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Abstrakt 

Statistik visar att elever med akademiskt utbildade föräldrar oftare tar sig vidare till högre 

utbildningar än de som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. Bourdieu har länge belyst 

fenomenet med sina teorier om kulturell reproduktion och selektion vid högre utbildningar. 

Det finns även ett samband mellan utbildningsnivå och hälsoläge ur ett folkhälsoperspektiv. 

Syftet med undersökningen är att problematisera och belysa hur gymnasieelever resonerar 

kring universitet- och högskolestudier ur ett Bourdieuperspektiv. Kvalitativa semi-

strukturerade interjuver har genomförts och teoretiskt tolkats utifrån Bourdieus teorier. För att 

ge ytterligare insikt i valet om vidare studier har Banduras teori om Self-efficacy använts. 

Resultatet visar på hemmiljöns betydelse för fortsatta studier efter gymnasiet. 
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Abstract 

Statistics show that students with academically educated parents more often progress to 

higher education than those with lower educated parents. Bourdieu has long highlighted the 

phenomenon with his theories of cultural reproduction and selection for higher education. 

There is also a correlation between education level and health status from a public health 

perspective. The purpose of this study is to problematize and elucidate how high school 

students reason about university and higher education from a Bourdieu perspective. 

Qualitative semi-structured interviews have been conducted and theoretically interpreted from 

Bourdieu's theories. To provide further insight into the choice of further studies, Bandura's 

theory of self-efficacy has been used. The results reveal the importance of the home 

environment for further studies after high school. 
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1. Inledning  
 

Det centrala uppdraget för skolan är att fostra och bilda morgondagens medborgare (Almgren, 

2006; Dahlstedt & Olson, 2013), och ett viktigt mål för skolpolitiken har varit att utbildningen 

ska vara likvärdig för alla elever och de skall ges samma möjligheter oavsett bakgrund 

(Almgren, 2006, SOU 2002:120). Ett problem som dock har uppmärskammats allt mer är den 

sociala snedrekryteringen till högskolan, med den sociala reproduktionen som följd (Ranehill, 

2002). Med social snedrekrytering till högskolan menas att barn med högt utbildade föräldrar 

tenderar att oftare gå vidare till högre utbildningar än andra (ibid.). Ranehill (2002) menar 

även att individens utbildningsnivå är den viktigaste bestämningsfaktor för vilken socialgrupp 

hen senare kommer att tillhöra. Även om den sociala snedrektryteringen i Sverige har 

minskat, är det fortfarande ett faktum (Hemström & Foss, 2010; Ranehill, 2002). Av de elever 

födda 1988 med forskarutbildade föräldrar gick 70 % vidare till högskolestudier, medan i 

gruppen förgymnasialtutbildade föräldrar gick endast 15 % av eleverna vidare till 

högskolestudier, där emellan minskar andelen stegvis utifrån utbildningsnivå (Hemström & 

Foss, 2010).  

Även hälsa har ett samband med utbildningsnivån (Furnée, Groot & Maassen van den Brink, 

2008). Risken att dö i förtid är dubbelt så hög, i åldersgruppen 30-74 år, för de som endast 

gått klart grundskoleutbildningen jämfört med dem med en eftergymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Flera andra livsstilsfaktorer som påverkar hälsan likt 

rökning, fysisk aktivitet, övervikt/fetma och alkoholkonsumtion, har även ett starkt samband 

med utbildningsnivån (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Mätningarna i den senaste 

folkhälsorapporten indikerar på att de med en eftergymnasial utbildning har bäst 

förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv (ibid.). Sveriges riksdag beslutade 16 april 2003 

det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet som lyder ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (2002/03:SOU7, s. 1) 

Utifrån det har Folkhälsomål 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar skapats där de lyfter 

fram vikten av utbildningsnivån bland befolkningen (2002/03:SOU7).  

Följande undersökning är en del i arbetet för att främja den sociala jämlikheten genom att 

studera elevers tankar kring fortsatta studier efter gymnasiet utifrån ett Bourdieuperspektiv.  

2. Bakgrund 
 

I bakgrunden presenteras problematiken med den sociala snedrekryteringen till den 

akademiska världen. Med hjälp av tidigare forskning, samhällets ambitioner och ett Bourdieu 
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perspektiv problematiseras valen till vidare studier efter gymnasiet. För att få en ytterligare 

infallsvinkel till valet av högre studier inkluderas Banduras teorier om Self-efficacy. 

Sambandet mellan utbildning och hälsa diskuteras ur ett folkhälsoperspektiv.  

  

2.1. Samhällets ambitioner med utbildning  
 

Statens offentliga utredningar [SOU](SOU 2002:120) menar att ett land vars befolkning som 

har en hög utbildningsnivå står konkurrenskraftigt i världsekonomin, välfärden börjar i 

skolbänken, detta har diskuterats sedan stormaktstiden i Sverige (Geschwind, 2001). Enligt 

SOU (2002:120) ställer arbetsmarknaden högre krav på utbildningsnivå i det moderna 

samhället än tidigare, de utan gymnasial utbildning tenderar att löpa större risk att utgöra 

skaran av arbetslösa än de med gymnasieutbildning. Arbetsmarknaden är även under ständig 

förändring, bortsett från de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna kräver många arbeten 

eftergymnasial utbildning (ibid.). Gymnasieskolan är arenan där barnaåren övergår till 

vuxenlivet, det är även här individen skall fortsätta formas, efter de obligatoriska skolåren, till 

goda samhällsmedborgare enligt SOU (2002:120). Formandet är grundläggande för det 

demokratiska samhället (Almgren, 2006; Dahlstedt & Olson; Dewey 2009), speciellt då 

gymnasielever är förstaårsröstare. Ett flertal riktlinjer för gymnasiet ligger i grund för fostran 

av elever, för att de sedan efter studenten skall ha blivit demokratiska medborgare (SOU 

2002:120).  

 

2.1.1. Ambitionerna förändras genom historien 

 

Den Socialdemokratiska regeringen lade fram propositionen Den öppna högskolan (prop. 

2001/02:15) vilken hade till syfte att främja jämställdhet, tillväxt, utveckling samt att minska 

snedrekrytering. Med en bredare rekrytering till eftergymnasial utbildning skulle de sociala 

skikten minska, mångfalden i högskolan skulle öka och vilket då skulle leda till ett mer 

demokratiskt samhälle. Den öppna högskolan hade till syfte att vara tillgänglig för alla 

medborgare, oavsett bakgrund (SOU 2002:120; Prop.2001/02:15).  Den resulterade senare i 

en lagändring i högskolelagen, där alla högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen 

till högskolan (Lag, 2005:1208). Förslaget om Den öppna högskolan nämns i den 

Socialdemokratiskt ledda regeringens budgetproposition (Prop. 2000/2001:1). Vid 

regeringsskiftet 2006 lade alliansen fram en budgetproposition (Prop. 2006/07:1) vilken 

saknade den tidigare regerings förslag kring Den öppna högskolan. Alliansens budget var 
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istället inriktad åt att skapa en konkurrenskraftig utbildning vilken skulle stå stark i 

världsekonomin, detta tenderade i att kraven på utbildningen blev högre i takt med att 

platserna blev färre (Prop. 2006/07:1).   

I de efterkommande budgetpropositionerna från alliansregeringen diskuteras inte 

problematiken ur ett socioekonomiskt perspektiv (Prop. 2005/06:1; Prop. 2006/07:1 Prop. 

2007/08:1; Prop. 2008/09:1; Prop. 2009/10:1; Prop. 2010/11:1; Prop.2011/12:1; Prop. 

2012/13:1; Prop. 2013/14:1), även om lag (2005:1208) kräver att högskolan aktivt ska främja 

en breddad rekrytering, vilket innebär att underrepresenterade grupper ska rekryteras. Fokus 

har istället skiftat mot ett jämställt utbildningsystem (Prop. 2005/06:1; Prop. 2006/07:1 Prop. 

2007/08:1; Prop. 2008/09:1; Prop. 2009/10:1; Prop. 2010/11:1; Prop.2011/12:1; Prop. 

2012/13:1; Prop. 2013/14:1). I den senaste budgetpropositionen (Prop. 2014/15) från den 

Socialdemokratiskt ledda regeringen ligger fokus kvar på en jämställd skola ur ett 

genusperspektiv medan den sociala snedrekryteringen inte diskuteras, dock gick budget ej 

igenom.  

 

2.2. Levnadsvillkor och hälsa  

 

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa (Furnée, Groot & Maassen van 

den Brink, 2008). Mycket av forskningen på hälsoläget är utifrån självrapporterad hälsa, 

kvalitetsjusterade levnadsår och dödlighet (Furnée et al., 2008; Folkhälsomyndigheten, 

2014a). I Folkhälsomyndighetens (2014a) delrapport visar de att i åldersgruppen 30-74 år har 

individer med endast förgymnasial utbildning dubbelt så hög risk att dö i förtid, jämfört med 

dem med eftergymnasial utbildning, och med stigande utbildningsnivå sjunker dödligheten 

successivt. Rapporten Folkhälsan i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014b) indikerar att 

livsstilsfaktorer som påverkar hälsan som rökning, fysisk aktivitet, övervikt/fetma och 

alkoholvanor påverkas av utbildningsnivån. De med eftergymnasial utbildning tenderar att ha 

bättre vanor än resterande ur ett hälsoperspektiv, enligt Folkhälsomyndigheten (2014b). Även 

självrapporterat gott allmäntillstånd skiljer sig signifikant mellan de olika 

utbildningsnivåerna, stigande från grundskole-, gymnasial- till eftergymnasial utbildning 

(ibid.). 

 Vid forskning om relationen mellan hälsa och utbildning är det viktigt att förhålla sig till 

absoluta effekter och relativa effekter (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Furnée et al. (2008) 

visar i sin metaanalys att via relativa effekter ökar kvalitetsjusterade levnadsår i takt med 
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utbildningsnivå och är ur ett hälsoekonomiskt perspektiv lönsamt för samhället. Dock menar 

Folkhälsomyndigheten (2014a), som har sett till den absoluta effekten från utbildning till 

hälsa, att endast en utökning av den obligatoriska skolgången inte skulle ha signifikanta 

effekter för hälsan på individnivå. Relativa effekter av utbildning kan vara högre social status, 

tryggare ekonomiska förutsättningar, högre känsla av kontroll och större inflytande över sitt 

arbete, säkrare arbetsplatser och arbetsmiljö, enligt sociologerna Mirowsky och Ross i 

Folkhälsomyndigheten (2014a).              

 

 

2.3. Snedrekrytering  
 

Statens statistiska centralbyrå beskriver begreppet social snedrekrytering som: ”Social 

snedrekrytering till högre studier förekommer då barn från vissa sociala ursprung oftare än 

andra når högre utbildningsnivåer” (Hemström & Foss, 2010, s. 6).  

 

Under 1990-talet minskade den sociala snedrekryteringen till vidareutbildning efter 

gymnasiet, mycket på grund av att fler högskolor byggdes enligt Hemström & Foss (2010). 

Fler högskolor ledde till en ökning av nya studenter med bredare socioekonomisk tillhörighet. 

Flera mindre lärosäten innebar att fler högskoleplatser blev tillgängliga runt om i landet.  I 

dagsläget är snedrekryteringen märkbart reducerad i högskolor jämfört mot universitet (ibid.). 

Trotts lag (2005:1208) som syftar till att alla högskolor aktivt ska främja en breddad 

rekrytering, förekommer snedrekrytering (Hemström & Foss, 2010). De som studerar vidare 

har oftast föräldrar med högre utbildning, medan många som inte tillhör det samhällskiktet, 

väljer att inte studera vidare. Samma mönster av social tillhörighet syns redan vid val av 

gymnasieutbildning (ibid.). Snedrekrytering är inte enbart ett nationellt- utan ett globalt 

fenomen (Ball, Davies, David & Reay, 2002; SOU 2002:120; Prop. 2001/02:15; Sianou-

Kyrgiou & Tsiplakides, 2011; Svensson, 2001; Lehmann, 2013; Kettley & Whitehead, 2012). 

År 2009/10 var högskolevärlden överrepresenterade av elever vars föräldrar hade 

eftergymnasial utbildning (Hemström & Foss, 2010). 62 % av de manliga- och 55 % av de 

kvinnliga studenterna kom från hem med föräldrar som hade eftergymnasial utbildning. Det 

var speciellt de yngre studenterna vilka hade högt utbildade föräldrar. 62 % av alla 

högskolenybörjare, som var högst 21 år, läsåret 2009/10 hade eftergymnasialt utbildade 

föräldrar. 15 % i gruppen som hade förgymnasialtutbildade föräldrar gick vidare till 

högskolestudier vid 21 års ålder, medan 70 % i gruppen som hade forskarutbildade föräldrar 

valde att påbörja högskolstudier samma år. Där emellan var en stegvis relation mellan antal 

högskolenybörjare och föräldrars utbildningsnivå, dock med stigande ålder har inte 
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föräldrarnas utbildningsnivå samma påverkan. I åldersgruppen 30-34 år hade 30 % 

eftergymnasialt utbildade föräldrar. Det är framförallt inom de utbildningar vilka kräver höga 

betyg samt de anrika lärosätena likt Handelshögskolan i Stockholm som snedrekryteringen 

främst förekommer (ibid.). Som tidigare nämnt sker inte selekteringen endast i högskolan, 

utan den kraftigaste selektionen sker vid de tidigare delningspunkterna, exempelvis val av 

matematiknivå i grundskolan och gymnasieval, men återfinns på samtliga nivåer genom 

skolgången (Ranehill, 2002).  Ranehill (2002) menar att barn till högt utbildade föräldrar 

tenderar att få högre betyg i skolan, väljer oftare teoretiska och högskoleförberedande 

program, vilka kommer att ha en påverkan på möjligheterna till vidare studier (ibid.). Därför 

är detta inte enbart ett högskoleproblem utan ett samhällsproblem.  

 

2.4. Habitus  
 

Begreppet Habitus samt dess innebörd presenterades för första gången av den franske 

filosofen och sociologen Pierre Bourdieu i hans verk Reproduktionen (Bourdieu & Passeron, 

2008).  Syftet med Bourdieus verk var att belysa den högre utbildningens reproducering utav 

kulturell och social ojämlikhet. Bourdieu menar att det existerar graderingsskalor på olika 

samhälleliga kulturer, dessa utplaceras sedan i sociala fält (Bourdieu & Passeron, 2008; 

Broady, 1990; Broady & Alberten, 1998).  I det sociala fältet placeras individen efter sitt 

kulturella kapital, det vill säga hur hen talar och förhåller sig i det sociala rummet. De med ett 

högt kapital anses kultiverade, de har ett anpassat förhållningssätt till finkulturen, den 

dominerade kulturen. Hur detta kapital syns presenteras i varje individs habitus. Habitus är 

likt ett socialt arv vilket presenteras hur personen talar, ter sig, klär sig, fritidsintressen, 

värderingar och dylikt. Habitus är konstruerat hos personen via uppfostran och samspel med 

omgivningen likt familj, bostadsområde, umgängeskretsar och inte minst utbildning (ibid.).   

 

2.4.1. Kulturell reproduktion  

 

I och med regeringens proposition Den öppna högskolan (Prop.2001/02:15) har fler 

studieplatser blivit tillgängliga, i takt med detta har även förstagenerationsstudenter ökat. Det 

finns dock märkbara samband mellan vilka studenter som tar högskoleexamen och deras 

socioekonomiska tillhörighet (Prop.2001/02:15; Lehmann, 2007; Rubin et al., 2014) 

I varje samhällsformation har det PA [pedagogiskt arbetet] genom vilket det dominerande PH 

[Pedagogiskt handlande] utförs alltid till funktion att upprätthålla ordningen, det vill säga att 

reproducera strukturen av styrkeförhållanden mellan grupperna eller klasserna, genom att i kraft 
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av inprägling eller uteslutning påbörda erkännande av den dominerande kulturens legitimitet hos 

de underordnande gruppernas eller klassernas medlemmar och få dem att, i skiftande grad, 

internalisera sådan disciplin och censur som bäst tjänar de härskande gruppernas eller klassernas 

materiella och symboliska intressen när de antar formen av självdisciplin och självcensur. 

(Bourdieu & Passeron, 2008.s.86).  

 

I Reproduktionen (Bourdieu & Passeron, 2008) beskrivs det hur den dominerande klassen 

stärker den sociala hierarkin via reproduktion. Det symboliska våldet, vilket det kallas i 

Bourdieu & Passeron (2008), är strategiskt framtaget för att stärka kapitalen, såväl sociala 

som kulturella. Via pedagogiskt handlande och pedagogiskt arbete uppkommer en pedagogisk 

auktoritet vilket anses självklart och naturligt inom fältet. Denna pedagogik resulterar i 

producering samt reproducering mellan klasserna över vad som anses stå högt i det sociala 

fältet, den pedagogiska auktoriteten blir den sanna auktoriteten. Denna våldshandling sker 

undermedvetet hos mottagaren vilket gör att den legitima klassens auktoritet manifesteras via 

det symboliska våldet och blir till en homogen självklarhet (ibid.). 

Inom läroverken så anammas det kulturella kapital vilka delegeras av pedagogiska handlingar, 

och det är denne reproduktion som är avgörande för den dominerande kulturens existens 

vilken bidrar till rådande ställning i det sociala rummet (Bourdieu & Passeron, 2008; Broady 

& Albertsen, 1998).  Det är inte enbart på grund av bristande kunskap och ambition som leder 

till att förstagenerationsstudenter inte går färdigt sin utbildning, forskning visar på att det är 

annamning utav det rådande kulturella kapitalet på lärostäterna vilket tenderar till sållning 

(Lehmann, 2007 ; Cemalcilar & Göksen, 2014). Studenter från lägre socioekonomiska 

tillhörigheter med habitus vilka särskiljer från den akademiskavärlden får svårt att orientera 

sig inom dess sociala fält (Lehmann, 2007).  Inom utbildningssystem har kommunikationen 

avgörande roll, pedagogiska handlingar via ord legitimerar auktoriteten i det akademiska 

språket, vilket innebär att det blir en kulturell reproduktion på den undergivna klassens 

habitus (Bourdieu & Passeron, 2008). Forskning visar att personer vilka inte berikat sitt 

kulturella kapital med det akademiska språket och upplevt det som svårt och krångligt hoppar 

av sin utbildning, eftersom det uppstått alienation till den akademiskavärlden (Lehmann, 

2007; Cemalcilar & Göksen, 2014).  

 

Även Ball et. al (2002) indikerar på att den sociala reproduktionen är en stark styrande faktor 

vid valet att läsa vidare på universitet. Medan Kettley & Whitehead (2012) kritiserar och 

utökar Ball et. als (2002) studie kring val av vidareutbildning, fastställer de ändå att de 

arbetarklasstudenter som söker sig vidare till högskolor och universitet har stött på någon 
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form av utökat socialt och kulturellt kapital. Formandet av arbetarklasstudenternas habitus 

kom i deras studie främst från släktingar, lärare och studievägledare som påverkat dem med 

positiv attityd mot högre utbildning. Framförallt genom att ha sett att syskon och andra 

släktingar dragit nytta av och klarat högre utbildningar (ibid.). Utifrån det sistnämnda rörande 

närmiljöns påverkan har vi valt att titta närmare på Banduras (1997) teorier kring Self- 

efficacy.  

 

2.5.Self-efficacy 
 

Människan är en social varelse med en självuppfattning (Pajares, 1995). Självuppfattningen, 

jaget, hanterar tankar, känslor och handlingar. Detta jag kan uttrycka sig, lära, lära från andra, 

planera strategier, reglera ens handlingar och reflektera över sig själv. Mänskligt beteende är 

ett samspel mellan jaget och externa påverkansprocesser.  Det som är unikt för människor är 

förmågan till självreflektion över tankar och beteenden. I självreflektionen finns tankar om 

ens förmåga till att utföra specifika handlingar, Bandura kallar det self-efficacy (ibid.). Self-

efficacy, upplevd självförmåga eller självförtroende inför en uppgift eller handling inom en 

specifik domän, är en stark förutsägelse för att lyckas bra i utbildningsväsendet (Bandura, 

1997, Pajares, 1995). Bandura beskriver self-efficacy likt följande: “People’s judgments of 

their capabilities to organize and execute courses of action required to attain designated 

types of performances.” (Anthony & Artino, 2012, s. 77) Viktiga aspekter av denna 

beskrivning är det upplevda ur individens perspektiv, vilket inte behöver överensstämma med 

den faktiska förmågan. Däremot kommer den upplevda förmågan att påverka hur individen 

hanterar givna uppgifter (Bandura, 1997). Den upplevda förmågan påverkar individen på tre 

sätt (Pajares, 1995). Först influerar det beteendemönstret. Människor utför gärna uppgifter 

inom kontexter de känner sig kompetenta och säkra kring medan de undviker kontexter där de 

känner sig osäkra. Även hur mycket tid och möda individen lägger ner och hur ihärdiga de är 

för att lösa problem är beroende på den upplevda förmågan inför uppgiften. Ju högre upplevd 

förmåga, ju mer ihärdig blir individen till att lyckas och vise versa. Till sist influeras 

människans tankemönster och känslomässiga reaktioner av hur de upplever sig ha 

förutsättningarna för att klara en uppgift. De med låg upplevd förmåga kan överdriva 

svårighetsgraden i uppgiften och därmed skapa stress och tunnelseende vid uppgiftslösningar, 

medan de med hög upplevd förmåga skapar känslor av säkerhet inför svåra uppgifter (ibid.).  

 



 

8 

 

 

2.5.1.Källor till Self-efficacy     

 

Self-Efficacy konstrueras i individens medvetande genom fyra övergripande 

informationskällor (Bandura, 1997);  

a) Genom att utföra handlingar som ses som indikatorer på ens kapacitet (Enactive 

mastery experience)  

b) Observera andra och få en uppfattning om sig själv där efter (Vicarious experience)  

c) Övertalning från andra om ens egna förmåga, både verbalt och andra sociala utryck  

d) Fysiologiska aspekten hos individen. Det vill säga, stressreaktioner, ångest men även 

känslor av välbehag  

Alla influenser, beroende på form, kan påverka individen genom en eller flera av de 

föregående källorna för self-efficacy (ibid.).  Enactive mastery experience menar Bandura 

(1997) är den främsta källan till self efficacy. Genom att kontinuerligt klara av uppgifter 

skapas en robust känsla av att kunna klara av liknande uppgifter medan att kontinuerligt 

misslyckas kommer således att sänka tron på att lyckas. Dock, ifall ett högt self-efficacy 

byggts upp, har inte enstaka misslyckanden stor påverkan på individen (ibid.). Dock är den 

viktigaste aspekten i vårt arbete vicarious experience, att observera och mäta sig med andra, 

vilket även den är en kraftfull källa för self-efficacy (Bandura, 1997; Schunk, 1991). Genom 

att observera andra som liknar en själv påverkas ens egna self-efficacy, antingen positivt eller 

negativt, utifrån de andras resultat. Ju mer likheter som kan ses, ju mer påverkas self-

efficacyn. Dock kan den förhandlas mot det negativa om individen kontinuerligt misslyckas 

själv (ibid.). Shunk (1991) beskriver att klassrummet är en viktig arena för vicarious 

experience. Genom att observera sina klasskamraters lyckanden eller misslyckanden 

förhandlas ens egna self-efficacy, det skulle kunna ses som en slags reproducering av den 

kollektiva self-efficacyn. Vi kan då fråga oss vad den sociala selektionen inför 

gymnasieprogrammen, som Svensson (2001) disktuterar, kan ha för konsekvenser för 

individens self-efficacy inom gruppen.  Bandura (1997) menar att en grupp även kan ha en 

kollektiv efficacy. Det betyder inte att alla individer i gruppen har exakt samma self-efficacy 

och inte mot samma område, men variationerna är mindre inom gruppen än om jämförelser 

görs mot en annan grupp.  

 

Uppväxten och familjen är en viktig del i utvecklingen av self-efficacy (Vittorio Caparara, 

Scabini & Regalila, 2006). Föräldrar som tror på sin potential för ungdomarnas utveckling 
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kommer att bete sig på ett sätt som kommer att kultivera deras potential. De bygger upp sina 

barns ambitioner och känsla av intellektuella förmåga, vilket i sin tur kommer att påverka 

deras sociala relationer, akademiska utveckling och karriärsval (ibid.). Liknande aspekt på 

inställning till vidareutbildning finner vi hos de personer som växt upp i hem vilka försett dem 

med ett habitus vilket motsvarar läroverkets förväntningar, att inte studera vidare existerar 

inte hos dessa individer (Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 2011).  

 

2.5.2. Social Cognitive Carrer Theory  

 

En viktig aspekt som kommer med Self-efficacy är motivation och vad forskarna 

kallar intrinsic interest, inre intresse (Schunk, 1991). Utifrån self-efficacy har Social 

Cognitive Carrer Theory [SCCT] tagits fram som förklarar hur a) akademiska- och 

karriärsintressen utvecklas, b) utbildning- och karriärsval görs, samt c) hur akademisk och 

karriärmässig framgång uppnås (Brown & Lent, 2006). 

Brown & Lent (2006) sammanfattar hur formandet av karriärmotivationen utifrån self-

efficacy kan gå till:  

 

Through continued activity exposure, practice, and feedback, children 

and adolescents refine their skills, develop personal performance standards, 

form a sense of their efficacy in particular tasks, and acquire certain 

expectations about the outcomes of activity engagement. They are 

most likely to develop interest in activities at which they both feel efficacious 

and from which they expect positive outcomes. As adolescents 

develop interest in an activity, they are likely to develop goals for sustaining 

or increasing their involvement in it. Further activity involvement 

leads to subsequent mastery or failure experiences which, in turn, help to 

revise self-efficacy, outcome expectations, and, ultimately, interests within 

an ongoing feedback loop. (Brown & Lent, 2006, s .206) 

 

Ovanstående citat visar på hur karriärsvalen i livet kan vara en produkt av ens tidigare 

exponeringar under uppväxten (Brown & Lent, 2006). Utifrån upplevelserna av sina 

åstadkommanden, antingen positiva eller negativa förhandlas det inom ungdomen om 

följderna av deras val (ibid.).   
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3.Problemformulering  
 

Ett kvarstående problem i den svenska skolpolitiken är den sociala snedrektryteringen till 

högre utbildningar (Hemström & Foss, 2010). Den sociala snedrekryteringen är en central 

faktor för de sociala klyftorna Sverige (Ranehill, 2002). Sambanden mellan föräldrars och 

barnens utbildningsnivå är väldokumenterad, där barn till högre utbildade går i större 

uträckning vidare till högre utbildningar, framför hos dem som påbörjar sina vidarestudier 

innan 22 års ålder (Hemström & Foss, 2010). Det finns många faktorer som spelar in vid valet 

om vidareutbildning, men gemensamt är familjens socioekonomiska tillhörighet (Ball et. al., 

2002; Kettley & Whitehead, 2012; Lehmann, 2013; Ranehill, 2002; Sianou-Kyrgiou & 

Tsiplakides, 2011; Svensson, 2001). En central del inom den akademiska världen är den 

kulturella reproduktionen, och Ball et. al (2002) menar att den bäst lämpade 

förklaringsmodellen för selektionen är Bourdieus teorier om socialt- och kulturellt kapital som 

styrande faktor. Statens offentliga utredningar har redan 2002 belyst det fenomen vi ser idag, 

där valen av gymnasieskola och högskola alltjämt är styrda av kön, social bakgrund och 

föräldrars utbildningsnivå och menar att gymnasieskolan bör ha ett kompensatoriskt uppdrag 

(SOU, 2002:120).    
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4.Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att problematisera och belysa hur gymnasieelever resonerar 

kring universitet- och högskolestudier ur ett Bourdieuperspektiv.  

 

5.Metod  
 

I följande kapitel presenteras val av metod för datainsamling och databearbetning, urval, 

procedur, etiska ställningstaganden samt reliabilitet och valididet.  

5.1.Kvalitativ metod 

 

”Om jag vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(Kvale & Brinkmann, 2014.s.15)  

Utifrån undersökningens syfte, är ett samtal med informanterna den bäst lämpade metoden 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale & Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun syftar till att förstå sig på världen ur forskningspersonens synvinkel. 

Genom samtalet skapas mening ur deras erfarenheter och ur inter-aktionen med intervjuaren 

skapas förståelse (ibid.). 

 

5.1.1.Semi-strukturerad intervju 

 

Semi-strukturerade intervjuer har utförts (Bilaga 2) för att få till ett levande samtal med 

eleverna (Cohen, Manison & Morrison, 2007). Genom att skapa en intervjuguide, med 

ämnesområden och frågor förkonstruerade, skapas en viss struktur och systematisering i 

intervjun och det blir lättare att jämföra data. Dock kan försöksledaren, med den 

semistrukturerade intervjun, omforma frågesekvensen, ställa följdfrågor och vidareutveckla 

utsagorna i inter-aktionen med försökspersonen. Nackdelar med den semistrukturerade 

intervjun är att i och med den öppna ordningen, och med risk för olika följdfrågor, kan 

jämförbarheten bli lidande (ibid.).  

 

5.1.2 Analysmetod-Teoretisk tolkning  

 

Kvale & Brinkman (2014) menar att Bourdieu i sina studier har använt sig av teoretisk 

tolkning i sin forskning, därför föll det sig naturligt att vi skulle efterfölja det. Med teoretisk 

tolkning menas att en särskild analysmetod inte behöver användas, utan intervjufrågorna är 

teoretiskt genomtänkta. Vid analysen av materialet läses intervjuerna gång på gång, forskaren 
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reflekterar teoretiskt över specifika teman av intresse och skriver ner tolkningar utan att följa 

någon specifik metod (ibid.).  

 

5.2 Urval 
 

I Gävleborgs län har endast 17 % av befolkningen eftergymnasial utbildning på minst tre år, 

22 % av kvinnorna och 11 % av männen. I hela riket har 24 % en eftergymnasial utbildning 

på minst tre år enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (Karlsson, 2013).  Därav har vi valt att 

undersöka hur gymnasielever i Gävleborgs län resonerar kring fortsatta studier. För att 

avgränsa forskningspopulationen valde vi gymnasieskolor i en utav länets städer. 

Undersökningen hade inget genus eller etnicitet perspektiv utan det enda kriteriet för att 

deltagande var att läsa tredje året på gymnasiet samt att vara fyllda 18 år. Då vi stod på 

skolorna där mycket människor passerade och frågade eleverna om de ville vara med på en 

intervjustudie blir urvalet randomiserat. Eftersom många elever från de praktiska linjerna var 

borta på praktik under december månad begränsades vårt urval till de som var kvar på skolan. 

På grund av detta gick flertalet av våra informanter högskoleförberedande utbildningar. 

Sammanlagt intervjuades sju elever från fyra olika gymnasieskolor. 

  

5.3 Procedur 
 

Efter fördjupning i litteraturen och tidigare forskning kontaktades gymnasieskolor i en av 

Gävleborgs läns städer för att få hjälp med kontakt med informanter. Dock var responsen låg 

och efter flertalet mail och telefonsamtal bestämde vi oss för att själva åka ut till skolorna för 

att komma i kontakt med intervjupersoner. Väl på plats fick vi tillstånd av personal att vistas i 

lokalerna och vi placerade oss på ställen i skolorna där mycket folk passerade. Vi stod med 

HiG-västar och frågade förbipasserande om de skulle vilja vara med i en intervjustudie och 

det enda kriteriet för medverkande var fyllda 18 år. På skolorna hade vi erhållit avskilda rum 

där intervjuerna genomfördes. 

Väl i intervjurummet fick deltagarna fick ta del av missivet (Bilaga 1) och blev även muntligt 

informerade om de etiska principerna. När missivet var läst och införstått fick informanterna 

läsa igenom intervjuguide för att förbereda sig inför intervjun. Under intervjun var 

Nekmouche intervjuledare och Outinen ljudtekniker, vilket var fallet vid varje intervjutillfälle 

för att stärka reliabiliteten. För att få till ett levande samtal och vinna förtroende hos 

intervjupersonen har spegling använts i samtalet (Krag Jacobsen, 1993). Intervjuerna ägde 
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rum mellan 2014-12-04 och 2014-12-11 och tog mellan 5 och 13 minuter att genomföra. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som sedan transkriberades.  

Empirin analyserades med en teoretisk präglad tolkning där teman skapades för att belysa data 

utifrån syftet med undersökningen (Kvale & Brinkman, 2014).   

 

5.4 Forskningsetik  
 

Denna undersökning har förhållit sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom 

hela arbetet (Vetenskapsrådet, 2011). Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid.).   

Innan intervjuerna inleddes fick alla informanter ta del av undersökningens missiv (Bilaga 1) 

vilken förklarade dess syfte och de forskningsetiska principerna. De fick även läsa igenom 

intervjuguide (Bilaga 2). Missivet var godkänt utav vår handledare  Elisabet Hedlund innan 

informanterna tog del av den.  

Innan intervjuerna startade försäkrade vi oss om informanternas samtycke till deltagandet 

samt inspelningen med diktafon.  Vi försäkrade informanterna om att endast vi skulle ta del 

av rådata och att den sedan skulle låsas in på Högskolan i Gävle i ett års tid för att sedan 

förstöras. Vid intervjuerna kodades informanternas namn om för att hålla det konfidentiellt 

ifall någon skulle komma över data. Till sist försäkrade vi informanterna om nyttjandet, vilket 

var att data endast skulle användas till vår undersökning, ingenting annat.  

 

 5.4.1 Forskningsetiska överväganden 

 

Vårt största etiska dilemma var huruvida vi skulle diskutera kring sociala klasser. Då 

problemområdet är den sociala snedrekryteringen skulle det kanske ha varit fördelaktigt att 

tala om det med informanterna. Men för att inte försätta någon i ett fack och inte stigmatisera 

klassindelningen valde vi att medvetet tala om det på ett sätt som inte försätter informanterna i 

en sådan situation. Eftersom vi bestämde oss för att ha ett randomiserat urval utgick vi inte 

efter elevernas symboliska kapital utan de som ville vara med på intervjun fick det, däremot 

noterades deras symboliska kapital efter att eleven bestämt sig för att delta, detta kommer att 

presenteras och diskuteras närmare i resultatet.  
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5.5 Reliabilitet och validitet  

5.5.1 Reliabilitet  

 

Med reliabilitet menas huruvida en undersökning kan upprepas under likande förhållanden 

med liknade resultat som följd (Eliasson, 2010).  

Eftersom undersökningen syftar till att lyfta människors tankar med hjälp av ett samtal kan 

reliabiliteten bli lidande. Men för att stärka reliabiliteten i undersökningen utfärdades varje 

intervju under liknande förhållanden där Nekmouche var intervjuledare vid alla tillfällen och 

samma intervjuguide följdes. Däremot var intervjuerna semistrukturerade vilket betyder att 

samtalen skiljde sig åt. Vissa intervjuer krävde mer följdfrågor än andra och därav finns risk 

för olika påverkan.  

Om någon annan skulle försöka genomföra undersökningen under liknande förhållanden 

skulle resultatet kunna skilja sig då ett randomiserat urval har använts. Även samspelet mellan 

intervjuledare och deltagare kan ha en påverkan.  

 

 

 

5.5.2 Validitet  

 

Validiteten i en undersökning är ifall den mäter det som den ämnar mäta (Eliasson, 2010).  

Undersökningen skall belysa människors tankar kring vidareutbildning, detta görs då 

informanterna får svara på frågor kring ämnet. Undersökningen har haft en Bourdieuansats 

vilka frågorna utformades efter. För en ytterligare infallsvinkel i elevernas tankar anammades 

även Banduras Self-efficacy teorier. Vid teoretisk tolkning av materialet läggs stor vikt på 

forskarens argument på tolkningarna, vilket vi har tagit hänsyn till (Kvale & Brinkman, 

2014). 

För att verkligen stärka validiteten skulle vi haft fler informanter från bredare population, för 

att testa de teoretiska ramverken ytterligare. Vid undersökningstillfället var tyvärr en stor del 

av tredjeårseleverna på praktik, främst de praktiska programmen.   
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6. Resultat 
 

Följande kommer intervjupersonerna presenteras kortfattat. Sedan presenteras det analyserade 

resultatet.  

 

6.1 Informanter 

 

Här presenteras intervjupersonerna. Alla namn är utbytta och känslig information som kan 

identifiera dem är förvrängda. Alla studerar och bor i närheten av staden var vi gjorde 

undersökningen vilken ligger i Gävleborgs län.  

 Mohammed går tredje året på ekonomiprogrammet. Han bor i staden. Han bor 

hemma med sin mamma som idag är sjukskriven men har tidigare arbetat med barn 

och har i hemlandet studerat på högskola.  

 Erik går också tredje året på ekonomiprogrammet och han är från ett litet samhälle 

precis utanför staden. Hans föräldrar jobbar som säljare, han var osäker på om hans 

föräldrar hade någon högskoleutbildning, men trodde att hans mamma kanske hade 

det.  

 Jonas läser på teknikprogrammet. Han har precis flyttat från ett samhälle utanför till 

stadens centrum. Hans pappa är grovarbetare och hans mamma jobbar inom 

restaurangbranschen och de har ingen högskoleutbildning.  

 Stina läser naturbrukslinje med inriktning hund. Stina bor ca 10 mil utanför staden 

och hennes mamma arbetar som undersköterska och har haft ett intresse för hundar 

under Stinas uppväxt.   

 Lotta läser gymnasielinjen Djurvård.  Lotta bor några mil norr om staden. Hennes 

mamma arbetar inom djurvård och pappa som grovarbetare.   

 Jessica går samhällsvetenskaplig linje. Hennes mamma har studerat 5 år på högskola 

och arbetar som gymnastiklärare, mammans sambo, Jessicas styvpappa, sedan 12-13 

år tillbaka är utbildad civilekonom. Hon bor med mamman och styvpappan längst 

kusten precis utanför staden.  

 Elin läser även hon en samhällsvetenskaplig linje. Hon bor i ett litet samhälle utanför 

staden med sin pappa, syster och lillebror. Pappan är inte högskoleutbildad utan har 

arbetat sig uppåt inom en livsmedelskedja.  
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6.2 Resultatanalys  
 

Följande presenteras det analyserade resultatet utifrån teman grundade i Bourdieu- och 

Banduras teorier.   

 

6.2.1 Hemmiljöns påverkan 

 

¨Hur kommer det sig att du tänker på högskola?” (Intervjuledaren)  

”-Ja min mamma har pluggat förut…..Ja, jag tänker följa hennes spår”(Mohammed)  

 

Det empirisiska materialet antyder på att flertalet av informanterna har ambitionen att följa 

sina föräldrars fotspår.  Denna påverkansprocess har redan börjat i tidig ålder hos 

informanterna. Ranehill (2002) påpekar att en avgörande faktor för den sociala 

snedrekryteringen till högskola och universitet är elevens tidigare val av nivån på kärnämnena 

i högstadiet samt valet av gymnasieutbildning (Ranehill, 2002; Svensson, 2001). 

Stina och Lotta är ett exempel på att hemmets intressen återspeglas hos barnen, då båda deras 

föräldrar har ett djurintresse. Detta har resulterat i att de går en djurutbildning, däremot har 

ambitionerna förändrats för Lotta som nu vill bli jurist. Stina har kvar sitt djurintresse och vill 

bli hundförare. SCCT förklarar hur ungdomar formas in i karriärsvägar genom sin uppväxt, 

vilket kan tydas i Lottas och Stinas fall (Brown & Lent, 2006). Dock har detta karriärsval 

förändrats med tiden. Lotta har varit i kontakt med en studievägledare då hon alltid haft ett 

intresse för brott och straff, men det var inte först under andra året på gymnasiet hon bestämde 

sig för att bli jurist.   

Likt Hemström & Foss (2010) belyser med statistiken över högskolenybörjare följer 

ungdomar ofta föräldrarnas fotspår, vilket även syns i Jessicas fall. Hon kommer från ett hem 

med högutbildade föräldrar. Mamman har för ett par år sen utbildat sig till idrottslärare och 

styvpappan är civilekonom. Gemensamt för dessa är att de har långa akademiska utbildningar 

bakom sig. Jessica har ständigt under uppväxten blivit inpräntad hemifrån att hon bör studera 

vidare för att få ett bra jobb (ibid.).  Hon vill bli jurist och anser att det passar henne, hon 

berättar att hon har lätt för språk, vilket uppfattas lätt under intervjun då hon är väldigt vältalig 

och formell, vilka även är egenskaper som passar in i juristens sociala fält (Broady, 1990).   

Jessicas klädsel påminner mycket om ekonomistudenterna Erik och Mohammeds, relativt 

uppklätt där Erik och Mohammed bar skjorta, deras kulturella kapital inger en känsla av 

företagsamhet fast i själva verket är de fortfarande gymnasieelever. Dessa tre studenter delar 
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inte enbart sitt symboliska kapital, utan hemmets habitus genomsyrar deras ambitioner med 

framtiden, de är drivna och företagsamma. De ter och klär sig på ett sätt som ger dem ett högt 

kapital i det sociala fält där de senare ska arbeta (ibid.). 

Erik som kommer från en säljarfamilj fölkarar sin syn på framtiden likt följande: 

 

”Vad är det som påverkar dig då, som gör att du tänker plugga 

vidare?”(Intervjuledaren)   

”Min största drivkraft är väll pengar. Just därför jag vill bli en egenföretagare 

också. Pengar tycker jag om. Det är därför jag känner att jag vill plugga vidare, 

och för att jag inte vill ha ett 7-16 jobb som hantverkare”(Erik)  

 

6.2.2 Närmiljöns påverkan 

 

Kettley & Whitehead (2012) fann i sin forskning att många av de personer som inte hade högt 

utbildade föräldrar men ändå valde att studera vidare hade stött på någon form av utökat 

socialt- och/eller kulturellt kapital. Liknande förhållanden återfinns hos många av 

informanterna. Erik som inte var säker på om hans mamma hade studerat vidare, hade dock 

tillgodosett sig med ett utökat socialt kapital i form av hans hockeylagkamrater, där två av 

dem var studenter. Han ser stora likheter med sig själv och sina kamrater då de alla är 

hockeyspelare och det har även gått bra för dem akademiskt. Han säger att de har uppmanat 

honom att söka till högskola (ibid.).  

Även Jonas har erhållit ett utökat socialt kapital då hans morfars vän var pilot och har fått 

honom in på samma bana (Broady, 1990). För att uppnå sina drömmar att bli pilot är Jonas 

tvungen att studera vidare i Lund eller Västerårs vilket har varit avgörande för hans 

utbildningsval.  

Broady (1990) presenterar Bourdieus teorier kring sociala fält, där en gemensam kontext 

avgör fältets art. Erik vars föräldrar troligen inte hade en akademisk bakgrund, men dock 

arbetade som säljare erhåller det sociala kapital vilket ger dem en plats i det ekonomiska 

fältet, vilket är ett fält som är bland de dominerande fälten i det kapitalistiska västsamhället. 

Dock ger det inte per automatik det kulturella kapital vilket är legitimt för det akademiska 

fältet (ibid.).    
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6.2.3 Det akademiska fältet 

 

Det vi möttes av under vår första intervjusdag var en gammal anrik skola, vars väggar var 

klädda med elevernas arbeten kring UF (Ungt företagande) samt kollage kring vad en ekonom 

arbetar med. Våra informanter, Erik och Mohammed, hade en snarlikt uppklädd klädstil, hade 

liknande mål med yrkeslivet och var enade att vägen dit var via vidareutbildning.  

På ett annat lärostäte med snarlik arkitektur och anrika inslag fylld av tavlor på gamla svenska 

konungar och adeln intervjuades Jessica och Elin. Jessica beskriver auran på skolan som en 

högskoleförberedande aura, hon menar att de flesta som går på skolan är på väg vidare till 

högskolestudier. Eftersom Jessica kommer från en högt utbildad familj känner hon sig hemma 

i den kontexten och beskriver lektionerna som mycket högskoleförberedande (Bourdieu & 

Passeron, 2008 ; Broady, 1990 ; Cemalcilar & Göksen, 2014; Lehmann, 2007; Rubin et al., 

2014).  

”Dom är mycket på att vi ska, dom tar typ för givet att vi ska plugga också så dom behandlar 

oss precis som att snart ska vi ut till högre studier” (Jessica) 

Däremot Elin som kommer från en familj vilken ej är högt utbildad har en annan syn på 

utbildningen. Hon menar att skolan inte förebereder dem så mycket inför deras vidare studier. 

Hon känner stor oro inför högskolestudier och anser att det är ett stort glapp mellan gymnasiet 

och högskolan. ”Man är inte alls förberedd…det är en helt ny värd på något sätt” (Elin) 

  

När Elin motiverar varför vidareutbildning är aktuellt för henne är det pressen från samhället 

som påverkar, hon anser att, för att få en hög status i samhället krävs utbildning. Dock är Elin 

inte säker på vad hon vill läsa på högskolan, utan känner bara att hon vill göra det. Hon menar 

att det inte är samma status att läsa på yrkesförberedande program som de 

högskoleförberedande.   

Bourdieu och Passeron (2008)  syftar på att i det akademiska fältet uttrycker den dominerande 

klassen ett symboliskt våld via pedagogiska handlingar och pedagogisk auktoritet vilken blir 

den sanna auktoriteten i just detta fält. Detta våld resulterar i att det antingen sker en selektion 

eller en kulturell reproduktion. Att Jessica och Elin indikerar på skilda upplevelser kring 

förberedelsen inför vidare studier grundas kanske inte enbart i att de studerar olika linjer, utan 

kan ha att göra med deras skilda habitus (ibid.). Jessicas kulturella kapital är mer legitimt 

inom det akademiska fältet än Elins, där hon redan har valt karriärsinriktning medan Elins 
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upplevelse av det pedagogiska våldet har lett till en distansering till högskolan (Ball et al., 

2002; Lehmann, 2007). Dock säger Elin att hon upplever en stark press från samhället att 

studera vidare, detta kan resultera till att en kulturell reproduktion kommer äga rum om hon 

ska känna tillhörighet till det akademiska fältet (Bourdieu & Passeron, 2008).  Detta framgår 

även när Elin skall förklara sin syn på studievägledaren, vilken hon beskriver som;  

 

”Hon är inte så himla pep alltid, hon låter såhär… typ deprimerande” och ”Ja man blir ju 

inte så himla motiverad av henne”. (Elin) 

 

Vilket skiljer sig från Jessicas uppfattning som anser studievägledaren som en bra hjälp inför 

fortsatta studier. Jessica säger;  

 

”Asså vi ju en studievägledare och hon har kommit och pratat ganska mycket med oss. Ändå 

relativt ofta och jag tycker, eller jag kan tänka mig att de förbereder oss ganska bra faktiskt”. 

(Jessica) 

 

Utöver deras verbala uttryckssätt skiljde sig deras klädstil, likt vi tidigare nämnde var Jessica 

uppklädd, däremot bar Elin svarta slitna struprörsjeans och en rockbands t-shirt.  

Då Elin under intervjutillfället svarade på sådant sätt som visade osäkerhet om det 

akademiska fältet; 

 ”Nej man vet inte så mycket bara. Det är en helt ny värld på något sätt. Man är 

inte alls förbered. Jag vet inte, man undrar liksom hur det kommer bli 

egentligen, man är rädd för hur de ska fungera att gå där…” (Elin)  

 

ställdes frågan kring hur hon uppfattar ordet akademiker.  Där svaret visar på en distansering 

från det akademiska fältet;  

 

”Jag tänker på någon som är smart. Någon som är, liksom, framåt. Det känns 

som att man är liksom lite udda. Jag vet inte, lite speciell när man hör 

akademiker…Ja, det känns liksom som att man är 45 och har jobbat i 25 år men 

egentligen går man bara på högskolan” –Elin 
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På Lotta och Stinas skola uppger de att de inte alls blir förberedda inför högskolestudier, de 

har en studievägledare men inte mer än så; 

 

 ”Nej, den här skolan har inte pratat nått om högskola” (Stina) ”Ingenting 

alls?”(Intervjuledaren) ”Nej” (Stina) 

 

Vi avslutade varje intervju med att höra hur informanterna tänkte om högskolan var öppen för 

alla. Mohammed svarade likt följande; 

 

”Jag tycker det är för alla som vill, verkligen vill. Det beror lite på deras….historia, eller 

någonting” (Mohammed)  

 

 

Stina uppger att det är skillnad mellan högskolor och universitet:  

 

”Ibland känns det som att vissa högskolor, det är för dom som är så himla bra 

sådär smarta” (Stina) 

”Vilka är det för höskolor du tänker på då? (Intervjuledaren) 

”Typ som dom där höga höskolorna som Uppsala och Stockholm…där känns de 

inte som att vem som helst kan komma in” (Stina) 

 

Hemström & Foss (2010) menar att den främsta snedrekryteringen sker vid de större 

universiteten jämfört med högskolorna.  

 

6.2.4 Self-efficacy  

 

”…det är inte min pappa som har sagt någonting. Min pappa, han skulle vara 

lika glad om jag fick på, liksom, började jobba på ICA nu direkt liksom. Att jag 

skulle sluta skolan nu, han skulle nöja sig med det. Min syster går 

yrkesförberedande och det har han ingeting emot” (Elin) 

 

Elin förklarar hur hennes föräldrar inte har varit påstridiga om att hon ska studera vidare efter 

gymnasiet. Som Vittorio Caparara et al. (2006) menar formas den självupplevda förmågan 



 

21 

 

genom uppväxten, till stor del via föräldrarnas påverkan. De kultiverar barnens ambitioner 

och bygger upp en känsla av intellektuell förmåga (ibid.). Vilket blir synligt hos Elin som 

känner stor oro inför framtida studier och anser att akademiker är några ”smarta och 

konstiga”.  

Däremot Jessica som kommer från ett akademiskt hem, visar hög self-efficacy inför fortsatta 

studier. Då hon har fått motgångar på senaste tiden i skolan menar hon på att det är 

betygsystemet och en orättvisbehandling av just henne som är orsaken, och inte hennes egna 

förmåga.  

 

”Så jag känner att speciellt med matten så tycker jag att jag har fått en ganska orättvis 

behandling och det är många som håller med mig där.” (Jessica) 

 

Erik vars drivkraft är pengar känner hög förmåga inom hans domän (Bandura, 1997). Han 

kommer från en säljarfamilj som utifrån SCCT har påverkan honom på ett sätt som gör att han 

känner sig hemma inom det ekonomiska området (Brown & Lent, 2001). Han ser möjligheter 

ur situationer istället för hinder, och menar att han tävlar i allt han gör. Som Pajares (1995) 

menar är den självupplevda förmågan en viktig faktor och förutsägelse för att lyckas bra i 

utbildningsväsendet.  
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6.2.4.1 Vicarious experience  

 

En av de främsta källorna för self-efficacy är enligt Bandura (1997) vicarious experience. 

Mohammed menar att han har påverkats av sina nära vänner under sin skolgång, dock inte av 

andra menar han. De alla har ambitionerna att ta sig vidare till högskolan och pratar om det 

tillsammans;  

 

”Ja vi alla tänker lika, alla vill gå i högskolan” (Mohammed)   

 

Shunk (1991) menar att klassrumet är en viktig arena för vicarious experience som även 

återspeglas i Eriks utsagor. Där han jämför sig och tävlar med sina klasskamrater om bland 

annat betygen, och han beskriver sin klass som:  

 

”Jag tror att vi är ganska smarta i klassen. Vi behöver inte plugga jättemycket, 

men när vi väl gör det går det bra. Det är i perioder, vissa gånger pluggar alla i 

klassen jättemycket till prov och andra gånger så pluggar ingen någonting ” 

(Mohammed)  

 

Erik menar vidare att när han ställs inför högre utmaningar i skolan kommer han att klara av 

det:  

”Jag är ganska dålig på att plugga, men jag tänker att ju mer ansvar jag får, 

desto mer tar jag. Så jag tänker att när jag börjar på högskola kommer jag bli 

bättre på att plugga”-Erik 

 

Erik visar på en tydlig bild av hög self-efficacy. Även om vi inte vet något om hans faktiska 

förmåga, och som vi vet förhandlas self-efficacyn inom individen hela tiden, kan han ha stora 

chanser att lyckas bra i utbildningsväsendet (Bandura, 1997; Pajares, 1995). 
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Sverige som anser sig värna om det demokratiska samhället har på senare år glidit ifrån att 

vara det öppna socialistiska samhället där högskolan ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, 

till att fokus har skiftat mot en utbildning vilken skall stå sig konkurrenskraftigt internationellt 

(se avsnitt ”Ambitionerna förändras genom tiden”). Då statistiken visar på en fortsatt 

snedrekrytering till högskolorna är detta dock fortfarande ett problem (Hemström & Foss, 

2010).  

Att börja studera på en högskola är ett resultat av många variabler i livet. Individen måste ha 

betygen för att komma in på en utbildning, hen måste känna att det är värt både pengarna och 

tiden, tro på sin förmåga att klara av en utbildning, karriärsmöjligheter och så vidare (Kettley 

& Whitehead, 2012). Men för att begränsa undersökningen valdes ett Bourdieu perspektiv 

som enligt Ball et al (2002) är en del i förklaringen av snedrekryteringen. Men som 

presenteras i bakgrunden är self-efficacy även en bra förklaring till goda studieresultat, då 

uppkom tanken om ett habitus från den dominerande klassen kan ha positiva effekter på self-

efficacyn inom det akademiska fältet.   

Framförallt Jessica och Eriks berättelser visar på detta samband. Både Jessica och Erik 

kommer från hem som har liknande habitus för det fält där de senare ska agera. Erik som 

kommer från ett säljarhem har fått ett habitus som har en hög position inom det ekonomiska 

fältet, men har även fått ett utökat socialt och kulturellt kapital för akademiska studier från 

sina lagkamrater. Det tillsammans med hemmets kapital har gjort honom förberedd inför 

högre studier inom ekonomi och han påvisar en hög self-efficacy inom ekonomiområdet och 

tror sig klara av sina kommande studier. Jessica som kommer från ett akademiskt hem visar 

även hon på hög self-efficacy. Även om hon har stött på hinder i sin skolgång på senare tid 

tror hon ändå på sin förmåga i sina vidare studier. Detta är ett tecken på hög self-efficacy som 

är robust och inte slås ner av ett fåtal motgångar.  Även Jonas tycks ha en märkbar stark self-

efficacy, han skall bli pilot och har länge drömt om det. Hans val inom gymnasiet har alla lett 

honom närmare sin väg till pilotutbildningen, Jonas däremot kommer från ett hem med 

arbetarbakgrund, däremot har han varit i kontakt med morfars vän vilken berikat hans sociala 

kapital (Broady, 1990).  

Elin som kommer från ett hem där föräldrarna inte har någon akademiker bakgrund, men 

känner press från samhället att läsa vidare visar tecken på en låg self-efficacy. Hon är osäker 
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på om hon kommer att klara av högre studier. Hennes uppfattning om en akademiker var att 

en akademiker var framåt, vilket Jessica, Erik, Jonas och Mohammed alla gav intrycket av att 

vara då det ställde upp direkt på att bli intervjuade. Däremot Elin själv velade fram och 

tillbaka och resonerade med sina vänner om hon skulle ställa upp eller inte. Hon menar även 

att de inte blir tillräckligt förberedda för högskolan i gymnasiet.  

Det leder oss tillbaka till SOU (2002:120) där den sociala snedrekryteringen belyses. Även 

om högskolelag (2005:1208) kräver att högskolor och universitet aktivt ska främja och bredda 

rekryteringen är problemet större än så. Som tidigare nämnt sker selektionen på många olika 

plan, som bland annat val av mattematik- och engelsknivå och val av gymnasielinje och 

gymnasieskola, blir frågan vem ansvaret hamnar hos. Eller är detta redan ett uppmärksammat 

problem, men likt Bourdieu indikerar på att selektionen och den kulturella reproduktionen 

krävs för att bibehålla den dominerade kulturens ståndpunkt? Är det pedagogiska våldet det 

tillvägagångssätt vilket kan hålla Sverige kvar i västerländska maktkamper kring ekonomi och 

produktion, där eliten blir autonom. Är det kanske nödvändigt för rikets bästa, eller ska en 

bredare utbildningspolitik bereda väg för ett mer jämlikt Sverige? 

 

7.2 Metoddiskussion  
 

Utifrån undersökningens syfte ”att problematisera och belysa hur gymnasieelever resonerar 

kring universitet- och högskolestudier ur ett Bourdieuperspektiv” var en kvalitativ 

undersökning det bäst lämpade. För att få reda på hur gymnasieungdomar tänker måste vi 

samtala med dem. Statistiken om föräldrarnas utbildningsnivå hos högskolenybörjare hade vi 

redan och ville ha en djupare insikt i ungdomarnas resonemang.  

När vi skulle inleda vår undersökning sökte vi hjälp hos biträdande rektorer på flertalet 

gymnasieskolor. Dock vart responsen låg och vi bestämde oss för att söka upp elever själva på 

skolorna efter godkännande av personal på plats. Detta medförde att eleverna inte var 

förberedda för intervjuarna och de genomfördes under deras raster, vilket resulterade i en viss 

tidspress för intervjuerna som under andra omständigheter skulle kunna ha blivit längre och 

djupare. Några etiska aspekter vi diskuterade inför intervjuerna var att vi inte ville 

stigmatisera någon socialgrupp på något sätt, varken positiv eller negativt. Även frågor kring 

self-efficacy som enligt Bandura (1997) grundas mycket i tidigare åstadkommande valde vi 

att vara försiktiga med, då vi ansåg lyckanden och framför allt misslyckanden i skolan var en 

privat angelägenhet. 
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Resultat- och diskussionsdelen i arbetet har skrivits i presens för att stärka dialogen mellan 

författare och läsare (Backman, 2008).Vid citat från litteratur har riktlinjer hämtats från 

Backman (2008) medans i resultatdelen är citaten kursiverade för att tydligöra informanternas 

utsagor för läsaren. 

Likt Kvale & Brinkman (2014) indikerar, finns risk för spekulation när teoretisk tolkning 

används i analysen. För att stävja detta har vi försökt att föra en tydlig argumentation kring 

utsagorna (ibid.).  

8. Slutsats 
 

Likt statisken visar, har hemmiljön en relativt stor påverkan på ungdomars studieval. Utifrån 

ett Bourdieuperspektiv finns ett avstånd mellan elever med ett hem utan akademiska föräldrar 

och universitetsvärlden. Dock har fleratlet av informanterna haft kontakt med närstående som 

dragit nytta av högskolestudier, vilket av kan ses som ett utökat socialt kapital. Att söka till 

högskola har blivit till en gråzon, många anser att högre utbildning är fördelaktigt ur ett 

yrkesperspektiv. Karriärsvägen är även den påverkad av uppväxten utifrån ungdomarnas 

erfarenheter och de i undersökningen som har en klar bild av vad de vill arbeta med i 

framtiden, har under sin uppväxt stött på aktörer inom dessa fält.   

9. Tips till vidare forskning  
 

Trots högskolelag (2005:1208) kvarstår fenomenet social snedrekrytering. Högskolelag 

(2005:1208) försätter högskolan som aktör för att främja en breddad rekrytering, men fokus 

inom forskningen bör riktas mot tidigare delningspunkter. Då forskning indikerat på ett 

samband mellan utbildning och hälsa bör fler tvärvetenskapliga studier genomföras för att 

visa den sociala ojämnlikheten. Fler studier inom området skulle kunna skapa fler strategier 

för att reducera snedrekryteringen och på så sätt stärka folkhälsan, samt gynna Sverige 

demokratiskt.  
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Bilaga 1 
Missiv   
Hej! 

Vi är två studenter från Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle som just nu 

skriver vårt examensarbete inom pedagogik.  Arbetet kommer att handla om gymnasieelevers 

tankar kring vidareutbildning efter gymnasiet.  

Syftet med undersökningen är att få en inblick i ungdomars erfarenheter och lyfta fram 

faktorer i livet som påverkar valet om vidarestudier. Vi har hittills fördjupat oss i forskning 

och litteratur inom det valda ämnet, men nu behöver vi din hjälp. För att vi ska förstå hur ni 

tänker, måste vi samtala med er. Därför vill vi intervjua dig om dina tankar om framtiden. Det 

spelar ingen roll om du har tänkt studera vidare eller inte och intervjun kommer att ta mindre 

än en timme.  

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom hela arbetet. Det innebär 

att deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill och därmed avstå från 

ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen 

kommer att veta eller kunna ta reda på vem du är. Och allt material vi samlar in under 

intervjuerna kommer endast att användas till forskningsändamål.    

 

Med vänliga hälsningar 

Viktor Nekmouche 

hhp12vne@student.hig.se  

Martin Outinen 

hhp12moe@student.hig.se 

  

Handledare  

Elisabet Heldund 

ehd@hig.se 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Namn:  ID:  

Ålder: 

1. Gymnasielinje och varför: 

2. Vad vill du göra efter studenten? Och vad gör du om 10 år?  

3. Har du haft några tankar på att studera vidare efter gymnasiet? I så fall: 

vad, varför, när och var? Om inte: Varför?  

4. Känner du någon som pluggar eller har pluggat på högskola/universitet?  

5. Känner du att något eller någon har påverkat dig i dina studieval i livet? 

Berätta 

6. Boende- Boendeområde, föräldrars/syskon/nära anhöriga yrke och 

utbildning 

7. Jämför du dig med dina vänner o klasskamrater? Hur? Betyg? Deras 

intressen? Deras studieval? 

8. Hur har det pratats det om högskolestudier genom din skolgång? 

9. Tror du att du skulle passa in och klara av en högskoleutbildning? 

Förklara hur och varför. 

10.  Känns högskolan öppen för alla?  

 

 


