hemifrån. Den hjälp de kunnat få har avtagit med 
stigande ålder och svårighet: 

Jag har inte tänkt på det så mycket. Men jag... har ju fått sköta det själv liksom. [4] 
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Bland den egna umgängeskretsen har attityden till utbildning varit avslappnad. Ingen av 
respondenterna ger uttryck för att skolarbetet sågs som viktigt under den tidigare skolgången. 
I de flesta fall har det istället haft prägel av tävling eller lek. I takt med att respondenterna 
började betygsättas har dock skolarbetet fått ett större utrymme, men beskrivs fortfarande inte 
som viktigt. Primärt var att under grundskolan få ett betyg som räckte till gymnasiestudier, 
men ingen större vikt har lagts vid att prestera utöver vad som behövts för detta. Samtliga 
respondenter ger uttryck för att de haft en enkel skolgång, där inhämtandet av kunskap inte 
vållat några större svårigheter. 

Vi gled igenom ganska lätt, utan att behöva anstränga oss så väldig mycket. Så vi hade ju 
tid att.. ja.. och vi såg väl ned ganska mycket, det fanns ju några sådana här pluggisar 
liksom. Inte att vi såg ned på dem, men vi tyckte bara att ”Gud vad ni är jobbiga.” [...] Vi 
tyckte liksom att ”Vad håller ni på med? Skolan är ju inte hela världen.” [1] 

Respondenterna beskriver vidare att deras föräldrar gett uttryck för att de önskar ett gott liv 
för sina barn, och detta innebär att barnen ska få bättre arbeten och tryggare liv än de själva 
haft. Vägen för att nå detta mål har dock inte setts som likställt med högre utbildning. Istället 
har denna önskan uttryckts genom mer diffusa formuleringar, i vilka en uppmuntran till högre 
studier sällan ingått. Att få en trygg anställning har setts som betydande, och i de fall en sådan 
kunnats nå utan högre utbildning har detta uttryckts vara eftersträvansvärt. Respondenterna 
beskriver vidare att högre utbildning i vissa fall setts som en riskfylld investering, och att 
föräldrarna i stor utsträckning efterfrågat en konkret arbetstitel som resultat av högre studier. 
Vidare uttrycks det att föräldrarna i vissa fall tagit avstånd till högre utbildning, i synnerhet i 
de fall då denna inte leder direkt in på arbetsmarknaden. 

Jag tror att... Min mamma och låtsaspappa tycker att det är lite fånigt.[...] Det känns som 
att de får lite så, mindervärdeskomplex ibland när jag pratar om mitt, och att de säger 
ibland att... ”Nån har läst på universitetet och ska prata med så fina ord som man inte 
förstår” och sådär.[...] Och sen pappa... har pendlat lite. Eller, först tyckte han bara att 
jag skulle läsa om jag skulle bli jurist, och få jättemycket pengar. Annars tyckte han att 
jag skulle jobba. [4] 

Högre utbildning har således aldrig utgjort ett mål i sig under respondenternas uppväxt. 
Utbildning har istället i bästa fall setts som ett medel för att nå målet om en fast anställning 
och möjligheten att trygga ett gott liv, och föräldrarna har i detta uttryckt att ett gott liv 
innebär ett bättre liv än de själva haft. Respondenterna beskriver dock att föräldrarna till viss 
del vänder sig emot tanken om högre utbildning, och ser denna som en riskfylld investering 
som inte nödvändigtvis innebär någon avkastning. 

4.3 Kontaktyta med högskola och universitet 

Kontaktytan med högskoleväsendet beskrivs som nästintill obefintlig under uppväxten. 
Respondenterna uttrycker att det inte fanns någon i deras omgivning med akademisk 
utbildning, och att ingen heller pratade om en fortsatt utbildning inom högskola/universitet. 
Respondenterna ger uttryck för att de under lång tid inte hade någon bild av vad universitetet 
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var, vad det innebar att läsa vid högskola eller universitet, eller vad dessa studier kunde leda 
till. 

Ingen pratade om det... eller inte... alltså, föräldrar. Kompisars föräldrar var helt... alla 
var samma... Det var sådana här, som antingen hade fått ärva sina föräldrars business 
eller så var de egna företagare.. eller så jobbade de i en butik eller någonting... Det var 
inga akademiker what so ever. [5] 

Utöver den direkta hemmiljön fanns det heller ingen i en vidare umgängeskrets med bakgrund 
inom den akademiska miljön, och inte heller under grund- eller gymnasieskolan diskuterades 
akademiska studier som en möjlighet. Vissa av respondenterna beskriver att de haft en vag 
uppfattning om att universitetet existerade rent begreppsmässigt, men att de inte förstod att 
det var en fysisk plats. En förståelse har dock funnits för att vissa yrken kräver högre 
utbildning, men vetskapen om den akademiska miljön och innebörden av universitetsstudier 
har uppkommit under vuxen ålder. Detta har i vissa fall skett genom ett utökat socialt 
umgänge, i vilket bekantskapen med universitetet var mer utbredd. För andra har denna 
vetskap infunnit sig som ett resultat av flytt till universitetsstäder, där högskoleutbildning i 
likhet med upplevelsen av de tidigare studierna setts som något självklart. Respondenterna 
beskriver dock att de under lång tid inte ansåg universitetet vara en plats tillgänglig för dem 
själva. 

 Men jag fattade liksom fortfarande inte att universitetet var en plats, eller såhär, att jag 
hade kunnat söka till universitetet. [...] Jag tror att det var kanske först, ja men att jag 
var över 20. [...] Då började det såhär, lite trilla ner en pollett. Att ”Jaha.. man kan få 
pengar för att få plugga, man måste inte läsa till läkare.. man kan gå en kurs bara.” Men 
det var ju fortfarande inget som var för mig. [1] 

Förtrogenheten med högskoleväsendet har således fattats respondenterna under deras uppväxt, 
och detta har resulterat i en okunskap kring hur systemet är uppbyggt, vilka formella krav som 
ställs i samband med studier, samt vilka möjligheter en högskoleutbildning kan innebära. Det 
ges uttryck för en önskan om att under tidigare år ha fått tillgång till denna kunskap, för att 
eventuellt kunna fatta annorlunda beslut i relation till den egna karriären. Nu har avsaknaden 
av förtrogenhet med systemet kommit att innebära att vissa vägar upplevs som stängda för 
respondenterna, då de redan investerat i andra utbildningar och andra karriärval. 

[...]För att komma dit hade man ju behövt få förklarat väldigt tidigt, om man nu hade 
velat dit... Komma på det där när man är... eh, jag vet inte, 25 kanske. ”Ja, du kan bli 
doktorand och jobba med detta.” Ja, men det skulle ni ha sagt innan jag tog tre år av 
mina studiepengar och lekte! [5] 

Vidare ges det uttryck för att en större kunskap om den akademiska världen även hade kunnat 
innebära kortare studietid med ett mer riktat fokus, och med det färre studielån och en färdig 
utbildning vid tidigare ålder. 
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4.4 Beslutsfattande processer 

Samtliga respondenter beskriver att funderingar kring att läsa vidare inom 
högskola/universitet vuxit fram en relativt lång tid efter avslutad gymnasieutbildning3. 
Gymnasievalet beskrivs därför som oberoende av huruvida detta gav högskolebehörighet eller 
ej. Istället sågs övergången till gymnasiet som en självklar brytpunkt. En av respondenterna 
ger uttryck för en osäkerhet inför den kommande gymnasieutbildningen, och uppger att hen 
inte kände sig redo för detta val. Övriga respondenter beskriver valet som något som skulle 
göras. De faktorer respondenterna ser som betydande för valet var intresse för specifika 
ämnen, bostadsort och möjlighet att flytta, samt umgängeskretsens val av gymnasieutbildning. 
Planer för en fortsatt karriär fanns inte med i beslutsprocessen, förutom för en av 
respondenterna. Vissa av respondenterna beskriver sitt val i förhållande till att hålla många 
möjliga vägar öppna och därför välja breda linjer, medan andra uttryckligen velat fokusera på 
ett ämne. 

Jag ville alltid rita. Det var det enda jag ville göra i hela livet... så det här med karriär, 
eller såhär... [...] Det har jag aldrig... Det visste jag att det skulle jag inte göra. [5] 

Valet av gymnasieutbildning har inte diskuterats i särskilt stor utsträckning i hemmet, och 
respondenterna ger uttryck för att det varit deras eget val att fatta. Dock har en viss påverkan 
från föräldrarnas sida funnits med under beslutsprocessen, och det beskrivs att vissa föräldrar 
velat styra valet i en specifik riktning. Denna påverkan har skett mer eller mindre uttalat, men 
har i slutändan inte inneburit att respondenterna följt föräldrarnas uppfattning. 
Respondenterna har således till stor del lämnats ensamma i sin beslutsprocess. 

Jag bara valde det.. Det var inget att prata om liksom. [4] 

Inte heller från skolans sida har respondenterna upplevt att de fått någon hjälp eller 
vägledning i sitt val. De beskriver kontakten med skolans studie- och yrkesvägledning som 
bristfällig eller obefintlig. Möjligheten att träffa en studievägledare inför gymnasievalet 
erbjöds till vissa av respondenterna, men sådana möten beskrivs inte som värdefulla. 
Respondenterna ger uttryck för att studievägledarna enbart erbjudit intresseformulär att fylla i, 
alternativt enbart skött den administrativa sidan av gymnasievalet. I vissa fall har 
studievägledarna försökt påverka valet i en specifik riktning baserat på egna intresseområden. 
Några av respondenterna har erbjudits vägledningssamtal men valt att inte gå, medan 
ytterligare några inte erbjudits samtal överhuvudtaget. 

Beslutet att fortsätta med högre studier har fattats i vuxen ålder. Detta beslut kan ses som 
uppdelat i två steg. Samtliga respondenter har till en början läst fristående kurser4, för att 
därefter påbörja ett utbildningsprogram. Valet att gå vidare till universitetet beskrivs till stor 
del i termer av alternativa försörjningsmöjligheter. Respondenterna har till en början sökt sig 
till högskoleväsendet för att erhålla en försörjning genom studier. Det första steget rör sig 

                                                 
3
 Av de fem respondenterna har alla utom en avslutat sin gymnasieutbildning. Denne respondent har 

kompletterande gymnasieutbildning från komvux. 
4
 Detta har skett i olika utsträckning, från en till sex terminer. 
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således om att påbörja högre studier, och valet av ämnesområde har i detta beslut inte varit 
primärt. Respondenterna har istället sökt sig till sådana ämnen som de antagit att de skulle 
kunna vara intresserade av, och detta baseras till viss del på gymnasiestudier, till viss del på 
komvux och/eller folkhögskolestudier. 

Jag har alltid gillat att läsa... Så då var det väl att jag tänkte att något med... böcker, 
eller litteratur kanske kunde vara något. [...] Så, jag sökte en kurs i litteraturvetenskap 
typ, på halvtid. Men jag hade ju ingen aning om vad litteraturvetenskap var liksom. [3] 

Beslutsprocessens andra steg har för respondenterna inneburit att söka sig till längre 
utbildningar, och bakom detta beslut har intresse för ett specifikt ämne spelat en stor roll. 
Vidare uttrycks det att möjligheterna att förbättra den egna situationen på arbetsmarknaden 
genom en examen varit av stor vikt. Samtliga respondenter utom en har sökt sig till 
utbildningsprogram från vilka de kan erhålla en yrkesexamen. Detta härleds till en vilja att 
kunna visa upp en titel för omgivningen, både på arbetsmarknaden och i hemmet. 
Respondenterna beskriver att föräldrarnas åsikt att utbildning måste leda till ett gott liv med 
en trygg anställning spelat stor roll i detta beslut. Således kan beslutsprocessens andra steg ses 
ha en starkare koppling till framtida karriärmöjligheter än det första steget. 

Respondenterna uttrycker vidare att intresset för det ämnesområde de sökt sig till grundar sig 
på tidigare erfarenheter inom området. Dessa erfarenheter har de till stor del upplevt själv, 
men även närståendes berättelser av sina erfarenheter har utgjort en grund för beslutet. 

Jag jobbade inom psykiatrin, men bara på vikariat som bara blev förlängda hela tiden 
men aldrig någon fast tjänst... Så då började jag söka lite olika skolor, eller kollade upp 
på lite olika utbildningar. [1] 

En av respondenterna skiljer sig dock från de övriga på sådant sätt att hen alltid vetat vad hen 
vill syssla med. Intresset för design och illustration har därför legat till grund för de val som 
fattats genom utbildningskarriären. Denna vetskap har funnits med sedan gymnasietiden, och 
respondenten har efter gymnasiet plockat delar ur olika utbildningar för att kunna få en så 
bred kunskapsbas som möjligt. Respondenten ger uttryck för att hen alltid haft en tydlig 
målbild för sitt yrkesliv, och att dessa mål legat till grund för de beslut som fattats. Genom att 
fokusera på målet har respondenten kunnat identifiera olika möjliga delmål, och därefter valt 
de bästa strategierna för att nå dessa. De möjliga strategierna beskrivs dock ha valts ut baserat 
på olika faktorer, i vilka lustfylldhet varit en viktig beståndsdel. De beslut som fattats har 
således en tydlig rationell prägel, även om respondenten samtidigt beskriver dem som till stor 
del känslostyrda. 

Det har varit supermedvetet det där. [...] Och så gör jag lite hela tiden, och delar in först 
kanske en trettioårs-sträcka, sen så delar jag in den i tre delar, sen delar jag in den delen 
i en del, och den delen i en del, och den delen i en del. [...]Men det är ändå passionsstyrt. 
Så det är, alla valen är med hjärtat och inte... inte för målet kanske i sig... Målet är ju där 
för att guida. [5] 
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För samtliga respondenter har kontakten med studie- och yrkesvägledning efter grundskolan 
skett i informativt syfte, för att få svar på frågor kopplade till poängsystem och liknande. Ett 
visst stöd eller uppmuntran i de beslut som ska fattas har efterfrågats, men detta stöd beskriver 
respondenterna som uteblivet. I vissa fall har vägledningssamtal på högskola eller universitet 
inte erbjudits alls, och i de fall då det funnits tillgång till vägledare uttrycker respondenterna 
att samtalen saknat värde. Respondenterna beskriver att de enbart fått sådan information som 
de själva haft möjlighet att finna, och att ett värdefullt och eftertraktat stöd uteblivit. Personer 
i respondenternas närmaste omgivning har dock till stor del upplevts som uppmuntrande i 
beslutet att läsa vidare. Primärt har dock ett gott arbetsliv uttryckts som det viktigaste, i 
synnerhet från föräldrarnas sida. 

Den vanligaste kommentaren har väl varit typ... ”Å, så bra!... Men, vad blir du?”... Så 
det har väl funnits någon sån stress kopplat till allt också. Att... ja, men det viktigaste är 
liksom att få ett jobb. Och gärna ett som är bättre än vad de haft.[...] Utbildning har 
alltid varit... det måste leda vidare liksom, och bara på så sätt att... leda vidare till ett bra 
jobb, annars är det bortkastat. [3] 

Samtliga respondenter uttrycker att de, om de stod inför valet att börja med högre studier i 
dag, hade beslutat på samma sätt. Respondenterna beskriver att studierna varit utvecklande för 
den egna personligheten, samt att de inneburit (eller kommer att innebära) en bättre 
förhandlingsposition på arbetsmarknaden. De uttrycker dock en önskan om att ha haft en 
större förståelse för studiernas innebörd, samt hur dessa skulle kunna struktureras. 

4.5 Mötet med den akademiska miljön 

Respondenterna ger uttryck för att vissa svårigheter mött dem under studietiden. Dessa 
svårigheter kan kopplas till förmågan att tillägna sig kurslitteratur, strukturera uppgifter i 
förhållande till studietid, samt förståelsen av utbildningssystemet och dess formella krav. 
Vidare beskrivs en svårighet att anpassa sig till det akademiska språket och den nya miljön 
som universitetet kommit att innebära. Dessa svårigheter uttrycks ha varit mest markanta 
under studietidens början för att sedan avta i olika utsträckning. 

Det uttrycks att ovanan och oförståelsen inför det akademiska systemet inneburit en bristande 
studieteknik. Respondenterna, vilka samtliga läst ett antal fristående kurser innan de påbörjat 
längre utbildningar, uppger att dessa fristående kurser utgjort ett slags introduktion till 
högskoleväsendet i stort. Genom dessa kurser har respondenterna fått en möjlighet att bekanta 
sig med utbildningssystemet, dess krav, språk och miljö. Vissa respondenter ger uttryck för att 
de inte skulle ha varit redo att påbörja ett utbildningsprogram direkt, och att de fristående 
kurserna krävdes för att göra dem redo. 

För jag... Såhär i efterhand så tänker jag att jag väl egentligen inte var redo att börja då. 
Men även om jag hade börjat senare, så hade det nog ändå varit lika svårt, för jag hade 
ju inte det där som alla andra hade, jag hade liksom inte... förståelsen för hur det 
funkade, hur man pratade och så... Att det liksom krävdes en termin, eller mer egentligen, 
för att överhuvudtaget bara... komma in i miljön på nåt sätt. [3] 
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Även om öppna föreläsningar rörande studieteknik erbjudits ger de respondenter som deltagit 
i dessa uttryck för att de saknat värde. De menar att en introduktion kring högskolestudier dels 
måste beröra mer än enbart den praktiska studietekniken, även om också detta är av yttersta 
vikt. Det efterfrågas istället en grundligare genomgång av högskolesystemet, och uttrycks att 
en sådan introduktion med fördel kan vara obligatorisk och direkt kopplad till specifika 
ämnesområden. Respondenterna menar att detta bland annat skulle ge en möjlighet att 
förklara grundläggande begrepp och språkliga krav som förekommer inom utbildningen. 

I relation till det akademiska språket beskriver respondenterna även stora känslor av 
mindervärdeskomplex. Även detta har varit som störst under studietidens början, men har för 
flertalet levt kvar under hela utbildningstiden. Mindervärdeskomplexet innehåller känslor av 
att ha en mindre kunskapsbas än övriga studiekamrater, att känna sig underlägsen lärare och 
föreläsare, samt att inte vara tillräckligt begåvad för att klara av en utbildning. De formella 
krav som ställts har kommit att skapa en stor yttre stress. Kombinerat med känslor av 
osäkerhet inför den egna förmågan har detta lett till att studierna kommit att utgöra ett stort 
stressmoment för respondenterna. Vissa av respondenterna ger uttryck för att de uppfattar och 
bemöter svårigheter kopplade till den akademiska miljöns struktur på ett individuellt plan. De 
ser således att de själva bär en del av skulden för att ingången i den högre utbildningen inte 
genomförts på ett smidigt sätt. Samtidigt kan de peka ut vissa komponenter inom högskolans 
struktur som de upplever som problematiska, men beskriver ändå att det återfaller på dem 
själva att anpassa sig och finna en lösning. 

Och sen så kändes det som... Det kändes väl som att alla andra kunde så himla mycket, 
eller hade pluggat förut eller så. Jag fattade bara, jag förstod inte så mycket, det var 
mycket begrepp och sådär... olika, som man inte vågade fråga då vad det betydde, utan 
gick hem och slog upp i någon bok. [1] 

Språkbruket inom den akademiska miljön har utgjort en källa till oro inför påbörjandet av 
universitetsstudierna, och dessa farhågor menar respondenterna visat sig vara korrekta. En av 
respondenterna beskriver att större vikt legat vid språk än innehåll under studietiden, och att 
detta vållat känslor av frustration och senare uppgivenhet. Det akademiska språket beskrivs 
som otillgängligt och utestängande till en början. När respondenterna sedan utvecklat och 
anpassat sitt språk beskrivs detta som att en indoktrinering skett, något som till viss del 
beskrivs som olyckligt. Respondenterna ger uttryck för att de i viss mån kan förstå vikten av 
ett särskilt språkbruk, men att detta samtidigt leder till att många inte vågar söka sig mot den 
akademiska miljön och att det därför fungerar som en utestängande funktion.  

Trots att respondenterna beskriver att de själva efter viss tid kunnat anpassa sig till den 
akademiska miljön och det akademiska språkbruket, uttrycker vissa att 
mindervärdeskomplexet alltjämt lever kvar, och bemötande från lärare och föreläsare har vid 
vissa tillfällen underbyggt känslan av främlingsskap och underlägsenhet. Kontakten med vissa 
lärare har dock fått respondenterna att känna en större tillhörighet i den akademiska miljön, 
och vissa lärare beskrivs som nyckelpersoner i en fortsatt utbildningskarriär. 
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Hon investerade liksom, tog sig tid att förklara och kommentera. Det kändes nånstans... 
som att hon uppriktigt ville att vi skulle lära oss, och utvecklas. Och jag vet inte... utan 
henne hade jag kanske inte pallat med att fortsätta heller, att hon liksom... visade på vad 
det kunde vara att läsa på universitetet på nåt sätt. [3] 

Egenskaper som upplevts som positiva hos lärare i den tidigare skolgången känns även igen 
som positiva under universitetstiden. Dessa egenskaper beskrivs av respondenterna som 
lyhördhet, engagemang, förmåga att undervisa på ett intressant sätt, förmåga att uppmuntra 
och stödja, samt investera i studenternas utveckling. Vidare ses tydliga instruktioner från 
lärarnas sida som positivt, och detta efterfrågas i större utsträckning. Det uttrycks att lärare 
inte alltid tar sig tid att möta studenten och ge svar på dennes frågor rörande studierna. I stor 
utsträckning ses det som studentens eget ansvar att skapa en relation till lärare, och få dessa 
att lägga en på minnet. Det ses som positivt de gånger lärare själva tar initiativ till sådana 
möten. Respondenterna uttrycker vidare att lärare i viss utsträckning bör fungera som en 
guide genom utbildningen, då dessa besitter kunskapen om vad en utbildning kan leda till, 
vilka vägar som är möjliga att gå för att nå olika mål, samt hur studenten på bästa sätt kan 
klara av utbildningen. Dessa förhållningssätt och egenskaper efterfrågas i större utsträckning, 
och de gånger föreläsare eller lärare uppvisar brist på dem beskrivs de i negativa ordalag, så 
som auktoritära, förminskande eller orättvisa. 

Respondenterna ger uttryck för att de kunnat märka en förändring hos sig själv som de 
relaterar till sin studietid. Denna förändring ses som mestadels positiv, och har bland annat 
resulterat i ett ökat självförtroende och personlig utveckling. Lärandet beskrivs ha haft ett 
egenvärde, och respondenterna upplever även att de genom sin utbildning erhållit en tyngd 
och en makt de annars inte skulle haft. Vissa respondenter upplever dock att utbildningen 
inneburit att de förändrats till det sämre. Sådana förändringar beskrivs som att de blivit 
mindre stresståliga, att de kommit att ställa allt för höga krav på sig själva, samt att de 
personlighetsmässigt blivit tråkigare. Dock kan de som upplever sig ha förändrats till det 
sämre också peka ut positiva delar med utbildningen, och ingen av respondenterna ger uttryck 
för att de ångrar sitt beslut att läsa vidare inom den akademiska miljön. 

5. Diskussion 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie bygger vidare på begreppen habitus, kapital 
och fält. Careership-teorin beskriver hur individens beslutsfattande processer tar sitt avstamp i 
individens habitus, och i förlängningen av detta i den handlingshorisont individen upplever 
sig besitta. Beslutsfattande sker även i interaktion med individens sociala sammanhang. I 
mötet mellan individen, dess handlingsdispositioner och dess omgivande sociala sammanhang 
uppstår individens handlingshorisont, de vägar individen ser som möjliga och valbara för sin 
framtid (Hodkinson & Sparkes, 1997). I följande avsnitt kommer studiens resultat att 
analyseras och diskuteras med hjälp av careership-teorin, samt begreppen habitus, kapital och 
fält. Slutligen presenteras även studiens slutsatser. 
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5.1 Att formulera sin handlingshorisont 

Individens handlingshorisont kan ses som den karta på vilken möjliga och nåbara vägar 
tecknats ned. Handlingshorisonten tar sin form ur de erfarenheter individen gjort och gör 
under sin livstid, samt ur interaktionen med omgivningen. Den påverkas också av strukturella 
förutsättningar kopplade till klass, kön och etnicitet (Hodkinson & Sparkes, 1997). Således 
kan det sägas att respondenternas handlingshorisont har uppkommit ur föreningen mellan 
egna erfarenheter av skolan, arbetsmarknaden och den övriga omgivningen, uppväxten i 
hemmiljön, föräldrarnas erfarenheter av och attityder till utbildnings- och arbetskarriär, samt 
interaktionen med skolan och bemötandet från dess aktörer. 

Respondenternas beskrivningar av den tidiga skolgången tar sig uttryck i termer av skolan 
som en självklarhet. De ger uttryck för att kunskapsinhämtandet sällan gett upphov till några 
svårigheter, men att skolan primärt utgjort en mötesplats för det sociala umgänget. I 
respondenternas omgivning under uppväxten har en naturlig kontaktyta med 
högskoleväsendet saknats, och föräldrarnas attityd till utbildning har bestått av uttryck som att 
sköta sina åtaganden. Utbildning har i hemmiljön inte setts som en naturlig väg att gå för att 
etablera sig på arbetsmarknaden, trots att målet att få ett tryggt och gott arbetsliv varit primärt. 
Respondenternas föräldrar, som samtliga saknar högre utbildning, har inte i någon större 
utsträckning uppmanat sina barn att söka sig mot den akademiska miljön. Respondenterna har 
i likhet med föräldrarnas önskemål strävat efter en lyckad position på arbetsmarknaden, men i 
detta också införlivat tanken om att högre utbildning inte nödvändigtvis behöver utgöra vägen 
för att nå detta mål. Familjebakgrunden har således utgjort en betydande utgångspunkt när 
respondenternas handlingshorisont till en början utformats. Mot denna bakgrund har 
respondenterna formulerat sin identitet, sin historia och sina mål. De erfarenheter och 
uppmaningar föräldrarna gett uttryck för har införlivats i den egna handlingshorisonten och 
satt sin prägel på vilka vägar respondenterna ser som valbara. Respondenterna har mot 
bakgrund av detta inte sett det som självklart att söka sig till högre utbildning under den tidiga 
skolgången, och denna väg kan därför ses som frånvarande i deras tidiga handlingshorisonter.  

Tidigare genomförda studier visar på sambandet mellan föräldrars sociala position, deras 
utbildningsnivå och barnens möjligheter att göra en utbildningskarriär. I detta framgår att 
föräldrar ses som viktiga förebilder i fråga om utbildningsambitioner. Föräldrarnas 
utbildningsnivå och innehav av kulturellt kapital påverkar också deras förmåga att agera som 
stöd i skolarbetet, att vägleda sina barn genom utbildningssystemet, samt att fungera 
perspektivvidgande i formeringen av handlingshorisonten (Szulkin, 2005).  

Med bakgrund i detta kan respondenternas uppväxt ses som frånvarande av 
utbildningsmässiga förebilder och vägledare, och de har därför inte haft möjlighet att 
inkorporera utbildning som ett möjligt alternativ i sin handlingshorisont. Inte heller under 
grund- eller gymnasieskolan har detta alternativ framförts som möjligt av skolans aktörer. Av 
respondenternas berättelser framgår att lärare och studievägledare inte kunnat utvidga 
handlingshorisonterna genom att vidga respondenternas perspektiv på den egna framtiden. 
Det sociala fält varpå respondenterna, föräldrar, kamrater, lärare och övriga aktörer har mötts 
har saknat kontakt med den akademiska världen och dess möjliga alternativ. 
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5.2 Att fatta pragmatiskt rationella beslut 

Utifrån respondenternas handlingshorisont kan deras tidigare tagna beslut förstås som 
pragmatiskt rationella. Med förankring i den egna bakgrunden och de egna intressena har de 
förhandlat med sin omgivning och till sist nått fram till möjliga alternativ. Dessa alternativ har 
skiftat vid olika tillfällen, och de har uppstått genom att respondenterna införlivat sina egna 
erfarenheter, utvärderingar av andras erfarenheter, intressen för olika ämnesområden, samt 
bedömningar av bostadsort, möjlighet till arbete och social gemenskap i sin 
handlingshorisont. 

Inför valet till gymnasiet kan respondenternas beslutsfattande ses utgå från vad de för tillfället 
ansåg som värdefullt. Här återfinns faktorer som möjlighet att flytta, att få nya klasskamrater 
eller att stanna kvar med gamla klasskamrater, samt möjligheten att fördjupa sig inom ett 
intresseområde. Valet av gymnasieinriktning har därav en känslomässig prägel, då det inte 
specifikt handlat om att nå ett mer långsiktigt mål, utan snarare baserats på emotionella 
faktorer. Men beslutet är heller inte helt skiljt från ett systematiskt tänkande då samtliga 
respondenter framför allt valt att gå vidare till en gymnasieutbildning, men även sökt sig mot 
ämnesinriktningar de haft erfarenhet av och en uppfattning om att inom en viss 
gymnasieutbildning kunna renodla ett intresse. Utbildningen i sig beskrivs dock av de flesta 
respondenter som sekundär. De har inte sett gymnasieutbildningen som en del av en vidare 
karriär, vare sig inom utbildning eller arbete.  Beslutet att gå vidare till gymnasiet har således 
karaktären av att acceptera ett visst alternativ, snarare än att välja mellan ett flertal möjliga 
vägar. Då gymnasieutbildning setts som något självklart har respondenterna införlivat denna 
väg i sin handlingshorisont, trots att de i viss utsträckning beskriver en avsaknad av förståelse 
för vad en gymnasieutbildning kan och bör resultera i.  

Respondenternas övergång till den högre utbildningen kan även den sägas vara präglad av att 
acceptera en utgång snarare än att välja mellan ett antal olika alternativ, vilket stämmer 
överens med Hodkinson & Sparkes forskningsresultat. De menar att individer fattar beslut när 
de känner sig redo för att göra så, och att de ofta tas när en möjlighet uppdagar sig. 
Beslutsfattande bör därför till viss del ses som en reaktion på förändringar i individens 
tillvaro. När individen ställs inför dessa förändringar krävs således antingen ett accepterande 
av sakernas tillstånd eller ett aktivt val mellan olika vägar (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Att läsa vidare inom högskola och universitet har till en början varit ett sätt för 
respondenterna att erhålla en alternativ försörjning under perioder då arbete varit svårt att få. 
De har således inte sökt sig till den högre utbildningen med ett tydligt mål i sikte, utan istället 
accepterat att det för tillfället kan vara en möjlig väg att gå. Därför kan ingången till den 
akademiska miljön ses som ett uttryck för att acceptera en förändring snarare än att göra ett 
aktivt val. 

Inom careership-teorin framhålls det att sådana förändringar ofta uppstår i samband med 
någon form av brytpunkter. Dessa brytpunkter kan vara antingen strukturella, självinitierade 
eller påtvingade, alternativt utgöra en kombination av de olika brytpunkterna. Mellan dessa 
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brytpunkter uppstår perioder av rutin, där individen har möjlighet att se över de förändringar 
som gjorts (Hodkinson & Sparkes). 

Respondenternas övergång från grund- till gymnasieskola kan ses som en strukturell 
brytpunkt. I samband med avslutandet av högstadiet infaller gymnasievalet, och 
respondenterna har upplevt gymnasieutbildningen som en naturlig fortsättning på sin 
skolgång. Övergången till högre studier kan dock ses ur ljuset av påtvingade och/eller 
självinitierade brytpunkter, där respondenterna i brist på annan försörjning valt att söka sig 
mot högskoleväsendet. Först i samband med att andra alternativ som upplevts som nåbara 
visat sig svåra att genomföra, har möjligheten till högre utbildning blivit ett attraktivt 
alternativ.  

5.3 Att träda in på det akademiska fältet 

Respondenternas beslut att söka sig till högskola och universitet kan således ses ha fattats 
utifrån vad som för tillfället upplevts som mest gångbart. Inträdet i den akademiska världen 
har dock utgjort ett inträde på ett obekant fält, på vilket respondenterna saknat det kulturella 
kapital som efterfrågats. De har därför trätt in på den akademiska arenan relativt maktlösa, 
med en sammansättning av kapital som inte tillerkänts värde. Av respondenternas 
beskrivningar framgår det att de upplevt en brist på kulturellt kapital, vilket tagit sig uttryck i 
en oförmåga att navigera i utbildningssystemet, avsaknad av förtrogenhet med det akademiska 
språkbruket och den studieteknik som krävs för att klara av studierna, samt en viss oförmåga 
att kommunicera med övriga aktörer (framför allt lärare/föreläsare) för att få den 
uppmärksamhet och uppmuntran de strävar efter. Denna kapitalmässiga brist kan härledas till 
uppväxten och föräldrarnas utbildningsnivå, och den har resulterat i att respondenternas 
inträde på det akademiska fältet blivit konfliktfylld. 

Respondenternas upplevelse av att befinna sig i underläge i relation till övriga aktörer inom 
den akademiska miljön uttrycks i termer av ett erfaret mindervärdeskomplex, att känna sig 
mindre begåvad än studiekamraterna och att känna en stor frustration inför den egna 
situationen. Efter att ha befunnit sig inom högskoleväsendet ett tag beskriver dock 
respondenterna att de kunnat tillägna sig de praktiker de upplevt vara efterfrågade i relation 
till studierna. Detta gäller specifikt för det akademiska språkbruket, som till en början anges 
ha utgjort ett stort stressmoment. 

Att de införlivat dessa praktiker har dock inte kommit att innebära att de ser sig som 
tillhörande den akademiska världen, eller varande akademiker. De ger istället uttryck för en 
upplevelse av att vara på besök i en främmande värld. Det mindervärdeskomplex som 
beskrivits kvarstår även efter att respondenterna gjort en anpassning till den nya miljön. 

Bourdieu framhåller att sambandet mellan en social position och dess praktiker inte bör tolkas 
som ett mekaniskt och omedelbart samband. En viss praktik är inte ett uttryck för något inom 
individen eller den sociala gruppen essentialistiskt inneboende, och en viss uppsättning 
praktiker kan överges och/eller anammas av olika grupper eller individer. Praktikerna är 
kontextuellt betingade till tid och socialt rum och är ett uttryck för skillnadsskapande, 
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relationella egenskaper som enbart kan ses existera i relation till andra egenskaper (Bourdieu, 
1999).  

Att respondenterna anammat en praktik eller utökat sitt kulturella kapital innebär således inte 
att de automatiskt fått ett utökat maktinnehav inom den akademiska världen. Ett utökat 
kulturellt kapital innebär inte per se en större ansamling av de övriga kapitalformerna, och ett 
ökat maktinnehav resulterar inte automatiskt i en förändrad position på fältet. Konflikten 
mellan fältets olika aktörer fortgår alltjämt. Hodkinson & Sparkes menar att individen har 
tillgång till en mängd resurser, och genom dessa också en makt över den egna situationen och 
de egna framtidsmöjligheterna. Men de framhåller att denna makt enbart kan förstås och 
bedömas som en del av en komplex relation mellan fältets olika aktörer. Interaktionen mellan 
fältets olika aktörer och maktpositioner innebär således ett flytande samspel där allianser, 
förhandlingar, överenskommelser och konflikter uppstår (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Att respondenterna trots sin akademiska utbildning inte ser sig som akademiker ska dock inte 
likställas med att de går oförändrade genom sin studietid. Som ovan nämnts har 
respondenterna genom utbildningen inkorporerat vissa praktiker, och de ger uttryck för en 
ökning av det egna kulturella kapitalet. Hodkinson & Sparkes menar att individens 
handlingshorisont kan omformuleras när ny information och nya erfarenheter läggs till de 
tidigare handlingsdispositionerna, och att så ofta är fallet (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
Mötet med den akademiska världen har således kommit att förändra respondenterna, och detta 
har skett genom ett växelspel av konflikter, ny information och kunskap, inkorporeringen av 
nya praktiker, samt av allianser och överenskommelser på fältet. 

5.4 Att omformulera sin handlingshorisont 

Under tiden inom den akademiska miljön har respondenterna kunnat infoga nya erfarenheter 
till sin handlingshorisont. De har gått från en begränsad uppsättning valmöjligheter, i vilken 
högskoleutbildning till en början inte ingick. I takt med att de ställts inför vissa former av 
brytpunkter har dock detta alternativ uppdagat sig, och de har sökt sig till högskola och 
universitet som ett sätt att undgå sämre alternativ. Tiden inom högskoleväsendet har sedan 
inneburit att handlingshorisonten vidgats, och respondenterna har börjat utforska längre 
utbildningar som ett möjligt alternativ. 

I samband med att respondenterna genomgått denna förändring har även deras position på 
arbetsmarknaden förändrats. Förhoppningarna om ett gott arbetsliv har samspelat med en 
utvärdering av möjligheterna att tillförskaffa sig ett sådant utan högre utbildning. Utbildning 
har genom denna bedömning gått från att vara en parentes till att bli en nödvändig strategi 
som, mot bakgrund av tidigare erfarenheter inhämtade från fristående kurser, nu också 
upplevs som praktiskt genomförbar. 

Beslutet att söka sig till längre utbildningar kan således också det beskrivas som pragmatiskt 
rationellt. När det omgivande fältet, dess aktörer och individens egna erfarenheter förändras 
omformuleras också handlingshorisonten. Fortfarande söker sig dock respondenterna till 
sådana ämnesområden de kunnat bedöma som värdefulla utifrån egna erfarenheter eller 
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värderingar av andras erfarenheter. De står även fast vid åsikten att utbildning enbart kan ses 
som en värdefull investering de gånger denna ger avkastning på andra fält än det akademiska.  
Respondenterna har således kommit att införliva föräldrarnas syn på utbildning i den egna 
handlingshorisonten, och beslutet att fortsätta inom den högre utbildningen handlar inte så 
mycket om att aktivt välja mellan ett flertal möjliga vägar, som att acceptera ett alternativ. 

Detta alternativ har dock setts som mer attraktivt i senare ålder än under uppväxten, som ett 
resultat av handlingshorisontens omformning. Ökningen av det kulturella kapitalet har 
inneburit en större förtrogenhet med det akademiska fältet, och denna förtrogenhet har för 
respondenterna kommit att innebära en ytterligare ökning av det kulturella kapitalet. På detta 
sätt kan kännedomen om ett fälts spelregler innebära en större avkastning på det investerade 
kapitalet, samtidigt som det resulterar i en större ansamling av kapital. I förlängningen ger 
detta även att handlingshorisonten – de vägar som uppfattas som attraktiva, valbara och 
genomförbara – omformuleras för respondenterna. 

5.5 Slutsatser 

Syftet med föreliggande studie har varit att utifrån ett individperspektiv utforska den 
beslutsprocess studenter med arbetarbakgrund genomgår inför valet till högre utbildning. De 
frågeställningar som studien ämnat besvara har varit hur respondenternas beslutsprocess inför 
valet till högre studier kan förstås ur ett karriärteoretiskt perspektiv, samt vilka upplevelser 
studenter med arbetarbakgrund har från mötet med den akademiska miljön. Det empiriska 
materialet har samlats in genom enskilda intervjuer med fem respondenter. Samtliga 
respondenter har arbetarbakgrund och föräldrarna saknar högre utbildning. Respondenterna 
har befunnit sig inom högre utbildning under minst två år. 

Studiens resultat visar att respondenternas beslutsprocess kan betecknas som det Hodkinson 
& Sparkes beskriver som ett pragmatiskt rationellt beslutsfattande. Detta grundar sig på 
tidigare erfarenheter, bedömning av andras erfarenheter, emotionella inslag och huruvida de 
möjliga alternativen är praktiskt genomförbara. Vidare framgår det att beslutfattande snarare 
rör sig om att acceptera ett förestående alternativ än att aktivt välja mellan ett flertal 
alternativ. Respondenterna har till stor del lämnats ensamma i sina beslutsprocesser, även om 
föräldrarna utövat viss påverkan och funktioner som studievägledning till viss del funnits att 
tillgå. Föräldrarnas påverkan har uttryckts genom en önskan om att barnen ska få ett bättre liv 
än de själva, men i detta har utbildning inte nödvändigtvis utgjort en naturlig väg. 

Respondenternas handlingshorisont har formats och omformats i relation till gjorda 
erfarenheter, intressen, samt i interaktionen med olika aktörer på olika fält. De har under 
uppväxten saknat kontakt med den akademiska världen, och beslutet att fortsätta inom högre 
utbildning har fattats i vuxen ålder. Förändringar på omgivande fält – i detta fall 
arbetsmarknaden – har i stor utsträckning påverkat inträdet på den akademiska arenan. 
Respondenterna har upplevt mötet med den akademiska världen som konfliktfyllt, då det 
kulturella kapital som efterfrågas på denna arena har saknats. Inträdet på det akademiska fältet 
har präglats av känslor av underlägsenhet och frustration. Genom att läsa fristående kurser har 
det kulturella kapitalet ökat, men detta har inte upplevts som likställt med att själv tillhöra den 
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akademiska miljön. I förlängningen har det utökade kulturella kapitalet dock resulterat i en 
omformulering av den egna handlingshorisonten. Den förändrade handlingshorisonten har 
kommit att innefatta högre utbildning som ett mer attraktivt, men framför allt genomförbart, 
alternativ. Dock enbart i de fall utbildning kunnat ge avkastning på andra fält. 

Studiens fokus har legat på att utforska vilka konsekvenser den sociala snedrekryteringen kan 
få på ett individuellt plan. Bakgrunden till denna avgränsning ligger dels i en tidsmässig 
aspekt, men framför allt i att den sociala bakgrunden i större utsträckning än exempelvis kön 
och etnicitet visat sig vara avgörande för huruvida en individ går vidare till högre utbildning 
eller inte. Den sociala snedrekryteringen har även visat sig vara bestående under en lång tid, 
medan den köns- och etnicitetsmässiga snedrekryteringen i större utsträckning har utjämnats. 
För fortsatt forskning kan det dock finnas skäl att vidare utforska dessa aspekter, i synnerhet 
ur ett individperspektiv. I och med att den sociala snedrekryteringen visat sig svår att 
motverka, skulle forskning inom angränsande områden där snedrekryteringen jämnats ut 
kunna visa på verksamma insikter och åtgärder för att motverka problemet. 

Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat hade till viss del kunnat 
utökas, men även här har den tidsmässiga aspekten spelat en avgörande roll. Ett mer 
omfattande empiriskt material hade ökat studiens generaliserbarhet, som i dagsläget kan 
uppfattas som låg. I och med att studien har en kvalitativ ansats har dock fokus legat på att 
utforska respondenternas subjektiva berättelser snarare än att kunna generalisera resultaten till 
en mer omfattande nivå. I detta kan studiens styrka även sägas ligga, då det individuella 
perspektivet är något som till stor del saknas i forskningen kring social snedrekrytering. 
Vidare hade en komparativ analys av arbetarstudenters erfarenheter från olika 
utbildningsprogram kunnat vara av värde, då det visat sig att den sociala snedrekryteringen 
inom högskoleväsendet är omfattande. Detta låg dock utanför ramarna för studiens syfte, men 
ses som ett intressant område för vidare forskning. 

Förutsatt att fenomenet med social snedrekrytering ses som fortsatt viktigt att motverka 
föreslås framför allt vidare forskning kring hur problematiken upplevs av dem det berör. För 
att kunna föra ett långsiktigt arbete med breddad rekrytering finns det skäl att utforska de 
erfarenheter underrepresenterade grupper gjort under sin tid inom det akademiska fältet. Det 
finns vidare anledning att ta till sig de forskningsresultat som visar på att selektionen är som 
starkast vid den första brytpunkten i utbildningssystemet, och anpassa arbetet med breddad 
rekrytering utifrån detta. Om kärnfrågan består i att tillgängliggöra den akademiska miljön 
utan att den vetenskapliga nivån går förlorad krävs det att arbetet förs på, och mellan, 
samtliga nivåer inom det svenska utbildningssystemet samt att detta arbete involverar skolans 
samtliga aktörer från lärare, rektorer och studievägledare, till elever, studenter och föräldrar.
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Informera om: 

x Konfidentialitet 
x Inspelning 
x Informerat samtycke 

Inledningsfrågor: 
Ålder:   Sysselsättning: 
Föräldrars yrken:  Föräldrars utbildning: 
Syskon:   Syskonens utbildning: 
Kategori Tema Möjliga frågor 

Bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter från 
tidigare studier 

x Hur upplevde du grundskolan? Vad var 
bra/inte bra? 

x Vilket gymnasieprogram/linje gick du? 
x Kan du beskriva ditt gymnasieval? 
x Hur upplevde du gymnasietiden? Vad var 

bra/inte bra? 
x Kan du minnas hur din studiemiljö var under 

grundskolan/gymnasiet? 
x Fanns det någon som stöttade dig i ditt 

skolarbete? Vem, på vilket sätt? 
x Är det någon lärare du minns som särskilt bra 

under din grundskole- eller gymnasietid? Vad 
var det som var bra? 

x Kan du minnas någon kontakt med 
studievägledning under din skolgång? 

 
Attityder/koppling 
till högre studier 
under uppväxten 

x Fanns det någon i din omgivning under din 
uppväxt som läste vid högskola/universitet? 

x Hade du någon kontaktyta med 
högskola/universitet? Hur såg denna ut? 

x Hur skulle du beskriva dina föräldrars syn på 
utbildning? 

x Vilka aktiviteter/sysselsättningar 
uppmuntrades under din uppväxt? 

x Skulle du beskriva dina föräldrar som 
involverade i din skolgång? På vilket sätt? 

x Hur skulle du beskriva synen på utbildning 
bland dina vänner under uppväxten? 

Beslutsprocess Förväntningar/ 
farhågor 
 
 
 
 

x Kan du komma ihåg hur beslutet att läsa på 
högskola/universitet växte fram? 

x Sågs det som självklart – om ja, varför? Om 
nej, varför inte? 

x Vad var det som lockade med 
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universitetsstudier? 
x Fanns det något du upplevde som skrämmande 

inför universitetsstudier?  
x Upplevde du några hinder i relation till att läsa 

vidare? 

 Stöd från 
omgivning 

 

x Fanns det någon i din omgivning som 
uppmuntrade till fortsatta studier? Vem? På 
vilket sätt? 

x Hade du någon kontakt med studievägledning 
under din beslutsprocess? 

 Tillgång till 
information 

x Hur gjorde du för att finna information om 
högskole-/universitetsutbildningar? 

 Ämnesinriktning x Hur kommer det sig att du valde just ditt 
ämnesområde?  

x Vilken var den viktigaste faktorn i det valet? 
Möjlighet till arbete/intresse m.m? 

Upplevelser 
från den 
akademiska 
världen 

Föreställningar om 
den akademiska 
världen 

x Minns du din första dag på universitetet? Kan 
du beskriva den? 

x Var du nervös inför att börja? Vad var du 
nervös över? 

x Kan du minnas dina tankar och föreställningar 
om högskolan/universitetet innan du började? 
Vilka var dessa? Hur överensstämde de med 
dina upplevelser? 

x Är det någon händelse från din studietid du 
minns särskilt väl? Varför står just denna 
händelse ut? 

 Kommunikation, 
bemötande och 
representation 

x Hur upplevde du kontakten och 
kommunikationen med lärare och föreläsare? 

x Är det någon lärare/föreläsare du minns som 
särskilt bra? Vad var det du upplevde som bra?  

x Är det någon lärare/föreläsare du minns som 
mindre bra? Vad var det som inte var bra? 

x Fanns det någon du kände igen dig i/kunde 
relatera till bland lärare, studiekamrater eller 
övriga anställda på skolan? Vad var det du 
kände igen? 

 Svårigheter under 
utbildningen 

x Är det något du minns som särskilt svårt eller 
besvärligt i relation till din studietid?  

 

Utbildningen i 
retrospektion 

 
x Upplever du att du på något sätt förändrades 

under din studietid? På vilket sätt?  
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x Upplever du att du haft någon nytta av dina 
studier? Vilken? 

x Om du i dag stod inför valet att börja läsa på 
högskola/universitet – hur hade du valt då?  

x Vad hade du grundat ditt beslut på? 
 

 
x Tack för ditt deltagande! 

 
 


