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Abstract 

Title: The Land of Opportunities – A survey of what motivates students from non-academic 

relations to apply for higher education. 

Fall term: 2010  

Author: Palmina Pepelar Hadzija  

Instructor: Christine Farhan 

 

Women all over the world have been victims for oppression during a long period of time. One 

main thing they were excluded from was the possibility to educate themselves. Fortunately, the 

situation is different today and studies shows that there are more women applying for higher-

education than men, at least in Sweden. What motivates them is unknown, but according to the 

sociologist Pierre Bourdieu, it is always something in one’s social environment. 

The aim of this thesis was to examine how five female students have been motivated to 

apply for university and college educations, despite the fact that they are from non-academic 

families. Which factors such as family, friends or institutions have been most significant in their 

choice of education?  Through interviews with five female students I was able to get an insight 

of their thoughts about education and why they think it is important. Also, I was able to find out 

what their main motivation came from. I based my research on Bourdieu’s central concepts and 

analyzed my results on them. The reason that I only examined female students' education 

choices, was because Bourdieu’s surveys most often focused on male students. 

I concluded that my five female students were motivated by their families. Despite the 

non-academic background, they managed to increase their different capital forms to succeed with 

the higher education. The main reason for applying for university and college educations was the 

hope of a better future with a well-paid job.   

Keywords: Habitus, social, cultural and education capital, non-academic, ethnicity. 

Nyckelord: Habitus, socialt-, kulturellt-, och utbildningskapital, icke-akademiker, etnicitet. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under min barndom och fram till idag har jag alltid fått höra hur viktigt det är med utbildning. 

Mina föräldrar har alltid påpekat detta, samt drivit mig till att vidareutbilda mig efter gymnasiet. 

Detta beror till en stor del på att jag kommer från en familj med utländsk bakgrund som består av 

icke-akademiska föräldrar, vilket har lett till att mina föräldrar alltid har förespråkat utbildning. 

Min familj är orsaken till mitt val att vidareutbilda mig, dels för att de själva saknar högre 

utbildningsnivå och dels för att den värderas högt i min kultur. Jag har ofta fått höra att Sverige 

är ”möjligheternas land” där utbildningen är kostnadsfri och detta är något som många från mitt 

hemland värderar högt.  

 Jag skulle vilja påstå att det säkerligen finns personer som känner igen denna situation. 

Den akademiska utbildningen betyder status inom många kulturer, särskilt för de kvinnliga 

studenterna. Tyvärr har inte alla möjlighet till utbildning, i vissa länder hindrar den ekonomiska 

situationen människor att utbilda sig, medan det i andra länder är förbjudet för kvinnor att skaffa 

utbildning. Att kvinnor har varit underrepresenterade när det gäller utbildningsväsendet och 

arbetslivet genom tiden är ingen direkt nyhet. Under 1800- talets Sverige undervisades flickor i 

hemmets hushåll som en förberedelse inför framtida arbetsuppgifter, medan pojkarna erbjöds 

något ”manligare” uppgifter.
1
 Att kvinnan hade sin roll i hemmet var självklart under en lång 

period, men detta tog sin vändning när den övre klassens kvinnor så småningom fick möjlighet 

att utbilda sig inom det statliga utbildningsväsendet. Detta ledde till att problematik kring ogifta 

kvinnor uppstod, då det bidrog till att försörjningsproblemen ökade främst bland samhällets övre 

klasser.
2
 Trots etableringen på arbetsmarknaden saknades utbildningsmöjligheter för kvinnor i 

samhället, vilket bidrog till att privata skolor grundades under mitten av 1800-talet. Dessa skolor 

lärde kvinnor om religiösa och romantiska ideologier om kvinnans roll, där uppfostran och 

självuppgivenhet gentemot mannen var central.
3
 Det var inte förrän under slutet av 1860- talet 

till mitten av 1880-talet som kvinnor fick allt fler möjligheter till utbildning. 1884 bildades en 

kvinnlig rörelse, Fredrika Bremer-förbundet, där bland annat utbildningsfrågor var av hög 

                                                             
1
 Schånberg, 2004:32 

2
 Ibid, 2004:51 

3
 Ibid, 2004:52 
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prioritet. Kvinnor fick rätt att ta examen 1870 som sedan ledde till att fler universitet öppnade 

upp dörrarna för kvinnor att utbilda sig.
 4

  

Idag har situationen förändrats rejält, i och med att högskolereformen slog igenom på 

slutet av 1970-talet, ökade antalet kvinnor som sökte till högkolor och universitet och hälften av 

högskole- och universitetsstuderande i dagens samhälle består av kvinnor. Även antalet sökande 

kvinnor, inom vad som ansågs vara mansdominerande områden har ökat och alltfler kvinnor har 

avlagt examina inom dessa områden trots att de haft kortare utbildningshistoria än männen.
5
  

Enligt en undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån, sökte 121 000 personer, utan 

några tidigare studier på högre nivå, till högskole- och universitetsutbildningar höstterminen 

2009. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit relativt jämnt under en längre period, men 

det visar sig att 56% av de sökande var kvinnor jämfört med 43% manliga nybörjarstudenter. 

Statistiken visar även att 18% av antalet nya studenter vid högskole- och universitetsutbildningar 

har utländsk bakgrund, där störst andel sökande är kvinnor.
6
 Detta fångade mitt intresse och fick 

mig att vilja undersöka djupare efter vad som driver unga kvinnor att utbilda sig. 

I denna uppsats ämnar jag undersöka vad som motiverar just fem kvinnliga studenter, 

samtliga med invandrarbakgrund och från icke-akademiska familjer, att utbilda sig. Vilka 

motiveringar och orsaker har drivit dem att söka utbildning på högre nivå? Har de påverkats av 

vänner eller familj? Vad betyder utbildning för dem och deras framtid? Resultaten kommer att 

diskuteras utifrån Pierre Bourdieus centrala kapitalbegrepp. Anledningen till att jag valt att 

enbart undersöka kvinnliga studenters utbildningsval är för att Bourdieus undersökningar oftast 

riktade sig mot manliga studenter. Jag anser därför att det vore intressant att lyfta fram kvinnliga 

studenters synpunkter som dessutom kommer från hem med icke-akademiska föräldrar. 

 

1.2 Syfte  

Mitt syfte i denna uppsats är att kartlägga hur respondenterna i uppsatsen resonerar kring sina 

utbildningsmöjligheter och de val de gjort. Vad har motiverat dem till att söka utbildning på 

högre nivå? Samtidigt vill jag diskutera hur de olika kapitalformerna och personlighetsdragen har 

                                                             
4
 Schånberg, 2004:89 

5
 Högskoleverkets rapport, 2008 

6
 Statistiska Centralbyråns rapport, 2010:253-336 
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påverkat respondenterna till att söka utbildning på högre nivå, trots att de kommer från hem med 

icke-akademiska föräldrar. Mina frågeställningar är därför följande: 

 Hur har dessa fem kvinnliga respondenter motiverats till akademisk utbildning trots 

föräldrarnas icke-akademiska bakgrund? 

 Vilka faktorer har varit mest avgörande för deras respektive val? 

 

1.3 Disposition 

Den första delen av uppsatsen består av inledning och en bakgrund om svenska kvinnors 

utbildningshistoria. Därefter följer uppsatsens syfte och de frågeställningar som jag avser 

besvara. I den andra delen presenteras teorianknytningen, där Bourdieus begrepp habitus, socialt-

, kulturellt- och utbildningskapital definieras och relevansgörs för uppsatsens syfte. Därefter 

följer en sammanfattning av ovannämnda begrepp och till sist presenteras en forskningsöversikt. 

I denna tas tidigare forskning upp samt varför den är relevant för min egen undersökning. 

 Den tredje delen av uppsatsen behandlar det empiriska materialet i undersökningen. I 

denna del redogörs för vilken metod som använts, vilka urval och kriterier som gjorts, hur data 

har samlats in och vilken relevans och giltighet undersökningen har. Uppsatsens fjärde del 

behandlar de resultat som uppnåtts i undersökningen. I denna del presenteras respondenterna och 

resultaten av de genomförda intervjuerna. Den femte delen består av analysen, där resultaten 

analyseras utifrån Bourdieus begrepp och analysfrågorna som presenteras under rubriken 

”intervjuerna”. 

 Den sista delen av uppsatsen består av en sammanfattning av uppnådda resultat och 

analytiska slutsatser. Därefter följer en avslutande diskussion om undersökningens process och 

egna reflektioner. Till sist presenteras förslag till vidare forskning och källhänvisning redovisas.  
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2. Teorianknytning 

Kultur- och utbildningssociologen Pierre Bourdieus teori behandlar bland annat individens 

personlighet, omgivning och möjligheter, vilka benämns som habitus, fält och kapital. Dessa 

begrepp ämnar jag använda mig av för att diskutera dem med de reslutat jag fått fram för att 

möjligen se samband mellan hans teori och respondenternas motiveringar samt att försöka 

förklara varför respondenterna har gjort dessa val. Hur har respondenternas habitus, sociala 

och kulturella kapital påverkat och motiverat dem till att studera och varför? De centrala 

begrepp jag använder mig av är följande: Habitus, kulturellt-, utbildnings- och socialt kapital. 

 

2.1 Habitus 

Enligt Bourdieu är habitus egenskaper eller system som är inpräglade utan att individen 

egentligen är medveten om dessa, vilka bidrar till olika handlingsmönster. Bourdieu-experten 

Donald Broady har studerat Bourdieus verk och förklarar habitus-begreppet som ett” system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen.”
 7

 

Han lägger även till att ” En människas habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i 

familjen och skolan och fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. 

Habitus kan betraktas som förkroppsligat kapital.”
8
 

Habitus kan alltså enligt Broady tolkas som ett ”förkroppsligat kapital”, vilket innebär att 

de handlingar som individen gör har på ett eller annat sätt påverkats av individens habitus. 

Habitus kan då ses som ett slags omedvetet mönster som påverkar individens val av handlingar 

och som utspelar sig i familj, skola, vänskapskrets etc. Det är även viktigt att lyfta fram att 

habitus inte enbart är individens handlande, utan innefattar även tänkandet och orienteringen i 

olika kontexter. Respondenterna i min undersökning har olika habitus som format dem till de 

individer de är idag.  

 

                                                             
7
 Broady, 1998:16 

8
 Ibid, 1998:16 
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2.2 Kapital 

Broady förklarar kapitalbegreppet som materiella och ekonomiska tillgångar
9
, men det är inte 

enbart dessa som är relevanta i Bourdieus teori. De mest kända kapitalbegreppen i Bourdieus 

teori är utbildnings-, socialt-, ekonomiskt- och kulturellt kapital, dessa skiljer sig en aning från 

varandra. Det sociala, kulturella och utbildningsmässiga kapitalet är relevant för min 

undersökning, då mitt syfte är att kartlägga vilken betydelse dessa har för respondenternas val av 

vidareutbildning på högre nivå. Därför presenterar jag endast dessa kapital tillsammans med 

habitusbegreppet.  

 

Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet har enligt Bourdieu en hierarkisk aspekt, där den rådande kulturen i ett 

visst sammanhang, dominerar över den ”lägre kulturen”.
 10

 I ”Kultur och utbildning – om Pierre 

Bourdieus sociologi” skriver Broady: ”Kulturellt kapital existerar för Bourdieu också i 

’objektiverande’ former, exempelvis som böcker, teorier eller tekniker.” 11 Han spinner vidare på 

detta och förklarar vilken betydelse dessa objekt har i en särskild kontext: 

De är ”kapital” därför att de är föremål för erkännande och sätter 
människorna i rörelse, antingen genom att rent symboliskt representera vad 

som anses värdefullt- som när en bildad drar till med namn på böcker som 

ingen annan läst- eller genom att tillhandahålla material//
12

 

Det jag kan utläsa från ovanstående citat är att det kulturella kapitalet kan tolkas som en fråga 

om status. Så när man talar om det kulturella kapitalet avser man inte ett folkslags seder och 

kulturmönster utan i detta fall är det den dominerande positionens kultur som står i fokus genom 

att ett specifikt språk, information, teorier etc. som bildar en viss kultur. Om exempelvis 

finkulturen kännetecknas av akademiskt språk, litteratur och dyra bilar bidrar detta till att 

individerna inom denna kultur bör inneha dessa egenskaper för att passa in i finkulturen. Det är 

alltså de symboliska värdena som formar en kultur.  

 

                                                             
9
 Broady, 1998:3 

10
 Broady, 1985:55 

11
 Ibid, 1985:56 

12
 Ibid, 1985:56 
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Socialt kapital 

Det sociala kapitalet kännetecknas av familjerelationer, vänskapskretsar och personkontakter.
13

 

Enligt Broady menar Bourdieu att det sociala kapitalet avgör vilka tillgångar individen kan dra 

nytta av, alltså att det sociala kapitalets betydelse sitter i kontakterna mellan antingen familjen, 

vännerna eller andra bekanta. Det är alltså inte tillgångar av materiellt och ekonomisk värde som 

är centrala inom det sociala kapitalet, snarare de sociala kontakterna man knyter som kan ha en 

betydande och avgörande roll för en specifik situation, exempelvis på arbetsmarknaden: ” 

//ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, vilket tillsammantaget utgör ett 

särskilt slags tillgång, det sociala kapitalet, som gruppens alla medlemmar kan dra fördel av.”
14 

Till skillnad från det kulturella kapitalet, där språk, ekonomi etc. definierar vad som är 

relevant för en finkultur, är det relationerna mellan individer som spelar roll för det sociala 

kapitalets betydelse. Det sociala kapitalet kan kopplas samman med vad man brukar kalla 

”connections”, där kontakterna kan bidra till högt uppsatta positioner. Detta är även något som 

Broady understryker: ”Utan ’förbindelser’ är det långt ifrån säkert att en högt skattad examen 

leder till en uppsatt position. Eller med Bourdieus senare terminologi: ”en individs innehav av 

socialt kapital avgör hans möjligheter att förränta sitt utbildningskapital.”
15

 Det sociala kapitalets 

betydelse är viktigt för min studie i den mån att den sociala omgivningen på ett eller annat sätt 

formar individens habitus och därmed de handlingar man utför. Har respondenterna blivit 

formade av familjen eller har den övriga sociala omgivningen spelat en större avgörande roll för 

att påbörja högskole- och universitetsstudier? Det är även intressant att undersöka huruvida 

föräldrarnas avsaknad av socialt kapital har påverkat och pushat respondenterna till att studera 

vidare på högre nivå.  

 

Utbildningskapital 

Utbildningskapitalet syftar till de förmögenheter individen innehar i form av betyg och 

examina.
16

 Broady menar att Bourdieus definition av utbildningskapitalet innebär att det 

kulturella kapitalet, språket, litteraturen osv. omvandlas till utbildningskapital. Detta genomsyrar 

                                                             
13

 Broady, 1998:14 
14

 Ibid, 1998:15 
15

 Ibid, 1998:14 
16

 Ibid, 1998: 3 
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arbetslivet och bildar nya kapital i form av sociala kontakter och ekonomisk framgång. 

Förutsättningen för detta är att eleverna och respektive föräldrars kulturella kapital är så pass 

välbärgade för att en god framtid ska vara möjlig menar Bourdieu:  

Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital har goda utsikter till en 
privilegierad framtid sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl 

bekanta med och förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som 

utbildningsväsendet och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt 

erbjuder.
17

 

 

Man kan alltså uttolka Bourdieus ovanstående definition som att utbildningskapitalet är nära 

förbundet med det kulturella kapitalet. Om individens kulturella kapital är förmöget med 

exempelvis akademisk litteratur, språk och information, uppstår det en god chans för ett gott 

utbildningskapital. Om man dessutom har de rätta kontakterna är även chansen stor att få en bra 

position även inom yrkeslivet. Bourdieu förklarar närmare hur det kulturella kapitalet och 

utbildningskapitalet hör ihop i Kultur & Kritik, där han kopplar utbildningssystemet till fysikern 

Maxwells begrepp, ”demon”, där demonen urskiljer i detta fall, molekyler i snabba och 

långsamma molekyler. Bourdieu jämför snabba och långsamma molekyler med individer, och 

menar på att det finns både långsamma elever med mindre kulturellt kapital och snabba elever 

med mer kulturellt kapital. Skillnaden mellan molekylerna är att vissa utvecklas snabbare än 

andra enligt Bourdieu: ”Demonen placerar de snabbare molekylerna i en behållare, där 

temperaturen stiger, och de långsammare i en annan, där temperaturen sjunker.” På så sätt menar 

Bourdieu att ” Utbildningssystemet fungerar på samma sätt som Maxwells demon: tack vare den 

energiförbrukning som krävs för att göra urvalet upprätthåller utbildningssystemet den redan 

existerande ordningen, det vill säga skillnaden mellan olika elever som har olika mycket 

kulturellt kapital.”
18

  Det kulturella kapitalet och utbildningskapitalet är relevanta för min egen 

undersökning i den mån att jag avser undersöka om respondenterna har blivit påverkade av 

föräldrarnas avsaknad av akademisk utbildning. Har föräldrarnas utbildningsnivå påverkat 

respondenternas egen skolgång? Om detta är fallet, anser respondenterna då att detta är något 

som varit problematiskt? 

 

 

                                                             
17

 Broady, 1998:8 
18

 Bourdieu, 1997:32 
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Sammanfattning 

Habitus är ett reproduktivt system som förkroppsligas genom de handlingar individen utför och 

kännetecknas av de personlighetsdrag varje individ besitter, som i sin tur formar människan som 

individ. Personligheten kan ha skapats av diverse erfarenheter, sociala eller kulturella 

omgivningar som får människan att handla utifrån vad hon tror vara normalt eller det hon tar för 

givet. Dessa handlingar är dock ett system av undermedvetna ordningsmönster eller 

beteendescheman som bestämmer individens handlande i sociala, familjära och 

utbildningsmässiga kontexter. 

Det sociala kapitalet kännetecknas av de kontakter man skapar med antingen 

familjemedlemmar, vänskapskretsen eller andra bekanta. Materiella och ekonomiska tillgångar 

har en mindre betydelse inom det sociala kapitalet, däremot är det mer väsentligt inom det 

kulturella kapitalet.  

Det kulturella kapitalet omfattar symboler som språk och ekonomiska tillgångar, som i sin tur 

bildar en specifik kultur, där språket och de materiella tillgångarna spelar en avgörande roll för 

kulturens betydelse och status. Inom finkulturen kan exempelvis ett bildat språk vara högt aktat 

och därför är det relevant att använda sig av detta språk för att passa in i finkulturen. Det 

kulturella kapitalet har även en betydelse för individers utbildningskapital, då den antingen 

skapar förutsättningar eller motgångar. En individ som inte är familjär med den akademiska 

sfären i form av språk och litteratur, har en tendens att ha svårare inom exempelvis 

utbildningsväsendets högre nivåer. Den som istället redan är ”insatt” i akademins språkbruk och 

litteratur har redan skapat förutsättningar för att lyckas inom utbildningsväsendet och därmed en 

säkrad plats ute på arbetsmarknaden. 
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3. Tidigare forskning 

Anna Sandell har skrivit avhandlingen ”Utbildningssegregation och självsortering – Om 

gymnasieval, genus och lokala praktiker” där hon undersöker pojkar och flickors inställning till 

utbildning. Enligt författaren var syftet med studien att ”genom ungdomars gymnasieval utforska 

och analysera utbildningssegregationen i den svenska skolan och dess relation till 

individualisering och unga kvinnors och mäns positioneringar i lokala praktiker.”
19

 Studien 

bygger på intervjuer och observationer i en gymnasieklass som tolkas utifrån Bourdieus centrala 

begrepp som kapital, habitus och fält för att se om det finns samband mellan elevernas val av 

utbildning och deras kulturella och sociala kapital. Samtidigt lyfts genusaspekten fram, där 

författaren undersöker om utbildningsvalen skiljer sig mellan flickor och pojkar. Resultaten i 

studien visar på att det finns en uppdelning när det gäller val av utbildning bland flickor och 

pojkar. Orsaken till detta, enligt SYO-konsulenterna som intervjuats på den undersökta skolan, är 

att många elever väljer utifrån sina föräldrars yrkesval.
20

 Detta kopplar författaren ihop med 

Bourdieus habitus-begrepp, och menar på att eleverna väljer skola och utbildning utifrån de 

erfarenheter och det bagage de har med sig.
21

  

I avhandlingen ”Utbildningskapital – Om hur det alstras, fördelas och förmedlas”, 

skriven av Ida Lidegran, undersöker författaren hur utbildningskapitalet förmedlas mellan söner 

och döttrar i diverse sociala ursprung där den teoretiska utgångspunkten behandlar Bourdieus 

”verktygslåda” för de analyser som ämnas göras i avhandlingen.
22

 Detta betyder att författaren 

använder sig av Bourdieus tolkningar om habitus, kapital och fält för att sammanställa och 

analysera respondenternas utbildningskapital och hur det är fördelat mellan pojkar och flickor i 

sociala sammanhang. Författaren ämnar ta reda på om utbildningskapitalets betydelse och 

innebörd skiljer sig inom olika sociala grupper, samt bostadsområdets betydelse för 

utbildningskapitalet. 
23

 Resultaten visar på att de intervjuade elevernas skolval har präglats av 

föräldrars egna skolval. De föräldrar som har en högre utbildningsnivå uppmanar sina barn att 

                                                             
19Sandell, 2007:22 
20

 Ibid, 2007:50 
21

 Ibid, 2007:64 
22

 Lidegran, 2009:37 
23

 Ibid, 2009:238 
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välja skolor som anses ha ett uppskattat rykte. Att placera sig ”rätt” i samhället innebär att redan 

vid skolstart, välja en elitskola som leder till ett välbärgat utbildningskapital.
24

 

Dessa avhandlingar är relevanta för min egen undersökning då författarna använder sig 

av Bourdieus centrala begrepp som utgångspunkter för den egna diskussionen. Författarna 

använder sig av habitus och kapital-begreppen för att belysa och återknyta dessa till den 

empiriska delen av respektive avhandling. Då författarna har undersökt utbildningskapitalets 

betydelse och ungdomars inställning till utbildning anser jag att det är relevant för min egen 

undersökning i den mån att jag själv avser undersöka motiveringar till utbildningsval. 

Avhandlingarnas författare har använt sig av både flickor och pojkar i respektive undersökningar 

för att belysa huruvida de olika kapitalen förmedlas och möjliggör elevernas framtida skol- och 

yrkesval. I denna uppsats ämnar jag istället undersöka utländska kvinnors resonemang kring 

utbildning eftersom utbildningssituationen kring dessa ser en aning annorlunda ut. Den 

forskningen jag ämnar göra skiljer sig något från de ovanstående författarna, i den bemärkelsen 

att jag avser undersöka vilka faktorer som motiverat respondenterna i denna uppsats att söka 

utbildning och analysera resultaten utifrån Bourdieus kapitalbegrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24
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4. Material och metod 

I detta avsnitt redovisas uppsatsens metod, genomförande av intervjuer, urvalskriterier, 

datainsamlingen och undersökningens relevans.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

För att på bästa möjliga sätt kunna utföra min undersökning samt svara på min frågeställning har 

jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av fallstudier. Fallstudier har som 

utgångspunkt att belysa ett helhetsperspektiv inom ett ämne och inom en relativt liten och 

begränsad grupp.
25

 Detta innebär att jag avser använda mig av fallstudier i min undersökning, där 

intervjuer kommer att genomföras och där fokus kommer att ligga på hur och vad som motiverat 

kvinnor med utländsk bakgrund från icke-akademiska familjer att vidareutbilda sig. Anledningen 

till detta är att få fram en koncentrerad och enhetlig bild av ämnet som i sin tur kan leda till att 

jag uppnår undersökningens syfte. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann avser intervjun 

svara på frågor utifrån ett specifikt perspektiv.
26

 I detta fall kommer respondenternas svar på 

intervjufrågorna bidra till en insikt om respondenternas åsikter och tankar om utbildning, skolval 

och möjliga motiveringar. 

 

4.2 Intervju 

Intervjuerna kommer att ske enskilt med varje person, då jag anser att en gruppintervju inte är 

lämplig för min undersökning. Detta på grund av att en gruppintervju i detta sammanhang kan 

resultera i att vissa får komma mer till tals än andra. Jag anser även att problematiken kring 

gruppintervjuer kan resultera i att samtliga respondenter inte får möjlighet att svara på de frågor 

som ställs, utan riskerar att endast svara på ett fåtal och att respondenterna kan riskera att 

påverka varandras svar. Jag ämnar även använda mig av semistrukturerade intervjufrågor, där jag 

på förhand har definierade utgångspunkter, respondenterna ges dock möjlighet att samtala fritt 

om ämnet. Anledningen till detta är dels att jag som intervjuare ska kunna vara flexibel och dels 

att jag inte vill leda respondenterna till att svara som jag själv förväntar mig. Då jag avser att 

                                                             
25

 Patel, 2003:54 
26

 Kvale & Brinkmann, 2009:133 
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undersöka kvinnors motivation till högskolestudier, vill jag få svar på följande frågor utan 

innebörders ordning:  

 Respondenternas syn på akademisk utbildning. Varför är det viktigt med utbildning?  

 Betydelsen av utbildning, är det statusfyllt? 

 Orsaker & motiveringar till deras egen utbildning, påverkan av familj och den sociala 

omgivningen.  

 Har föräldrarnas avsaknad av akademisk utbildning försvårat den egna skolgången? 

 

4.3 Urval 

Den förfogande tiden för uppsatsskrivning ledde till att jag fick använda mig av ett slumpmässigt 

urval av personer som uppfyller kriterierna: 

 Kvinna mellan 18-25 år 

 Utländsk bakgrund 

 Högskolestuderande 

 Icke-akademiska föräldrar 

Jag anser att en ålder mellan 18 och 25 år är relativt nödvändig för denna typ av information. Vi 

denna ålder har respondenterna lämnat gymnasiet och har på ett eller annat sätt påbörjat sina 

högskole- och universitetsstudier. Detta innebär även att respondenterna är myndiga och kan 

lämna ifrån sig information utan att behöva tillstånd från målsman. Anledningen till att jag sökte 

efter kvinnor med utländsk bakgrund är för att mitt syfte med denna uppsats är just att undersöka 

hur kvinnliga studenter med utländsk bakgrund motiveras till fortsatta studier på högre nivå. 

Detta resulterade i att jag fann fyra kvinnliga studenter vid Södertörns Högskola och en 

vid Stockholms Universitet. Samtliga respondenter har blivit informerade och varit införstådda 

med studiens syfte. Då samtliga respondenter har valt att vara anonyma i denna studie kommer 

jag inte avslöja deras riktiga namn utan benämner dem med bokstäverna A, B, C, osv. Jag vill 

även understryka att respondenterna i denna studie inte ger ett representativt urval för den givna 

gruppen. Dessa är endast valda på grund av att de uppfyller just de kraven som är lämpliga för 

min egen undersökning. Jag vill även påpeka att jag är väl medveten om att de respondenter jag 



16 
 

fann har relativt likadana bakgrunder, men jag anser att detta inte är något större hinder för att 

utföra min undersökning. 

 

4.4 Datainsamling 

Respondenterna som studerar vid Södertörns Högskola har intervjuats enskilt i lediga grupprum 

på högskolan. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av inspelningsfunktionen på min 

mobiltelefon. Respondenten vid Stockholms Universitet har intervjuats på ett café i centrala 

Stockholm, då respondenten inte hade möjlighet att ta sig till Södertörns Högskola, även denna 

intervju har spelats in på mobiltelefon. Samtliga intervjuer tog ungefär mellan 25-30 min att 

utföra och skedde på olika dagar.  

Alla intervjuer inleddes på liknande sätt. Jag började genom att först ställa en fråga om 

hur respondenten upplevt sin skolgång och övergick därefter till synen på utbildning. Under 

intervjuns gång ställde jag frågor utifrån respondenternas svar, där jag bland annat använde mig 

av följdfrågor men även upprepningar av respondenternas svar. Det jag ville få svar på var hur 

respondenterna resonerar kring vikten av akademisk utbildning, vad som motiverat dem till att 

söka utbildning på högre nivå, vilken roll familjen haft för utbildningsvalet etcetera.  

Datainsamlingen har transkriberats utifrån valda delar av intervjun, då jag anser att dessa 

var mest relevanta för min undersökning och att de ger svar på uppsatsens syfte. Därefter har 

dessa delar analyserats utifrån den teoretiska delen i uppsatsen för att kartlägga vad som 

motiverat respondenterna till att skaffa akademisk utbildning trots att deras föräldrar saknar det. 

 

4.5  Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet avser forskningsresultatets innehåll och tillförlitlighet. Den relateras ofta till frågan 

om ett resultat kan återanvändas vid andra tidpunkter och av andra forskare.
27

 Med andra ord kan 

man säga att reliabiliteten handlar om hur intervjupersonerna svarar på de frågor som ställs under 

intervjun och om dessa frågor kan komma att förändras vid ett annat intervjutillfälle. Validitet 
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hänvisar istället till studiens giltighet, det vill säga, i vilken mån intervjufrågorna är anpassade 

till det man ämnar undersöka. 
28

 

Jag anser att reliabiliteten i denna uppsats är relativt god, då jag ämnar undersöka vad 

som motiverar respondenterna till att utbilda sig. Jag avser inte att göra några generella 

antaganden eller slutsatser utan strävar efter specifika aspekter av respondenternas motivation. 

Vidare anser jag att validiteten i denna undersökning är god, då mitt syfte med denna 

undersökning har uppnåtts genom de genomförda intervjuerna. Under dessa intervjuer har de 

ställda frågorna blivit besvarade, vilket resulterade i att materialet för uppsatsen har lett till att 

det önskvärda resultatet har uppnåtts. 
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5.  Resultat 

I detta avsnitt presenteras respondenterna kortfattat och därefter de resultat som uppnåtts 

utifrån de genomförda intervjuerna. Med visad hänsyn till respondenternas integritet kommer de 

att benämnas som person A, B, C osv. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

A studerar sin första termin vid Södertörns Högskola. Hon är född utomlands och anlände till 

Sverige som 6 månaders gammalt spädbarn. A är uppväxt i en Stockholmsförort där hon bor med 

sina föräldrar. Föräldrarna har ingen tidigare akademisk utbildning varken från hemlandet eller i 

Sverige. Mamman arbetar inom ett handelsyrke och pappan inom ett förvaltningsbolag.  

 

B slutför sin sista termin vid Södertörns Högskola. Hon är född i Sverige. Hennes föräldrar 

anlände till Sverige under mitten av 1980-talet. B är uppväxt i Stockholm tillsammans med 

familjen. Hennes mamma arbetar som assistent på ett företag och pappan har tidigare drivit eget 

företag men jobbar idag som bussförare. Föräldrarna har ingen tidigare akademisk bakgrund. 

 

C är född utomlands. Hon är inne på sin tredje termin på vid Södertörns Högskola. C är uppväxt i 

en förort till Stockholm och bor tillsammans med sin familj. Familjen anlände till Sverige under 

början av 1990-talet och har bott i Sverige sedan dess. Hennes mamma jobbar som receptionist 

och pappan arbetar som montör och de har ingen akademisk bakgrund. 

 

D studerar sista terminen vid Södertörns Högskola. Hon är utrikesfödd men uppväxt i en 

Stockholmsförort där hon har bott med sina föräldrar i 18 år. Hennes mamma arbetar med 

sterilisering av forskningsredskap och pappan är förtidspensionerad. 

 

E studerar sin sista termin på vid Stockholms Universitet. Hon är utrikesfödd, men under 1990-

talets början invandrade familjen till Sverige och har bott i Stockholms södra del i 20 år. 

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå är avlutad gymnasieutbildning, idag arbetar mamman inom 

ett grossistföretag och pappan är bussförare och egen företagare. 

 



19 
 

5.2 Intervju med A 

Intervjun med A genomfördes i ett grupprum på Södertörns Högskola och har spelats in. Jag 

började intervjun genom att fråga A om varför hon anser att utbildning är viktigt, därefter har 

samtalet spunnit vidare. Under hela intervjun har jag förhållit mig till de utgångspunkter jag 

nämnt i tidigare avsnitt för att kunna få svar på det jag ämnar undersöka.  

 A berättar att hon har haft relativt bra skolår och att hon aldrig egentligen stött på några 

hinder. Hennes syn på utbildning ligger på en individualistisk nivå, där utbildning anses vara bra 

för den egna framtiden. Akademisk utbildning ger en möjlighet till ett bättre framtida jobb, men 

respondenten menar också att akademisk utbildning inte behöver vara nödvändig och syftar på 

sin mamma, som enligt respondenten, började arbeta som städare men arbetar idag som 

kassachef: ”Min mamma började som städare när hon kom till Sverige, men är kassachef idag, 

jag tror att man alltid kan jobba upp sig och lyckas även om man inte har utbildning.”
29

 

 Enligt A var valet inte helt självklart att påbörja högre studier direkt efter gymnasiet, dels 

för att hon anser att akademisk utbildning inte är nödvändig för att få ett bra jobb, och dels för att 

hon inte varit helt säker på vad hon vill studera till. Orsaken till att hon till slut beslutade sig att 

studera vidare var att hon anser att utbildningen kommer att gynna hennes framtida yrkesval: 

”Att ha en utbildning betyder mycket för mig, det är min framtid det handlar om// Det betyder 

mycket just eftersom jag anser att jag kommer ha nytta av utbildningen i framtiden.”
30

 

Hon påpekar även att hennes föräldrar delvis haft en påverkan, främst hennes mamma, 

men att de inte varit den största orsakskällan: ”Det har jag gjort för min egen skull, för att skaffa 

meriter och kunna komma någonvart i livet.”
31 Föräldrarnas mål är att A ska utbilda sig för att inte 

behöva slita ut sig, enligt henne själv. Trots att föräldrarna saknar akademisk utbildning anser A. 

att detta inte har hindrat henne. Både hon och föräldrarna har använt detta som en symbol för 

varför akademisk utbildning är bra och viktig. Då de själva inte har en akademisk utbildning vill 

de föra över innebörden av den till A, så att hon i sin tur förstår att genom utbildning får man ett 

bra jobb där man inte behöver slita ut sig: 
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 Intervju och citat med respondent A  2010-11-19 
30

 Ibid,  2010-11-19 
31

 Ibid, 2010-11-19 
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Alltså, mina föräldrar har ingen utbildning på högre nivå//Nu känner dig sig 

slitna, och det är därför de alltid har sagt att utbildning är viktigt. De fick 
aldrig chansen att utbilda sig, mammas föräldrar hade inte pengar till att 

skicka henne till universitetet och pappa gick en yrkesutbildning på 

gymnasiet. De har slitit hela livet och vill inte att jag också ska göra det.
32

 

Hennes föräldrars syn på utbildning är mer präglad av hemlandets värderingar enligt A, där det 

anses vara högt uppskattat att ha en akademisk examen. A menar att utbildning är mer 

prestigefyllt i hemlandet än i Sverige, där en individ som är akademiskt utbildad anses vara 

duktig och får automatiskt en prestigefylld position inom den sociala omgivningen. Detta tror 

hon beror på att hennes föräldrar är från landsbygden och där många inte har den ekonomiska 

förutsättningen att skicka sina barn till universitetsstudier.
33

  

 

5.3 Intervju med B 

Även denna intervju har skett på Södertörns Högskola och har spelats in. Jag har använt mig av 

nästan samma teknik som vid föregående intervju, där jag först har börjat prata om utbildning 

och därmed ställt frågan om varför akademisk utbildning är viktig för respondenten. 

B anser att utbildning är viktigt, då hon menar att dagens samhälle består av möjligheter 

och oändliga val. Hon påstår även att pressen på att ha en utbildning ökar i takt med samhällets 

förändring och att det idag är alltviktigare att ha en utbildning på högre nivå då man söker jobb: 

”Har jag utbildning så kan jag använda den varsomhelst i världen, den kan användas överallt.”
34

 

Enligt respondenten har det varit en självklarhet att studera vidare på högre nivå, då hon anser 

sig varit ambitiös redan vid ung ålder och där föräldrarnas inverkan varit en stor del till varför 

hon studerade vidare:  

Jag var inte tvungen att utbilda mig direkt, men indirekt så har jag påverkats 
av föräldrarna för att de har pratat så mycket om det. Sen jag har varit liten 

har de talat om för mig att vi lever i ett land med fler möjligheter än vad de 

själva haft. Men samtidigt, det de främst har poängterat är att vi inte ska 
välja ”skitjobb” framför examen. De vill inte att vi ska gå den hårda vägen 

som dem. 
35
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Respondenten påpekar även att hon har fått smaka på arbetslivet redan vid ung ålder, då hon 

började extrajobba som 14-åring. Detta har också varit en orsak till varför hon velat utbilda sig: 

”Jag började jobba som väldigt ung och märkte direkt att detta inte var något jag ville göra resten 

av livet. Så att plugga vidare var naturligt för mig, det var självklart att jag skulle göra det. Under 

hela studietiden har jag vetat vad jag vill arbeta med och studera till.”
36

 

 Att föräldrarna saknar akademisk utbildning har inte hindrat respondenten till att själv 

studera.  Hon medger att det funnits vissa språkliga barriärer men att skolåren har varit relativt 

problemfria. Däremot har hon upplevt att vissa individer som deltar i samma utbildning som hon 

själv, är välbekanta med termer och ord som hon själv inte är van vid från hemmet:  

Nu de senaste åren, under min utbildning, så har jag upplevt att det ibland 
har varit svårare, inte märkvärdigt svårare men eftersom mina föräldrar inte 

är etniskt svenska, inte har akademisk utbildning så har detta lett till att vi 

inte har pratat i ”termer” som andra studenter vars föräldrar är akademiskt 
utbildade. 

37
 

Att ha en akademisk utbildning är fint enligt respondenten. Hon anser att akademisk utbildning 

väger tungt i vissa sammanhang och att man genom den akademiska utbildningen blir 

respekterade på ett helt annat sätt: ”Jag kan inte påstå att det är samma idag, inte på samma nivå. 

Men det är fortfarande fint att ha en akademisk examen, inom umgängeskretsen, de ser på mig på 

ett annat sätt. De tänker ’hon är duktig och har pluggat vidare’ // Examen väger tungt, det är fint 

att vara utbildad.”
38

 Det som framgår av respondentens citat är att hon anser att akademisk 

utbildning bidrar till en uppskattning inom umgängeskretsen där man anses vara en bra förebild 

för andra. Däremot anser B. att Sverige är ett neutralt land, där man inte skiljer på individer med 

akademiskt utbildning och de som saknar den. 

 

5.4 Intervju med C 

C anser att akademisk utbildning är viktig då man kommer i kontakt med individer som är på 

samma nivå som en själv. Hon anser att detta skapar goda förutsättningar och potentiella 
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kontakter som man kan ha nytta av i framtiden, då man exempelvis vill söka jobb.
39

 Anledningen 

till att hon har studerat vidare är för att hon jobbar som säljare och anser att det inte riktigt är vad 

hon vill göra resterande år. Hon påpekar att utbildning ger fler valmöjligheter till ett bättre jobb:  

Jag känner redan nu när jag jobbar som säljare att det är jobbigt, man måste 

ta ’allt möjligt skit’ från kunderna och stå där och le. Som tur är så pluggar 

jag ekonomi och kommer inte vara kvar där, vilket också gör att jag inte 

behöver tåla allt. Jag kan säga upp mig när jag vill om jag får nog. Men det 
kan inte någon som inte har en annan väg att gå.

40
 

En annan anledning till att hon valt att studera på högre nivå är för att hon vill ha en bättre 

framtid och kunna arbeta på en plats där hon trivs och där hon får en bra lön. Även hon anser att 

föräldrarnas slitsamma yrken har varit en avgörande faktor:” Jag tror att det spelar en stor roll att 

ha sett föräldrarna kämpa väldigt mycket för att uppnå det de har nu, och jag vill helt enkelt inte 

behöva göra det.”
41

 Föräldrarnas avsaknad av akademisk utbildning har varit en uppmanande 

effekt för respondenten, då hon menar på att föräldrarna har varit tvungna att slita på jobbet då de 

saknar akademisk utbildning. Detta har motiverat C till att utbilda sig så att hon själv inte 

behöver möta samma öde som sina föräldrar, annars anser hon inte att skolåren har varit 

problematiska. 

 Att ha akademisk utbildning och ett bra jobb är statusfyllt enligt C, då hon anser att man 

får mer auktoritet och respekt från övriga omgivningen
42

 Dessutom tycker hon att akademisk 

utbildning bidrar till ett annorlunda språk och beteende hos den utbildade:” Det är status att ha en 

bra utbildning och ha ett bra jobb, folk ser på en annorlunda man får mer respekt och auktoritet. 

Jag tycker att man beter sig på ett visst sätt, man pratar på ett visst sätt och jag kan tydligt märka 

i en grupp vem som är utbildad och vem som inte är det.“
43

 Förutom detta tycker C även att 

akademisk utbildning gynnar individen på ett socialt plan, och menar på att man får vänner och 

arbetskamrater som är på samma nivå och som delar gemensamma intressen som en själv: ”Har 

man ingen utbildning är det svårt att träffa en läkare, en ekonom eller professor och ha något 

gemensamt med. Som jag nämnde tidigare det man märker skillnaden i beteende.”
44
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5.5 Intervju med D 

D anser att hon inte haft större svårigheter under den egna skolgången, förutom språkmässiga 

komplikationer mellan skola och hem där hon upplever att hon ibland har haft svårt att få ihop 

föräldrarnas och skolans arbetssätt gällande läxor och uppgifter. D förklarar att detta inte bidragit 

till att hon helt misslyckats i skolan med medger dock att de språkliga svårigheterna har varit 

jobbiga. Hon understryker att detta inte har något med hennes föräldrars icke-akademiska 

bakgrund att göra, utan att det är främst två olika arbetssätt och skolgångar mellan hennes 

föräldrar och den svenska skolan som bidrar till svårigheter. Hon anser att akademisk utbildning 

är viktig i den mån att den bidrar till större prestationer, jobb och lön.
45

 

Respondenten menar att hennes motivation till att studera har kommit från den egna 

viljan, trots att det anses högt uppskattat från föräldrar och den övriga omgivningen att söka 

vidare utbildning. Enligt D har föräldrarna aldrig varit den största orsaken till hennes val av 

utbildning, inte heller har vänskapskretsen spelat en avgörande roll: ”Alltså, vad ska jag säga? 

Jag har aldrig blivit pushat av föräldrarna att jag måste plugga vidare. De har alltid sagt att jag 

ska plugga för min egen skull, ju högre utbildning man har kommer man att prestera bättre, få 

bättre jobb och lön.”
46

 

Enligt respondenten behöver utbildning inte alltid vara prestigefyllt och menar att 

individen även kan lyckas utan akademisk utbildning. Att ha kontakter ute på arbetsmarknaden 

kan vara mer betydelsefullt än den akademiska utbildningen enligt D och refererar till 

arbetsförmedlingen: ”Utbildning behövs inte alltid, idag har kontakter mer betydelse tyvärr, 

känner man någon på ett företag kan man få jobb där.// Många på arbetsförmedlingen står utan 

jobb trots att de har akademisk utbildning.”
47

 Respondenten menar dock att utbildning på något 

sätt har en förankring till status, i detta fall en högre social status. Det är dock viktigt att tänka på 

att denna status lätt kan misstolkas och användas som ett maktredskap enligt respondenten, som 

menar på att akademisk utbildning kan kränka icke-akademiker. Detta har enligt respondenten 

inte påverkat henne på något sätt, trots att hennes egna föräldrar saknar akademisk bakgrund, har 

detta aldrig varit ett problem inom umgängeskretsen.
48
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5.6 Intervju med E 

För E betyder utbildning en bättre framtid och hennes syn på utbildning präglas av föräldrarnas 

erfarenhet av slitsamma jobb, detta menar respondenten är något som hon själv vill undvika 

genom att utbilda sig. Hon understryker även att utbildningen möjliggör många aspekter i 

framtiden: ”En framtid med ett jobb som kanske inte bidrar till så mycket slit. Jag ser hur mycket 

mina föräldrar sliter för att vi ska kunna leva bra. Varför inte utbilda sig inom något man tycker 

är intressant för att slippa det där?”
49

 

Under intervjuns gång berättar respondenten att utbildning på högre nivå alltid har varit 

en självklarhet för henne: ”Sen jag har varit liten har mamma och pappa talat om för mig hur 

viktigt det är med utbildning.”
50

 De sociala faktorerna har varit mest avgörande i respondentens 

motivering till att söka utbildning på högre nivå, där både vänner och familj har haft mest 

betydelse. Genom att studera känner respondenten att hon uppfyller föräldrarnas önskan och 

uttrycker en tacksamhet gentemot dem: ”Angående mina föräldrars påverkan så har jag nog tänkt 

om jag pluggar så ’sviker’ jag inte mina föräldrars uppoffringar, som de gjorde när de lämnade 

vårt hemland för att ge oss en bra framtid.”
51

 Bortsett från föräldrarnas inverkan medger E att 

även hennes vänner har spelat en avgörande roll till att hon velat studera då de flesta av hennes 

vänner har valt att studera vidare efter gymnasiet.
52

 

Hon anser inte att en akademisk utbildning är något vidare statusfyllt för henne själv, den 

bidrar snarare till ett välbehag med en lugn och trygg framtid: ”För mig handlar inte utbildning 

om status utan mer som ett säkert kort för en trygg och lugn framtid.”
53

 Hon anser heller inte att 

föräldrarnas avsaknad av akademisk utbildning har varit ett problem. Istället menar hon att det 

bidrar till att föräldrarna värderar respondenten mer och att hon ibland får mer uppskattning för 

att hon studerar, men medger att det har förekommit situationer då hon upplever att främst 

hennes mamma inte förstår vikten av att utbilda sig och hur pass omfattande det är.
54
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer respondenternas svar analyseras utifrån Bourdieus centrala begrepp 

tillsammans med tidigare nämnda analysfrågor. Till skillnad från Ida Lidegran och Anna 

Sandell, ämnar jag få fram respondenternas motiveringar till att söka utbildning på högre nivå. 

Lidegran och Sandell har lagt fokus på innebörden av kulturellt kapital och fördelningen mellan 

flickor och pojkars respektive kulturella kapital samt vad som avgör deras skolval. Författarna 

har använt sig av Bourdieus begrepp som ett analytiskt redskap. Jag ämnar på samma sätt 

använda mig av Bourdieus kapitalbegrepp i analysen. Skillnaden är att jag kommer att lägga 

fokus på vilka faktorer som motiverat mina respondenter till vidare utbildning istället för det 

kulturella kapitalets betydelse. 

 

Habitus 

Som tidigare nämnts, anses habitus vara ett reproduktivt system som förkroppsligas genom de 

handlingar individen utför. Habitus kännetecknas av de personlighetsdrag varje individ besitter, 

som formar människan som individ. Dessa personlighetsdrag kan ha skapats av olika 

erfarenheter, sociala eller kulturella omgivningar och får människan att handla utifrån vad hon 

tror är normalt eller det hon tar för givet. Handlingarna är dock ett system av undermedvetna 

ordningsmönster eller beteendescheman som bestämmer individens handlande i sociala, 

familjära och utbildningsmässiga kontexter.
55

 

Samtliga respondenters habitus har på ett eller annat sätt formats av respektive familj, då 

samtliga respondenter uppger att familjen alltid har understrukit vikten av akademisk utbildning. 

Familjens erfarenhet av slitsamma yrken och avsaknad av akademisk utbildning har fungerat 

som en metod för att på så sätt påverka respondenterna till att vidareutbilda sig.  Precis som 

Bourdieu uttrycker det, har respondenternas habitus reproducerats, från att se föräldrarna slita 

och jobba hårt till att själva undvika detta genom att söka utbildning. De har undermedvetet 

påverkats av de erfarenheter de fått uppleva tillsammans med föräldrarna och på så sätt undvikt 

att hamna på samma bana som respektive förälder. Föräldrarnas syn på utbildning är att detta 

land består av oändliga möjligheter som man bör ta vara på, samt att deras barn inte ska behöva 

slita ihjäl sig som de själva har gjort. Man kan tolka det som att föräldrarna använt sig av den 

egna erfarenheten av slitsamma yrken, och använt den som en strategi för att påverka sina barn 
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genom att säga, ”du pluggar inte för min skull, utan för din egen”. Detta anser Bourdieu vara ett 

tillvägagångssätt för att skapa en social verklighet, där familjen fungerar som den centrala 

principen för detta: ”Denna konstruktionsprincip är en av de grundläggande byggstenarna i vårt 

habitus, en mental struktur som är på en och samma gång individuell och kollektiv, eftersom den 

inpräntats i alla socialiserade psyken på ett visst sätt.”
56

 Bourdieu menar att vårt habitus delvis 

formas genom att vi självständigt skapar vår identitet, men han belyser även kollektivets 

inverkan. Föräldrarnas höga tankar om utbildning har haft en undermedveten inverkan på barnen. 

Detta har lett till att respondenterna tillsammans med föräldrars värderingar om utbildning har 

kommit att tycka att utbildning ger goda förutsättningar för ett framtida liv. Det är även viktigt 

att understryka att Bourdieu inte enbart talar om de handlingsmönster individerna utför, det är 

även tankar och orienteringsförmågan som formar individens habitus. Tyvärr kan inte 

respondenternas osagda tankar redovisas i denna uppsats. 

Trots att vissa respondenter uppger att de inte påverkats av föräldrarnas önskan om att de 

ska skaffa utbildning så finns det en viss motsägelse i deras argument. Respondent A och D 

redogör för att respektive familj anser att akademisk utbildning är viktig, men att de inte 

motiverats av detta. Istället menar de att de själva valt att studera vidare, för sin egen skull. Det 

som verkar motsägelsefullt i deras resonemang är att båda respondenterna vid upprepade 

tillfällen uppger hur viktig den akademiska utbildningen är för familjen. Respondent A säger: 

”Nu känner de [föräldrar] sig slitna, och det är därför de alltid har sagt att utbildning är viktigt.// 

De har slitit hela livet och vill inte att jag också ska göra det.”
57

 Det motsägelsefulla i detta 

sammanhang är att respondenten anser att hon själv velat studera vidare för sin egen skull i hopp 

om att få en bra framtid, men hävdar samtidigt att hon vill undvika att slita ut sig som sina 

föräldrar. Detta antyder att A har påverkats av sina föräldrar, då de använder sina erfarenheter av 

yrkeslivet föra att motivera respondenten att utbilda sig. Respondenten har på ett undermedvetet 

sätt påverkats av sina föräldrar och därför valt att söka utbildning på högre nivå, därav 

motsägelsen i hennes uppgifter. Hon har egentligen inte valt att studera själv, utan 

undermedvetet påverkats av föräldrarnas slitsamma yrken och velat undvika detta och därför 

vidareutbildat sig.  
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Detsamma gäller respondent D, som uppger att hennes föräldrar aldrig ”pushat” henne till att 

skaffa akademisk utbildning: ”Jag har aldrig blivit pushat av föräldrarna att jag måste plugga 

vidare. De har alltid sagt att jag ska plugga för min egen skull, ju högre utbildning man har 

kommer man att prestera bättre, få bättre jobb och lön.”
58

 Även här har föräldrarna varit en 

avgörande faktor, eftersom de lyft fram vikten av akademisk utbildning. De använder sig av 

faktorer som bra jobb, bra lön och bättre prestation till att uppmuntra respondentens 

utbildningsval. Respondenten påverkas i den mån att hon undermedvetet kopplar ihop akademisk 

utbildning till ett välbetalt arbete som värderas och uppskattas högt men där även större 

prestationer är möjliga. Detta tyder på att respondent D har påverkats av hennes föräldrar och att 

den egna viljan egentligen inte har spelat en helt avgörande roll för hennes utbildning.  

  

Socialt kapital 

Bourdieu hänvisar det sociala kapitalet till de familjerelationer, vänskapskretsar och 

personkontakter som individer befinner sig i.
59

 Detta kapital kan vara avgörande för individens 

framtid i den mån att det kan avgöra vilka tillgångar individen kan dra nytta av. Tillgångarna 

kännetecknas av sociala kontakter som knyts i ett visst sammanhang och som kan ha en 

betydande roll för yrkeslivet. Även Broady betonar innebörden av socialt kapital, och menar att 

en högt uppskattad examen inte behöver mynna ut i en bra position, om man inte har de rätta 

kontakterna. 60 

 Respondenterna i uppsatsen har en förhoppning om att deras respektive utbildning och 

examen kommer att leda dem till ett välbetalt jobb. Deras förhoppningar om en lyckad framtid 

grundas på en tanke om att akademisk utbildning leder till ett bra jobb där de kommer att tjäna 

bra med pengar. Det är få som funderar över situationen på arbetsmarknaden och om man 

behöver känna de rätta ”kontakterna”, med undantag från respondent D och C. 

 D är väl medveten om att sociala kontakter är relativt viktiga och välbehövliga, då hon 

refererar till Arbetsförmedlingen och säger: ”Utbildning behövs inte alltid, idag har kontakter 

mer betydelse tyvärr, känner man någon på ett företag kan man få jobb där.// Många på 
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arbetsförmedlingen står utan jobb trots att de har akademisk utbildning.”
61

 Respondenten antyder 

att det sociala kapitalet är en möjlig avgörande faktor efter avslutad utbildning, och påpekar 

därmed att akademisk utbildning inte alltid behöver vara nödvändig för att lyckas på 

arbetsmarknaden. Istället menar hon att ”kontakter” kan spela en avgörande roll för en etablering 

på ett välbetalt jobb. D är alltså väl medveten om det sociala kapitalets funktion, och att det kan 

vara mer avgörande än en akademisk utbildning. Detta är även något som Bourdieu uttalar sig 

om. Han menar på att en akademisk utbildning inte behöver vara den ultimata förutsättningen för 

att få en högt uppsatt position. Det är snarare de sociala kontakterna som är betydande för 

individen och som kan vara avgörande för individens framtida yrke.   

 Även respondent C lyfter fram vikten av socialt kapital, och menar att akademisk 

utbildning kan bidra till att man knyter kontakter som kan vara bra för framtiden. Hon är 

medveten om att dessa kontakter kan komma att behövas inom framtida arbetsliv. Dessa 

kontakter knyts genom utbildning enligt respondenten, där man möter människor som befinner 

sig på samma nivå. 
62

 De övriga respondenterna betonar inte vikten av socialt kapital, däremot 

uppger många att de påverkats av den sociala omgivningen till att studera vidare.  

 Det som är viktigt att fundera på är vilka ”kontakter” som är viktiga i respondenternas 

fall. Vissa är väl medvetna om att det sociala kapitalet kan vara avgörande för framtiden men de 

yttrar sig inte om deras respektive sociala kapital. Detta tyder på att majoriteten av 

respondenterna egentligen inte funderat över det sociala kapitalets betydelse utan har varit mer 

påverkade av sina föräldrars inställning om akademisk utbildning. Man kan säga att föräldrarna 

har övertygat respondenterna till att tro på att en akademisk utbildning leder till ett bra jobb som 

dessutom är välbetalt. Detta kan vara ett resultat av föräldrarnas icke-akademiska bakgrund, då 

de själva saknar förutsättningarna för ett förmöget socialt kapital. Avsaknaden av akademisk 

utbildning har lett till att föräldrarnas sociala kapital inte består av de ”kontakter” som behövs för 

att skapa bättre förutsättningar för ett bra jobb. Denna situation har i sin tur lett till att föräldrarna 

inte kunnat förmedla innebörden av socialt kapital för respondenterna utan enbart betonat vikten 

av akademisk utbildning. Utifrån Bourdieus teori behöver den akademiska utbildningen inte alls 

bidra till ett välbetalt jobb. Som tidigare nämnts, anser han istället att den akademiska 
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utbildningen tillsammans med socialt kapital skapar större förutsättningar för det som 

respondenterna och deras föräldrar hoppas på.  

 

Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet symboliserar en hierarki i en viss situation eller ett sammanhang. Enligt 

Bourdieu finns det en rådande kultur och en lägre kultur, där den förstnämnda dominerar. Broady 

förklarar att det kulturella kapitalet kan uttryckas i objektiverade former, såsom en viss typ av 

litteratur etc. som anses vara värdefull eller uppskattad inom en viss kultur eller ett sällskap och 

som förankras till status enligt min tolkning. 
63

 Det är alltså inte seder och vanor Bourdieu 

refererar till utan snarare språk, litteratur och information, som tillsammans skapar en kultur som 

anses vara mer värdefull i vissa sammanhang. Man skulle kunna säga att inom akademins värld 

har exempelvis en viss typ av litteratur och språk ett relativt högt värde. För att passa in i den 

akademiska världen är förutsättningen att man lyckas tala på samma sätt som övriga medlemmar 

eller läsa just den aktuella litteraturen som anses vara mest populär.  

 Respondent B har uppgett att samhällets press på individen ökar och att det alltmer är 

viktigt att ha akademisk utbildning i dagens samhälle. Detta kan ses som att akademisk 

utbildning är en rådande kultur, och den väger tyngre än icke-akademisk utbildning. Den rådande 

kulturen, även kallad finkultur av Bourdieu, använder sig av ett visst språk, information och 

symboliska värden som är högt uppskattade inom kulturen. Därför är det viktigt att man är väl 

medveten om dessa värden och att man själva tillämpar dem för att passa in. Man kan säga att 

respondenternas kulturella kapital består av förutsättningar för att passa in i den akademiska 

sfären. På grund av deras respektive utbildning har de anpassat sig och anammat de ”kriterier” 

som behöver uppfyllas för att passa in i den akademiska sfären. De utbildningar respondenterna 

studerar vid, har diverse litteratur, språk, termer etc. som är nödvändiga för individen att kunna 

för att delta i utbildningen och därmed i den rådande kulturen. 

 Respondenternas respektive föräldrar saknar förutsättningarna för att passa in i den 

akademiska sfären. Deras kulturella kapital består möjligtvis inte av det språk och information 

som behövs inom akademin. Vissa respondenter uppger att detta har varit något problematiskt 
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för deras egen skolgång. Respondent B säger: ”//eftersom mina föräldrar inte är etniskt svenska, 

inte har akademisk utbildning så har detta lett till att vi inte har pratat i ”termer” som andra 

studenter vars föräldrar är akademiskt utbildade.”
64

 Man kan tolka det som att föräldrarnas 

kulturella kapital har försvårat respondentens utbildning, i den mån att de saknar vissa termer 

och information som är nödvändig. B menar att andra deltagare i utbildningen, som har 

akademiskt utbildade föräldrar, redan har varit bekanta med exempelvis termer och på så sätt 

kunnat utbyta information och få stöd av föräldrarna.  

Respondent A, C och D har inte uppgett att föräldrarnas utbildningsnivå har varit 

problematiska. Däremot uttrycker D att föräldrarnas språkliga brister har varit problematiska vid 

vissa tillfällen. Hon menar att skolans och hemmets arbetssätt skiljer sig åt och att detta har 

bidragit till att hon ibland har haft svårt för att få hjälp med läxor och dylikt. Detta kan tolkas 

som att föräldrarnas utbildningsnivå inte är problemet, utan att det skapas ett missförstånd mellan 

skola och hem då respondenten inte nämner att föräldrarna har svårt att klara av en uppgift, utan 

att det är språket som blir ett hinder.  

 Vad gäller respondent E, uppger hon att föräldrarnas avsaknad av akademisk utbildning 

bidrar till att de uppskattar hennes utbildning ännu mer. Detta kan tolkas som att respondenten 

får en högre status inom familjen på grund av hennes utbildningsnivå och blir därmed mer 

uppskattad. Precis som Bourdieu hävdar, har det kulturella kapitalet en hierarkisk aspekt, där 

vissa aspekter är mer värdefulla än andra. I detta fall blir respondent E mer uppskattad för att hon 

har en akademisk utbildning, något som värderas högt inom hennes familj. På så sätt får hon en 

status, där den akademiska utbildningen är högt värderad och skapar därmed den hierarkiska 

ordningen i familjen. Detta är något som även de övriga respondenterna kan relatera till, då 

samtliga uppger att akademisk utbildning är högt skattat i respektive familj och inom 

umgängeskretsen. Respondenterna uppger att man anses vara duktig och en förebild för andra 

inom umgängeskretsen om man studerar på högre nivå. Resultatet av detta blir att 

respondenterna automatiskt får en ”högre ställning” och blir mer uppskattade och respekterade 

inom den sociala gruppen. 
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Enligt Bourdieu formar det kulturella kapitalet en individs utbildningskapital. Med detta menar 

Bourdieu att en individ vars kulturella kapital är förmöget med exempelvis akademisk litteratur, 

språk osv. har goda förutsättningar att utveckla ett bra utbildningskapital. Utbildningskapitalet i 

form av exempelvis examina, kan skapa en god chans att lyckas inom arbetslivet om även det 

sociala kapitalet är förmöget. Att ha en uppskattad utbildning och känna de rätta ”kontakterna” 

kommer enligt Bourdieu att löna sig i slutändan.
65

 Han jämför utbildningskapitalet med 

Maxwells demon-teori, där snabba molekyler skiljs från långsamma molekyler. På samma sätt 

hävdar Bourdieu att det finns långsamma individer och snabbare individer, där deras respektive 

kulturella kapital avgör hur snabbt individerna utvecklas beroende på individens praktiska sinne 

som tillåter henne att handla.
66

 Respondenterna i uppsatsen har för visso ett mindre förmöget 

kulturellt kapital, vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå och akademiskt språk osv. men har 

ändå utvecklats relativt snabbt. Vad detta beror på är en aning svårt att förklara, det är vanligt att 

individer upplever en så kallad ”klassresa”, något som även Bourdieu påstår. I respondenternas 

fall handlar det inte om en klassresa, utan snarare om att bryta sig ur en familjestruktur med 

slitsamma jobb.  
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7. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att kartlägga hur respondenterna resonerar kring de 

utbildningsval de gjort. Vilka faktorer har påverkat respondenternas habitus, hur har de kommit 

till insikt om att utbilda sig och har deras sociala kapital såsom vänner, familj, lärare eller 

arbetskollegor haft betydelse för motivationen till att vidareutbilda sig? Samtidigt ämnade 

undersökningen svara på varför de olika kapitalformerna och personlighetsdragen har bidragit 

till att respondenterna sökt utbildning på högre nivå, trots att de kommer från hem med icke-

akademiska föräldrar. I detta avsnitt redovisas slutsatsen kring studiens resultat och därefter 

följer en diskussion. 

 

Betydelse av utbildning 

Samtliga respondenter anser att akademisk utbildning är viktigt, då den bidrar till en bättre 

framtid. Respondenterna delar åsikten om att den akademiska utbildningen skapar bättre 

förutsättningar både på arbetsmarknaden men även inom umgängeskretsen. Att ha en akademisk 

utbildning kommer att löna sig i livet och respondenterna uttrycker en allmän positiv attityd till 

studier på högre nivå. Den centrala punkten i deras fall är framtida yrken, där de anser att 

utbildning bidrar till ett bra sådana.
67

 

 Studien visar på att respondenternas habitus troligtvis har formats av respektive familj, då 

familjen ständigt har betonat vikten av akademisk utbildning. Respondenternas och deras 

familjers erfarenheter av slitsamma yrken och brist på akademisk utbildning har använts som 

strategi för att påverka respondenterna till fortsatta studier på högre nivå. 

 

Motiveringar till att studera på högre nivå 

De flesta av respondenterna har på ett eller annat sätt påverkats av den sociala miljön i form av 

familj eller vänskapskrets. Två av fem respondenter uppger att familjen har varit mest 

betydelsefull till att de valt att studera vidare då föräldrarna alltid har uppmuntrat och påpekat 

innebörden av utbildning.
68

 Respondent D och A menar istället att det har varit deras egna val 

som har varit avgörande för respektive utbildningsval och respondent C uppger att hennes 

erfarenhet av arbetslivet har varit en avgörande faktor.  
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Även vänner och umgängeskrets har påverkat vissa respondenter till att vidareutbilda sig.            

E uppger att hon bortsett från föräldrarnas påverkan, även har motiverats av sina vänner . 

Vännerna valde att studera vidare efter gymnasiet vilket bidrog till att även hon kände ett behov 

av att göra detsamma. Andra faktorer som lön, bra arbete, möjliga kontakter, meriter och mindre 

slit har fungerat som motiveringar till vidareutbildning. 

 Trots det faktum att vissa respondenter uppger att föräldrarnas önskan om att de ska 

skaffa utbildning inte har varit avgörande så uppstår en paradox i deras argument. Respondent A 

och D rapporterar att deras respektive familj betraktar akademisk utbildning som något viktig, 

men att detta inte påverkat dem till att utbilda sig. Istället uppger de att de valt att studera vidare 

för sin egen skull. Det paradoxala i deras resonemang är att båda respondenterna upprepade 

gånger uppger hur viktig den akademiska utbildningen är för familjen, vilket tyder på att de 

indirekt har blivit påverkade av familjen. 

 

Akademisk utbildning som status 

Respondenterna uppger blandade svar kring frågan om de anser att akademisk utbildning är 

statusfylld. Respondenterna B och C ger ett klart svar om att de tycker att akademisk utbildning 

är statusfylld, där de menar på att akademisk examen är högt uppskattad av dem själva och 

omgivningen de befinner sig i. De anser att den akademiska utbildningen höjer en individs status 

genom att den utbildade individen får en annorlunda respekt av omgivningen.  

A menar istället att det är mer prestigefyllt att ha akademisk utbildning i hemlandet än i 

Sverige, detta är något som även övriga respondenter till viss del håller med om. Respondent D 

anser att akademisk utbildning inte alls behöver vara statusfylld, och menar istället att den 

snarare kan användas som ett maktredskap för att trycka ner icke-akademiker. För respondent E 

handlar akademisk utbildning mer som en säkerhet och trygghet för en bra framtid snarare än 

något som förankras med status. Studien visar att majoriteten av respondenterna inte har valt att 

studera vidare för att det anses vara statusfyllt.  
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Föräldrarnas utbildningsnivå – ett hinder? 

Samtliga fem respondenter anser att deras föräldrars utbildningsnivå aldrig har varit ett större 

problem för respektive skolgångar. Att föräldrarna är icke-akademiker är inget som varit negativt 

eller problematiskt för respondenternas utbildningsval. Däremot uppger respondent D och B att 

de språkliga motgångarna har varit problematiska vid vissa tillfällen, då föräldrarna och skolans 

arbetssätt skiljer sig åt. Respondent C och E menar att föräldrarnas avsaknad av akademisk 

utbildning på något sätt haft en motsatt effekt och fungerat som en uppmuntran till att själva 

studera vidare. Studien visar att samtliga respondenter anser att föräldrarnas slitsamma yrken 

påverkat dem till att studera på högre nivå. Föräldrarna har arbetat hårt för att tillfredsställa 

respondenternas behov som barn och detta är något som respondenterna själva vill undvika. 

Genom att skaffa akademisk utbildning kan de undvika den slags slitsamma yrken som deras 

föräldrar haft. 

 Innan jag genomförde denna undersökning antog jag att respondenternas svar skulle vara 

ungefär likadana. Eftersom jag var inställd på Bourdieus teori om att man på ett eller annat sätt 

blir påverkad av något i omgivningen, antog jag att respondenterna skulle svara att familjen var 

den absoluta motiveringen till deras utbildningsval. Jag utgick från att samtliga respondenter 

skulle ge samma svar, men till min förvåning blev det inte så. Jag var inte beredd på att vissa 

skulle anse att den egna viljan spelade en större roll eller att man socialiseras in i en grupp med 

individer som ligger på samma nivå och detta ledde till att jag fick söka djupare i resultaten för 

att få fram vad respondenterna egentligen uppgav. Som tidigare nämnts, har föräldrarnas icke-

akademiska bakgrund och slitsamma jobb satt sina spår i respondenternas undermedvetna.  

 Genom föräldrarnas ständiga prat om hur viktig akademisk utbildning är, har 

respondenternas absorberat detta och använt det som en motivation för vidare studier. Det finns 

dock de respondenter som direkt medgav att föräldrarna var den avgörande faktorn. Dessa 

respondenter har fått en inpräntad bild av vad akademisk utbildning bidrar till. Enligt 

respondenternas svar, har jag kommit fram till att föräldrarna ofta hänvisat till ett välbetalt jobb 

som resultatet av den akademiska utbildningen, något som de själva inte har upplevt på grund av 

deras egen respektive bakgrund. Föräldrarna har använt detta som en metod, för att påverka sina 

barn till att studera vidare.  
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Det som jag inte hade funderat på var Bourdieus definition av det ekonomiska kapitalet, då jag 

antog att det hade mindre betydelse för denna undersökning. Anledningen till detta är dels på 

grund av att utbildning i Sverige är relativt billigt och delvis gratis, dels för att föräldrarna inte 

behöver betala för respondenternas utbildning. Det jag upptäckte under skrivandets gång var att 

det ekonomiska kapitalet spelade en roll för föräldrarna. Många respondenter har uppgett att 

deras föräldrar anser att Sverige är ett land med möjligheter och att man bör ta vara på dessa. 

Dessutom framgick det att vissa av respondenternas föräldrar, inte hade råd att utbilda sig i 

hemlandet. Jag tolkar detta i efterhand, som att föräldrarnas brist på ekonomiskt kapital bidrog 

till att de gick miste om en akademisk utbildning. Detta leder i sin tur till att föräldrarnas 

kulturella kapital aldrig kunde bli förmöget med ett visst språk, information eller litteratur som 

var nödvändig för en akademisk utbildning. Slutligen leder detta till att respondenterna inte är 

förmögna med ett akademiskt språk osv. och får på så sätt uppleva situationer där föräldrarnas 

bakgrund blir allt tydligare och ibland försvårar respondenternas egen skolgång.  

 Till skillnad från Ida Lidegran och Anna Sandell, författarna till tidigare nämnda 

avhandlingar, har jag försökt att få fram respondenternas motiveringar till att söka utbildning på 

högre nivå. Lidegran och Sandell har undersökt innebörden av kulturellt kapital, fördelningen 

mellan flickor och pojkars kulturella kapital och vad som avgör deras skolval och därmed använt 

sig av Bourdieus begrepp som ett analytiskt redskap. Deras analytiska metod har varit en 

inspiration för mig, då jag själv använt mig av Bourdieus kapitalbegrepp i analysen. Det som 

skiljer våra undersökningar åt är främst att jag har undersökt vilka faktorer som motiverat mina 

respondenter snarare än det kulturella kapitalets betydelse. Jag hoppas innerligt att jag i denna 

uppsats fått fram detta och som avslut vill jag poängtera att alla individer kan skapa sina egna 

förutsättningar för en bra framtid. Att vi besitter olika mycket kapital är inget hinder, det gäller 

bara att reproducera det man redan har, vi befinner ju oss trots allt i ett land med oändliga 

möjligheter. 
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Förslag till vidare forskning 

I framtiden skulle jag vilja läsa mer om hur Bourdieus teorier kan kopplas ihop med dagens 

samhälle. Bourdieus egna undersökningar gjordes främst i Frankrike och riktades mot män som 

tillhörde ”eliten”. Det skulle därför vara intressant att undersöka vilken betydelse och funktion 

kapitalbegreppen har i dagens samhälle, bland ungdomar med utländsk respektive svensk etnisk 

bakgrund. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Allmänt: 

 Berätta om din skolgång. 

 Har du upplevt några hinder under skolåren? 

 Vad är din syn på utbildning? 

 

Akademisk utbildning: 

 Hur resonerar du kring termen ”akademisk utbildning”? Motivera ditt svar. 

 Varför är det viktigt med akademisk utbildning? 

 Vad betyder den akademiska utbildningen för dig? 

 Anser du att akademisk utbildning är status? Motivera ditt svar. 

 Vad har du motiverats av när du sökte till högskole- och universitets utbildning? 

 Varför har just dessa faktorer påverkat dig? Motivera ditt svar. 

 Har du upplevt att dina föräldrars utbildningsnivå har försvårat din egen utbildning? Om 

ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

 


