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Sammanfattning  
Min uppsats behandlar frågan om det är möjligt och i sådana fall på vilket sätt en högutbildad 

frånvarande förälder kan bidra med främst kulturellt kapital som är av betydelse för barnets 

övergång till högre studier. Jag ställer mig även frågan på vilket sätt detta i sådana fall 

påverkar barnets habitus. Tidigare studier tar sällan hänsyn till den frånvarande högutbildade 

förälderns möjligheter att påverka sitt barn i dess eventuella övergång till högre studier när det 

gäller att förklara varför vissa barn och inte andra övergår till högre studier. För att närmare 

undersöka har jag utfört tre stycken semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna fått 

delge sina livsberättelser. Intervjuerna bygger på tre olika teman; uppväxtförhållanden, 

klasstillhörighet samt överskridanden av klassgränser. Analysen av intervjuerna utgår från 

Pierre Bourdieus kapitalteori rörande främst kulturellt kapital samt hans syn på individens 

habitus. Intervjupersonerna har berättat om sin uppväxt i huvudsak rörande föräldrarnas syn 

på utbildning och hur detta synsätt påverkat dem i deras fortsatta utbildningskarriärer. Jag har 

även tittat närmare på intervjupersonernas syn på utbildning vad gäller de egna barnen. 

Intervjuerna visar att föräldrarnas syn på utbildning påverkat dem starkt och det framkommer 

att i de fall där den hemmavarande föräldern ställt låga krav på skolprestation är detta något 

som uppfattats som negativt. Det framkommer även att intervjupersonerna är medvetna om 

huruvida deras släktingar övergått till högre studier eller inte trots att ingen av dem upplever 

att släktingar utanför familjen talat med dem om vikten av högre studier. Denna medvetenhet 

om att personer i deras omgivning faktiskt studerat vidare kan ha påverkat dem i deras egen 

syn på möjligheten att själva kunna lyckas med högre studier.  

 

Jag anser att min uppsats kan bidra till att belysa ämnet ur ett annat perspektiv än vad tidigare 

studier inom området gjort. Jag har inte funnit forskning som angriper frågeställningar 

rörande frånvarande högutbildade föräldrars inverkan på sina barns övergång till högre studier 

ur detta perspektiv. Därför anser jag att min frågeställning, ”Kan en frånvarande högutbildad 

förälder bidra med kulturellt kapital som är av betydelse för övergång till högre studier och på 

vilket sätt påverkar detta individens habitus”?, mycket väl kan vara av intresse för vidare 

forskning.   

 

Nyckelord: Frånvarande förälder, högutbildad förälder, syn på utbildning, 

uppväxtförhållanden, klasstillhörighet, kulturellt kapital, habitus.  
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1. Inledning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan en högutbildad förälder, som inte 

stadigvarande levt tillsammans med sitt barn under barnets uppväxt, har på sitt barn vad gäller 

övergång till högre studier. Enligt tidigare forskning (SOU 1993:85) har barn till högutbildade 

föräldrar bättre förutsättningar jämfört med barn till lågutbildade att lyckas med högre studier. 

Detta beror på att högutbildade föräldrar bland annat har bättre möjligheter att hjälpa sina 

barn med skolarbetet samt är de som i större utsträckning förmedlar en positiv attityd till 

värdet av högre studier. Barn som föds in i en högre social klass och har föräldrar som är 

högutbildade har redan från att de är små ett överlägset kulturellt kapital och de har redan 

tillägnat sig ett sätt att tala samt en habitus som skolan värdesätter. Enligt Trondman (1994) 

får arbetarbarnen inte lika ofta tillgång till det kulturella kapital som kan vara förutsättningen 

för att både kunna samt vilja studera vidare. Eftersom utbildningen är både bärare och 

bevarare av det kulturella kapitalet och kraven för att få tillträde till utbildningen motsvarar de 

högutbildade barnens kompetenser har dessa barn lättare att klara en högre utbildning jämfört 

med andra barn. Dessa kompetenser har barnen fått med sig under uppväxten och de bidrar till 

att barn till högutbildade föräldrar både vill studera samt bättre klarar av en högre utbildning 

än barn som har lågutbildade föräldrar (Broady, 1989). Mina intervjupersoner har haft tillgång 

till föräldrar med olika utbildningsbakgrund och därmed är det svårt att placera dem enbart i 

kategorin barn till lågutbildade föräldrar eller barn till högutbildade föräldrar. Med min studie 

vill jag därför undersöka om och i sådana fall hur en frånvarande högutbildad förälder överför 

främst kulturellt kapital men även ekonomiskt och socialt kapital till sina barn samt hur detta 

påverkar barnens habitus. För att få så uttömmande svar som möjligt av mina intervjupersoner 

har jag låtit dem delge sina livsberättelser. Det innebär att de delat med sig av sina egna 

upplevelser och tankar från sin uppväxt främst angående den högutbildade förälderns syn på 

utbildning men även hur de anser att det påverkat deras egna utbildningsvägar och hur de i 

dag resonerar kring de egna barnens skolgång.  

 

Begreppsdefinitioner 

För att förtydliga för läsaren vad jag avser med kulturellt kapital och habitus har jag här valt 

att kort definiera dessa begrepp. 

 

Kulturellt kapital innebär att individen exempelvis har vetskap om hur olika utbildningsvägars 

värde förändras över tid. Det innebär också en förkroppsligad förmåga att kunna orientera sig 
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inom finkulturen, det vill säga den finkultur som av sociala grupper igenkännes som 

värdefullt och tillerkännes värde. Forskning visar att barn från de högre sociala klasserna 

premieras i skolan på grund av att de är förtrogna med kulturen samt har en habitus som 

skolan värdesätter, därför står skolan för en stor del av det kulturella kapitalets fördelning 

(Broady, 1985). 

 

Med habitus avses det system av dispositioner som tillåter oss att tänka, handla och orientera 

oss i den sociala världen (Broady, 1989). Detta system av dispositioner är exempelvis ett 

resultat av våra olika sociala erfarenheter och vårt sätt att tänka som har ristats in i våra 

kroppar och sinnen. Vår habitus är inte statisk utan ska istället uppfattas som att senare 

erfarenheter och upplevelser tolkas och inkorporeras i vår föreställningsvärld enligt vissa 

principer som införlivats tidigt i barndomen (Broady, 1991). 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer titta på i vilken mån en högutbildad 

frånvarande förälder kan bidra med främst kulturellt kapital under barnets uppväxt, samt hur 

detta påverkar barnets habitus. Jag vill därmed ta reda på om dessa kapital är av betydelse för 

mina intervjupersoners eventuella övergång till högre studier. Samtliga intervjupersoner i 

denna studie har vuxit upp med en lågutbildad mamma och en frånvarande pappa som är 

högutbildad. Med en frånvarande förälder avses i detta sammanhang en förälder som inte 

stadigvarande bott med barnet men som har haft en regelbunden kontakt med barnet under 

barnets uppväxt.  

 

Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen i denna studie är ”Kan en frånvarande högutbildad förälder bidra med 

kulturellt kapital som är av betydelse för övergång till högre studie?”. Förutom denna 

huvudfrågeställning har jag utarbetat ett antal underfrågor för att lättare kunna besvara syftet 

med min studie, dessa är: 

 

1. Hur såg mammornas ekonomiska situation ut under uppväxttiden? 

2. Hur såg pappornas ekonomiska situation ut under uppväxttiden? 

3. Hur såg mammornas syn på utbildning ut under uppväxttiden? 

4. Hur såg pappornas syn på utbildning ut under uppväxttiden? 
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5. Hade intervjupersonerna socialt kapital av betydelse för övergång till högre studier 

under uppväxttiden? 

6. Hur resonerar intervjupersonerna själva kring studier idag? 

 

2. Metod 
Syftet med min studie är att ta reda på om, och i så fall på vilket sätt, en frånvarande 

högutbildad förälder bidrar med främst kulturellt kapital samt titta på hur detta avspeglar sig 

på individens habitus. I min undersökning har jag valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer med individer som vuxit upp med frånskilda föräldrar där den hemmavarande 

föräldern varit lågutbildad och där den frånvarande föräldern haft har en högskole- eller 

universitetsutbildning.  

 

Urval och avgränsningar           

Vid val av intervjupersoner vände jag mig till personer i min omgivning som jag visste vuxit 

upp med frånskilda föräldrar. Jag har dock upplevt vissa svårigheter i att finna individer med 

de precisa uppväxtförhållanden som efterfrågas i min studie. Valet av intervjupersoner har 

därför varit strategiskt och jag fann tre kvinnor i åldern 35-38 år med de uppväxtförhållanden 

jag efterfrågade. Mitt val av uppsatsämne med krav på precisa uppväxtförhållanden ledde 

fram till beslutet att låta intervjupersonerna delge sina livsberättelser. Då livsberättelserna gav 

en tydlig och djup förståelse för intervjupersonernas liv anser jag att tre intervjupersoner är 

tillräckligt som underlag i min studie.  

 

Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes i intervjupersonernas hem eftersom det kändes angeläget att 

träffas i en lugn miljö då frågorna kund komma att upplevas som självutlämnande. Efter 

samtycke med intervjupersonerna spelades samtliga intervjuer in på band vilket gav mig 

möjligheten att koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997). Innan 

intervjuerna påbörjades informerade jag intervjupersonerna om undersökningens generella 

syfte samt att deras medverkan var frivillig och att de därmed hade möjligheten att när som 

helst välja att dra sig ur. Intervjupersonerna gavs även garantier för att intervjuerna skulle 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att all information som skulle kunna äventyra 

identiteten avlägsnas (Larsson, 2005).  
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Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna fick delge sina 

livsberättelser. Jag utarbetade därför specifika teman vilka jag avsåg att ta upp under 

intervjuerna (Bryman, 2001). De teman jag använde mig av är uppväxtförhållanden, syn på 

utbildning och klasskillnader. Under varje tema ställde jag upp ett antal underfrågor. Samtliga 

teman har behandlats under intervjuerna men inte i någon exakt ordning. Då 

intervjupersonerna bär med sig olika erfarenheter och upplevelser från sin uppväxt har det 

varit oundvikligt att beröra frågor som hamnat utanför intervjuguiden. Det jag främst inriktat 

mig på är dock föräldrarnas syn på utbildning. Mitt val att använda livsberättelser som metod 

grundar sig på mitt beslut att intervjua ett mindre antal personer. Genom att låta 

intervjupersoner delge sina livsberättelser fick jag en tydlig och djup förståelse för deras 

upplevelser under uppväxttiden vilka visar hur olika skeenden utvecklas och kopplas samman 

i intervjupersonernas liv (Bryman, 2001). Utifrån livsberättelserna kunde jag sedan tolka de 

olika händelser som sedan ledde fram till de beslut som intervjupersonerna tog vad gäller 

högre studier. Varje intervjupersons livsberättelse tar sin början i den tidiga barndomen och 

avslutas med intervjupersonernas tankar kring de egna barnens framtid när det gäller studier. 

Jag fick således ett stort intervjumaterial att arbeta.  

 

Jag hade under intervjuerna även ett fenomenologiskt synsätt i åtanke vilket innebar att jag 

fokuserade på den mening som intervjupersonerna upplever i sin livsvärld (Kvale, 1997). För 

mig innebar detta att jag som intervjuare försökte fånga den subjektiva innebörden av 

individernas handlingar. Jag fick således sätta mina egna förutfattade meningar åt sidan när 

det gällde att förstå intervjupersonerna livsvärld. Under intervjuerna fick jag bland annat 

tillgång till intervjupersonernas tankar kring sin uppväxt och utifrån detta fick jag möjligheten 

att tolka deras handlingar utifrån deras perspektiv (Ibid.).  

 

Validitet  

Eftersom att jag valt intervjupersoner som kunnat ge utförliga och detaljerade beskrivningar 

av sin uppväxt har jag stärkt intervjuernas kvalitet. I kvalitativ forskning ställs det speciella 

krav på den som utför intervjuerna eftersom intervjuaren själv fungerar som instrument samt 

som uttolkare av mening vid analysen. Validiteten i denna typ av forskning är beroende av 

den kompetens, empati och skicklighet som intervjuaren visar (Larsson, 2005).  Därför 

utarbetade jag ett antal teman och de frågor som ställdes kring dessa teman möjliggjorde rika 

beskrivningar från intervjupersonerna. Jag hade även ett öppet förhållningssätt och lyssnade 

 4



till vad intervjupersonerna hade att berätta och jag klargjorde och tolkade olika uttalanden 

under intervjuernas gång.   

 

3. Teoretiskt ramverk 
Uppsatsens teoretiska ramverk består av den franske sociologen Pierre Bourdieus tankar kring 

främst det kulturella kapitalet samt hans förståelse av habitus. Genom att använda mig av 

Bourdieus teorier kan jag titta på hur det kulturella kapitalet kan överföras mellan förälder och 

barn och eventuellt få en förståelse för om det även är möjligt för en icke hemmavarande 

förälder att överföra exempelvis kunskaper och en förståelse för varför det är viktigt att 

studera. Genom att titta på hur habitus påverkas av våra uppväxtförhållanden och av våra 

senare erfarenheter och upplevelser kan jag undersöka om den förälder som inte dagligen har 

kontakt med barnet kan ha inflytande på individens sätt att exempelvis resonera kring studier. 

Vid utarbetandet av uppsatsens teoretiska ramverk har jag även använt mig av böcker skrivna 

av Donald Broady. Donald Broady har en gedigen kunskap om Bourdieus kapitalteorier och 

har översatt åtskilliga av Bourdieus verk.  

 

Kapital 

Ett centralt begrepp inom Bourdieus sociologi är kapital. Beroende av vilket fält kapitalet är 

verksamt inom kan kapital representeras i tre grundläggande former. Dessa grundläggande 

former är ekonomiskt-, kulturellt och socialt kapital.  Ekonomiskt kapital kan direkt omsättas 

till pengar och kan institutionaliseras i exempelvis ägande rätt. Kulturellt kapital kan under 

vissa omständigheter konverteras till, det vill säga omsättas till, ekonomiskt kapital och kan 

institutionaliseras i utbildningskvalifikationer. Socialt kapital består av förbindelser och är 

under vissa omständigheter konverterbart till ekonomiskt kapital och kan institutionaliseras i 

exempelvis en adlig titel (Bourdieu, 2001).  

 

Kapital kan ses som en form av makt eftersom en god kapitaltillgång, enligt Bourdieu, 

innebär möjligheter att utöva kontroll över sin egen och andras framtid. Olika arter av kapital 

kan även fungera som en teoretisk förbindelselänk mellan individen och samhället. Bourdieu 

menar att samhället på en nivå är strukturerat efter den differentierade distributionen av 

kapital, på en annan nivå strävar individen efter att maximera sitt kapital. Individens 

ackumulerade kapital är det kapital som definierar individens sociala bana, med andra ord 

individens livschanser, samt medverkar till att reproducera klasskillnader. Mycket av 
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Bourdieus arbeten fokuserar på samspelet mellan socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital. 

Enligt Bourdieu är det ekonomiska kapitalet det mest ändamålsenliga kapitalet och är den 

kapitalart som lättast kan omsättas till symboliskt kapital (Bourdieu, 1993).      

Symboliskt kapital är ett grundläggande begrepp för Bourdieus sociologi. Detta kapital 

används för att förklara varför en del människor eller institutioner, titlar eller examina, 

vetenskapliga arbeten eller konstverk kan vara föremål för tilltro, aktning eller prestige och 

andra inte. Symboliskt kapital är det kapital som av sociala grupper igenkännes som värdefullt 

och tillerkännes värde. Denna form av kapital är ett allmänt begrepp och det finns olika 

underavdelningar som kulturellt kapital, utbildningskapital och vetenskapligt kapital (Broady, 

1989). 

 

Något av värde och som förmedlas via nedärvt kulturellt kapital är kunskapen om de 

förändringar som sker i utbildningssystemet, exempelvis som att ha kunskap om hur olika 

utbildningsvägars och examinas värde förändras över tid. Enligt Bourdieu är det 

utbildningssystemet som är den institution vilken har störst betydelse, förutom familjen, för 

hur det kulturella kapitalet fördelas. Inom närbelägna sociala fält där makt utövas kan 

kulturellt kapital även fungera som inträdeskrav och som maktinstrument. Enligt Bourdieu 

innebär den allmänutbildning, vilken är ett av huvudmålen för den högre utbildningen, att veta 

tillräckligt mycket om historia, kultur och samhällsfrågor för att kunna röra sig inom den 

värld av dagsaktualiteter som dominerar en del av det sociala livet inom de högre klasserna 

och institutionerna som är att räkna med. Därför kan det kulturella kapitalet beskrivas som en 

förkroppsligad förmåga att kunna orientera sig inom finkulturen, det vill säga den kultur som 

av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde (Broady, 1985). Det 

kulturella kapitalet finns enligt Bourdieu (Broady, 1991) i olika tillstånd; i ett förkroppsligat 

tillstånd som system av dispositioner, vilket innebär habitus, i ett objektiverat tillstånd i 

målningar eller böcker samt i ett institutionaliserat tillstånd i examina eller utbildningstitlar.  

 

Det kulturella kapitalet har en framträdande roll i de samhällen där utbildningssystemet och 

skrivkonsten är utbredd (Broady, 1989). Bourdieu myntade begreppet kapital för att 

strukturera de socialt ojämnt fördelade chanserna att lyckas i utbildningssystemet. De barn 

som tillhör de högre sociala klasserna har från att de är små ett överlägset kulturellt kapital, de 

har redan tillägnat sig ett sätt att tala samt en habitus som skolan värdesätter (Broady, 1985). 

Bestämda symboliska tillgångar som exempelvis nedärvt kulturellt kapital eller en speciell 

form av språkbehärskning tillerkännes värde av lärarna eftersom lärarna själva formats av ett 
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liv där tillgångar som dessa värderas högt (Broady, 1991). Enligt Bourdieu formar det 

kulturella kapitalet människors habitus så att de blir disponerade att erkänna kapitalets värde. 

Bourdieu menar även att behärskande av kulturen är kopplad till social hierarkisering där 

utbildningssystemet har en framträdande roll. Det är utbildningssystemet som fördelar det 

kulturella kapitalet samtidigt som det är av betydelse för dess existens (Broady, 1985). 

 

Enligt Bourdieu är socialt kapital ”summan av alla de resurser, faktiska eller verkliga, som 

tillkommer en individ eller en grupp genom fördelen att de innehar varaktiga nätverk av mer 

eller mindre institutionaliserade relationer bestående av ömsesidig kännedom och 

erkännande” (Bourdieu & Wacquant 1992, s 119) (Egen översättning). 

 

Bourdieu menar att det sociala kapitalet består av tillgångar i form av släktrelationer, 

personkontakter eller band mellan gamla skolkamrater. Det består därmed av olika slags 

förbindelser. Det sociala kapitalet kan inte lagras i materiella tillgångar som exempelvis 

examina eller titlar och går heller inte att separera från de band som sammanbinder 

individerna i en grupp med varandra. På grund av detta kan det sociala kapitalet inte ses som 

en underavdelning till det symboliska kapitalet. Medlemmarna i en familj eller en släkt intar 

var och en på sitt håll positioner, ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital samt knyter 

kontakter. Detta sammantaget utgör det sociala kapital som samtliga medlemmar i gruppen 

kan dra nytta av. En examen som anses värdefull i sig förutsätter inte att individens liv blir 

lyckosam även i fortsättningen eftersom olika sociala framgångar och karriären i yrkeslivet 

förutsätter att stöd kan fås, om så behövs, av exempelvis släkt eller studiekamrater. Det 

sociala kapitalet kan heller inte återföras till exempelvis kulturellt eller ekonomiskt kapital 

men det kan ge en bidragande förklaring till varför dessa tillgångar ger en viss utdelning 

(Broady, 1991). 

 

Habitus 

Habitus definieras enligt Bourdieu som: ”ett system av varaktiga och överförbara 

förhållningssätt, dispositioner, som samtidigt som det integrerar individens alla tidigare 

erfarenheter, i varje givet ögonblick fungerar som en matris för individens sätt att uppfatta, 

värdera och agera” (Berner, 1977). Habitus är därmed ett system av dispositioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Enligt vissa 

socialisationsteorier finns det normer i samhället som internaliseras i individen. Inkorporering 

eller förkroppsligande var dock två begrepp som Bourdieu hellre föredrog (Broady, 1989). 
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Dessa system av dispositioner kan enligt Bourdieu ses som resultatet av individers sociala 

erfarenheter, kollektiva minnen, deras sätt att röra sig och tänka och vilka ristas in i 

individernas kroppar och sinnen (Broady, 1991). 

 

Den habitusteori som Bourdieu utgår från innebär att de sociala förhållandena finns i oss och 

inte att människan är ”bärare” av sociala normer eller strukturer. Vår möjlighet att leva under 

särskilda sociala betingelser beror på att liknande sociala betingelser format oss till kropp och 

själ. Teorin om habitus vill ge ett förklarande led mellan de sociala förhållandena och 

individens beteenden. Bourdieus anser inte att det finns någon direkt påverkan från de sociala 

strukturerna och normsystemen till individerna. Istället bär individerna eller grupperna med 

sig ett system av dispositioner, en habitus, som utifrån ett antal principer tillåter dem att 

generera sätten att handla, tänka, uppfatta och värdera på sätt som krävs i vissa sociala 

sammanhang. Enligt Bourdieu förklaras beteenden utifrån möten mellan habitus och sociala 

omständigheter. Att exempelvis rösta på ett visst parti eller att välja en särskild 

utbildningslinje kan därför ha olika mening för olika grupper. Det kan även vara så att samma 

habitus ger upphov till en mängd olika beteenden, beroende på en social omständighet 

(Broady, 1989). Bourdieus habitusteori innebär att individers habitus styr deras föreställningar 

och praktiker och bidrar därför till att den sociala världen återskapas men även att den 

förändras om det råder en bristande överensstämmelse mellan individers habitus och den 

sociala världen (Broady, 1991). 

 

Tidigt i livet utvecklar individen värderingskriterier som är betydelsefulla. Dessa är en följd 

av objektiva krav som är kännetecknande för en viss familjestruktur. Detta betyder inte att 

upplevelser och erfarenheter som individen skaffar sig senare i livet inte har någon betydelse 

för hur habitus utformas. I stället ska det uppfattas som att senare erfarenheter upplevs, tolkas 

och inkorporeras i individens föreställningsvärld enligt vissa principer som införlivats tidigt i 

barndomen. Det är här, enligt Bourdieu, som den principen återfinns som på förhand 

påtvingar individerna skilda, men inom varje klass likartade, definitioner på vad som i deras 

förhållande till utbildningssystemet är möjligt, sannolikt eller säkert. När en individ kommer i 

kontakt med utbildningssystemet är han eller hon omedvetet utrustad men en bestämd habitus 

på det utbildningsmässiga området. Individens habitus är en produkt av särskilda objektiva, 

materiella omständigheter och kan därför ses som ett klassbestämt fenomen. På det 

individuella planet producerar den olika förväntningar och beteendemönster som reproducerar 

och bekräftar de materiella strukturerna som först gav upphov till dem (Berner, 1977).       
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Habitus gör även att bestämda positioner i det sociala rummet är knutna till bestämda smaker.  

En individs sociala position eller livsstil får mening efter hur den förhåller sig till samt skiljer 

sig från andra positioner eller livsstilar (Bourdieu, 1993). Smakerna, i betydelsen alla de val 

en individ gör, är ett resultat av exempelvis mötet mellan konstnärens objektiverade smak och 

konsumentens smak. Enligt Bourdieu förändras rummet för framställningen av varor samt 

rummet för framställningen av smaker lika fort. En faktor som är bestämmande för 

förändringen i efterfrågan kan vara den kvantitativa och kvalitativa ökningen av nivån i 

efterfrågan. Detta är något som kan förklaras av den höjda utbildningsnivån, eller 

förlängningen av utbildningstiden, vilket är något som bidrar till att allt fler människor strävar 

efter de kulturella varorna. En av effekterna av den höjda utbildningsnivån är bland annat 

statusstämpeleffekten vilken gör att en individ med en specifik utbildningstitel exempelvis 

besöker museer eller köper en avancerad stereo, eftersom detta är något som är skrivet i 

individens sociala definition. Ökningen av de kulturella praktikerna kan därför förklaras av en 

allmän förlängning av utbildningstiden samt av att de sociala klasser som sedan tidigare haft 

fördel av skolsystemet nu även kan öka sitt användande. När nivån på efterfrågan ökar bidrar 

det till en strukturförskjutning av smakerna, en hierarkisk struktur som rör sig från det mest 

sällsynta till det mindre sällsynta. Detta leder till att de varor som erbjuds förlorar sin relativa 

sällsynthet samt sitt värde som särskiljare eftersom allt fler individer har möjligheten att 

inskaffa dem (Bourdieu, 1997). 

 

Diskussion 

Begreppen kapital och habitus är nära relaterade och enligt Bourdieu är habitus en av 

kapitalets existensformer. Under sina studier av det kulturella kapitalet har Bourdieu ofta 

skiftat mellan att å ena sidan studera kapitalets institutionaliserade former, exempelvis 

examina eller titlar, eller dess objektiverade och institutionaliserade former, som exempelvis 

böcker och utbildningsinstitutioner, och å andra sidan dess förkroppsligade former, 

exempelvis bildning eller smak och därmed habitus. Alla individer är utrustad med habitus 

men vissa individers habitus värderas dock högre än andras. Det kapitalinnehav som individen 

innehar tillerkännas olika värde i den sociala världen. Det finns därför olika habitus, som 

inom bestämda grupper, knappt alls kan fungera som kapital.  

 

Hur individens habitus formas under exempelvis uppväxten är beroende av bestämda sociala 

betingelser där kapitalarternas fördelning, enligt Bourdieu, är av grundläggande betydelser. 
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Detta betyder att en individ som växer upp i en familj där det kulturella kapitalet är av större 

betydelse än det ekonomiska kapitalet föds så att säga intellektuell medan ett barn till 

exempelvis en industriledare ärver kapital där det ekonomiska kapitalet väger tyngre. 

Skillnader mellan individers habitus kan därför relateras till hur deras nedärvda eller 

förvärvade kapital är sammansatta. Genom att studera habitus kan man förklara varför 

människor hanterar sina kapitalinnehav på olika sätt eftersom habitus styr våra sätt att 

investera, ackumulera eller konvertera våra kapital (Broady, 1991).  

 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlas forskning rörande vilka uppväxtförhållanden som är gynnsamma 

respektive mindre gynnsamma när det gäller övergång till högre studier samt vilken betydelse 

klasstillhörigheten har i detta sammanhang. Slutligen diskuteras tidigare forskning som 

behandlar överskridandet av den egna klassgränsen.  

 

Uppväxtförhållanden 

De förhållanden under vilka barnen växer upp kan ha betydelse för deras utbildningskarriärer. 

Traditionellt förklaras ojämlikheter i utbildning med att föräldrar med lägre inkomst har 

svårare att finansiera sina barns skolgång. I dag visar forskning (SOU 2001:55) att 

föräldrarnas inkomst i Sverige inte har någon stor betydelse för att förutsäga vem som går 

vidare till gymnasiet, den kan däremot ha betydelse för övergången till universitetsstudier. 

Tidigare forskningen identifierar dock tre mekanismer där uppväxtfamiljens ekonomiska 

resurser kan ha betydelse för barnens utbildningskarriär. Den första är att de ekonomiska 

kostnaderna för att kunna finansiera barnens utbildning är högre ju mindre ekonomiska 

resurser föräldrarna har, vilket kan leda till att barnen inte kan fortsätta sina studier. För det 

andra gäller det omvända för de barn vars föräldrar har god ekonomi där ekonomin kan 

fungera som en buffert om barnet skulle misslyckas med sina studier. För det tredje kan 

ekonomiskt stöd i form av boende eller tillgång till bil göra det mer attraktivt för barnen att 

fortsätta sina studier. För de barn som saknar ekonomisk trygghet under uppväxten kan valet 

att avstå en teoretiskt inriktad linje eventuellt förklaras av att det är säkrare att välja en linje 

där det upplevs som möjligt att försörja sig direkt efter utbildningens slut (SOU 1993:85). 

 

Även ojämlikheter i kulturellt kapital kan vara en bidragande orsak till hur 

utbildningskarriären fortsättningsvis kan komma att se ut för barnet. Med kulturellt kapital 
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avses att vissa familjer, klassfraktioner eller yrkesgrupper, förutom ekonomiska resurser, även 

förfogar över ett annat slag av tillgångar som föräldrarna tillägnat sig efter att själva lyckats i 

skola och högre utbildning. Dessa tillgångar kan ge barnen tillträde till höga positioner. En 

effektiv indikator för att mäta dessa tillgångar, med andra ord det kulturella kapitalet, var 

enligt Bourdieu utbildningsnivå (Broady, 1989). De flesta arbetarklassbarn får inte tillgång till 

det kulturella kapital som kan vara förutsättningen för att kunna samt vilja studera vidare på 

längre och mer teoretiska utbildningar (Trondman, 1994).  Eftersom utbildningen är både 

bärare och bevarare av kulturellt kapital och inträdeskraven motsvarar de kompetenser som de 

högutbildade barnen fått med sig under uppväxttiden skapar detta goda förutsättningar för 

dessa barn att vilja samt klara av en högre utbildning (ibid.).  

 

Klasstillhörighet 

Utifrån begreppet social snedrekrytering kan man titta på varför barn från vissa sociala 

ursprung oftare än andra barn uppnår högre utbildningsnivåer. Det här är ett begrepp som 

visar på sambandet mellan social bakgrund och utbildning och ofta är det föräldrarnas 

samhällsklass eller socialgrupp som utgör grunden för social bakgrund. Social snedrekrytering 

är uppbyggd av två samverkande effekter. Barn från högre socialgrupper är ofta de som i 

genomsnitt presterar bättre i skolan men tittar man även på de barn som befinner sig på 

samma prestationsnivå är det barnen från högre socialgrupper som oftare övergår till 

teoretiska studier. Social snedrekrytering är således något som byggs upp under skolgången 

eftersom social bakgrund har ett samband både med betyg men även en påverkan på 

utbildningsvalet (SOU 1993:85). Forskning visar således att barns hemförhållanden inverkar 

på deras utbildningsframgångar. Den utbildning föräldrarna har samt samhällsklass, 

ekonomisk situation, dess sammansättning och sociala nätverk är samtliga faktorer som är av 

betydelse för barnens skolprestationer och utbildningsval (SOU 2001:55). Tidigare forskning 

visar att det finns ett samband mellan ensamföräldraskap och social klasstillhörighet eftersom 

yrke/klassposition, utbildning och ekonomisk situation samtliga inverkar på barnens 

utbildningsframgång och ensamstående föräldrar har igenomsnitt sämre villkor när det gäller 

dessa faktorer (SOU 1993:85). 

 

Föräldrarnas egen utbildning är således av stor betydelse när det gäller övergång till högre 

studier. Att föräldrarnas egen utbildning är av så stor betydelse beror på att föräldrar med hög 

utbildning har bättre möjligheter att kunna hjälpa sina barn med skolarbetet samtidigt som de 

förmedlar en positiv attityd till värdet av högre studier. Genom socialisationen får barnen med 
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sig egenskaper som är viktiga för en lyckad studieframgång, ett exempel är förmågan till 

abstrakt tänkande (SOU 1993:85). Det finns även studier som visar att föräldrar med hög 

utbildning oftare än andra vill att deras barn ska välja teoretiska studier (ibid.). 

 

För vuxna är utbildning som resurs viktig eftersom möjligheterna att konkurrera på 

arbetsmarknaden förbättras. För barnen är skolgången en investering i framtida levnadsvillkor 

(Jonsson, 1988 i SOU 2001:55).  Men de olika uppväxtresurser som barn upplever skapar 

olikheter i uppnådd utbildning, dessa uppväxtresurser är också den främsta mekanismen 

bakom samhällets sociala reproduktion. Social reproduktion innebär i detta sammanhang 

överföringen av socioekonomiska positioner mellan föräldrar och barn. Men en individs 

klasstillhörighet eller klasserfarenhet är inte enbart beroende av den nuvarande 

yrkesställningen utan beror även på familjesituation, utbildning och uppväxtmiljö, den är 

därmed beroende av föräldrarnas klasstillhörighet. Klasskillnader är av betydelse för 

människors olika handlingsmöjligheter och levnadsförhållanden, de är kopplade till 

maktresurser och därmed till livschanser. Det spelar ingen roll vilken klassteori man utgår 

från, antagandet om att människor som tillhör samma klass i stort sett haft liknande 

erfarenheter under sin uppväxttid, i skolan eller på första jobbet görs alltid. När dessa 

erfarenheter vägs samman ger de upphov till likartade vanor och en likartad syn på samhället 

och världen (Ahrne, 2003).  

 

Dahrendorf (1979) beskriver individens livschanser som samspelet mellan människans 

valmöjligheter och förankring. Begreppet avser således individens förfogande över resurser 

och dennes olika typer av bindning samt lokala, sociala och känslomässiga relationer till sin 

omgivning (Vilhelmson, 2002). I många sammanhang är dock pengar det som anses vara det 

viktigaste medlet till människors livschanser (Ahrne, 2003). Leiulfsrud (1991) menar att det i 

Sverige fortfarande finns systematiska skillnader i fördelningen av makt, inkomst och 

livschanser. Han anser även att reproduktionen av klassamhället till viss del äger rum i 

familjen men själva förutsättningen för klasskillnaderna finns i samhällsstrukturen. 

Klasstillhörigheten är något som Leiulfsrud menar är bunden till samhälleliga strukturella 

faktorer och som existerar utan personlig kontroll av enskilda individer. 

 

En individs klassposition relateras till vilka arbetsuppgifter individen utför men även vilka 

möjligheter som finns att själv kunna utforma positionen är av betydelse, det handlar således 

om vilken makt positionen besitter (Ahrne, 2003). Individens maktresurser påverkar även 
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individen utanför ett produktionssammanhang, i ekonomiskt avseende uttrycks detta i 

skillnader i lönenivå mellan arbetare och mellanskikt. Det är således olikheter i maktresurser i 

arbetslivet som orsakar olikheter i människors ekonomiska situation och livsstil (Leiulfsrud, 

1991). 

 

Överskridanden av klassgränser 

Det sociala arvet är av stor betydelse för barnens framtid men föräldrarnas klassposition och 

yrke är inte helt avgörande. Social rörlighet eller mobilitet är begrepp som används för att 

undersöka möjligheterna att bryta det sociala arvet (Ahrne, 2003).  Studiet av social rörlighet 

har inom sociologin en lång tradition och sociologer ser den sociala rörligheten delvis som en 

indikator på hur jämlikt ett samhälle är. Det innebär att en individs chanser till välfärd och 

framgång inte ska vara beroende av de villkor han eller hon föds in i (Jonsson, 1998).  

Därmed ska alla individer ha lika stora möjligheter att själva kunna skapa sin framtid.  

Idag är drygt hälften av dem som vuxit upp i en arbetarklassfamilj själva arbetare. Det finns 

dock en rörlighet över klassgränserna, både mellan generationer och inom familjen (ibid.).  

 

För att människor ska kunna göra en klassresa, det vill säga överskrida den egna klassgränsen, 

krävs det enligt Trondman (1994) en samhällsstruktur som ger alla samma rättigheter att 

studera på högskola. Det krävs även att människor inom arbetarklassen vill samt känner att 

det finns en möjlighet för dem att övergå till högre studier. Att arbetarklassen är 

underrepresenterad inom universitetsutbildningen kan förstås mot bakgrund av att de har en 

självuppfattning som är präglad av klassens egna kulturmönster och förväntningar 

(Trondman, 1994). Men människans lokalisering i den sociala strukturen bestämmer inte 

automatiskt sättet att leva, tänka och handla. Kulturmönster kan både förändras och skapas 

genom människor men även genom sig själva, vilket bidrar till förståelsen av att barn till 

arbetarklassen har möjlighet att kunna bryta klassens förväntade mönster. Om det finns flera 

kombinerade yttre och relationella faktorer tillsammans med en vilja från individen bidrar det 

till att bryta klassmönstret. Klassresenären kan till slut känna att han eller hon längtat till en 

annan värld. Frykman (1998) har funnit att varje individ som gjort en klassresa hade en 

släkting som skaffat sig utbildning, detta kan ha bidragit till känslan av att det finns andra 

möjligheter än att stanna kvar i den egna klassen. Ser man detta från den egna klassens 

perspektiv blir klassresan dock en misslyckad socialisation. 
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Klassresenärens intresse för kulturellt kapital kan öka genom möten med andra som han eller 

hon finner möjligt att identifiera sig med (Trondman, 1994). Mötet med kulturellt kapital kan 

således ske utanför den egna familjen. Begreppet signifikanta andra innebär att det kan finnas 

andra individer vilka har stort inflytande på ens normer, värderingar och intressen (Berger & 

Luckman, 1979). Traditionella socialisationsteorier visar att den första socialisationen sker i 

en enda miljö med i huvudsak en enda vuxen, modern. Men de många skilsmässobarn som 

finns idag möter tre olika vårdsystem, nämligen hos mamma, hos pappa och på förskolan. Det 

finns således fler betydelsefulla andra som spelar en viktig roll i barnens liv och i deras 

verklighetsbevarande (William-Olsson, 1991). Under barnens uppväxt är det dock oftast 

föräldrarna som är de viktigaste signifikanta andra (Berger & Luckman, 1979). 

 

Diskussion               

Jag har haft svårt att finna litteratur som överensstämmer med den familjekonstellation som 

efterfrågas i min studie, därför har jag valt att presentera forskning som ger en förståelse för 

de skilda förutsättningar som ges till barn som kommer från olika sociala och 

utbildningsmässiga bakgrunder. Det framgår i den tidigare forskningen att barn från de högre 

sociala klasserna är de som i störst utsträckning får tillgång till kulturellt kapital som är av 

betydelse för att vilja samt klar av en högre utbildning. Det framgår också att barn från de 

lägre sociala klasserna inte får tillgång till kulturellt kapital i samma utsträckning. I min studie 

har jag intervjuat barn som vuxit upp med en lågutbildad förälder men som samtidigt har haft 

en frånvarande högutbildad förälder som önskat ge sitt barn en förståelse för vikten av högre 

utbildning. Jag vill således med min studie ge ytterligare ett förklarande led mellan vilka barn 

som övergår till högre studier och vilka som inte gör det. 

 

5. Resultat 
Jag har analyserat det empiriska materialet utifrån tre olika teman vilka är 

uppväxtförhållanden, syn på utbildning och klasskillnader. I detta avsnitt redovisar jag 

resultaten av mina intervjuer med hänvisning till valda teman. Då jag låtit intervjupersonerna 

delge sina livsberättelser har jag valt att redogöra för varje intervjupersons berättelse för sig 

för att på så sätt förtydliga resultaten.  
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Fridas berättelse 

Frida är 35 år och utbildar sig idag till sjuksköterska. Hon har två barn som går i grundskolan 

och hon lever tillsammans med barnens pappa i en villa i norra Stockholm. När Frida var sju 

år skilde sig föräldrarna och efter skilsmässan bodde hon, med undantag för vissa lov, hos sin 

mamma.  

 

Frida känner sig kluven när hon ska berätta om hur den ekonomiska situationen såg ut under 

uppväxttiden. Hennes mamma har alltid velat visa upp en fasad som är perfekt och proper och 

utstrålar pengar. Frida anser inte att detta gynnade henne då hon exempelvis inte fick 

möjlighet att åka på semester under loven som sina klasskamrater. Frida ställer sig frågande 

till var pengarna kom ifrån för att upprätthålla den perfekta fasaden men tror att de kommer 

från de män som mamman umgicks med och som har haft mycket pengar. Följande citat visar 

Fridas upplevelser kring den ekonomiska situationen: 

 

”Jag är lite kluven där för att en del av mig säger att vi levde verkligen inte ett rikt…alltså vi 

hade inte mycket tillgångar, vi kunde inte åka på semestrar som många vänner gjorde, 

klasskamrater, vi kunde aldrig spontant gå på bio eller åka iväg och köpa den där jackan 

utan det handlade alltid om att man fick spara en eller två månader för att få den jackan eller 

och ja då fick man ju avstå nånting annat” 

 

Fridas mamma har således lagt ned mycket tid och pengar på att hålla den yttre fasaden 

proper trots att hon, enligt Frida, inte haft egna pengar till detta. Frida menar att pappan, i 

motsats till mamman aldrig försökt vara förmer än någon annan. På frågan om pappans 

ekonomiska situation svarade hon så här: 

 

”Alltså, min pappa är ju naturlig, han är väldigt naturlig… speciellt i kontrast till min 

mamma, han lever av dom pengar han har, han gör det han vill, han är nog ganska trygg i sig 

själv”  

 

När det gäller pappans ekonomiska situation framkommer det inte om pappans pengar kom 

Frida till godo. Det som framkommer är att han lever av de tillgångar han har och anser det 

inte vara nödvändigt att försöka vara någon han inte är.  
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När det gäller högre utbildning är Frida en av två intervjupersoner som gått vidare till 

universitetsstudier och det är även hon som haft den minst täta kontakten med sin pappa. 

Trots att Frida inte levt tillsammans med sin pappa tycker hon att hon alltid har kunnat 

identifiera sig med honom och pappan själv anser att de är väldigt lika, men hon tror inte att 

han känner sig delaktig i hennes framgångar vad gäller hennes studier. Frida träffade sin 

pappa på loven och efter sommaren kunde det dröja ända till jul innan de sågs.  

 

”Jag tror att han inte känner sig delaktig i det, utan det han känner är bara att jag är så lik 

honom. För det är det han säger hela tiden, du är så lik mig, jag behöver inte säga det, du 

bara är det. För det är så han har sagt, för han känner själv att han inte är delaktig. Men 

nånstans måste han ju… eftersom vi är så lika… det sitter i generna eller? Det måste ju sitta i 

arvet och miljön också…massor” 

 

Det framgår här att Frida anser att pappan spelat en viss roll i hennes utbildningskarriär. Trots 

att han aldrig egentligen ställt några krav på skolprestationer anser Frida att han förmedlat en 

positiv attityd till studier.  

 

När vi diskuterade föräldrarnas syn på skolan och läxor berättar Frida följande om hur hennes 

mamma såg på skolan: 

 
”Om jag ska se vem som har pushat mig att plugga så är det ju mamma /…/. Jag tror väl 

egentligen att hon är den som har verkligen… för att vi skulle kunna åstadkomma det som hon 

själv inte har gjort… alltså att gå vidare /…/.  Problemet med henne är att hon, alltså när 

man lyckades, när man gjorde allting så var det ett nederlag för henne…” 

 
Detta citat visar att kraven som mamman ställde egentligen inte handlade om en önskan att 

Frida skulle lyckas i skolan för sin egen skull. Frida tror att hon ställde krav för att Frida 

skulle uppnå något hon själv aldrig haft möjlighet till. För Fridas mamma var det viktigt att bli 

någon, en titel, och Frida kände att det aldrig räckte att bara vara den hon var. Fridas pappa 

har däremot en annorlunda syn jämfört med mamman. Det han förmedlade var att det är 

viktigt att göra det man själv vill och Frida upplever honom som en mer jordnära person än 

mamman.  

 
”Pappa har mera vart så att…-Ja, tycker du det där är bra eller tycker du det där är roligt då 

ska…eller han har mera gått på vad man vill och vad man tycker är roligt och vad man mår 
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bra av, han har alltid liksom…ja menar, som möbelsnickare och han gick vidare till lärare 

och det här…-Ja lärare är väl bra, jag har en grundutbildning…men det handlar om…för 

mig handlar det om att få göra nånting, jag vill hålla på med hantverk.. Ja, och det har han 

sagt hela tiden att du är precis som mig...du vill skapa och göra nånting och ge nånting, sen 

om du är grovsnickare eller om du är…gör det du vill…Vad vill du?” 

 

Det framgår att det för pappans del inte är så viktig vad man blir, bara man gör det man själv 

vill och mår bra av. Samtidigt anser han att det är bra att han har en ”grundutbildning” som 

lärare. Frida berättar vidare att hon upplever det som motsägelsefullt att det just är mamman 

som velat att hon ska studera vidare och kommenterar det så här: 

 

”/…/ med tanke på mammas låga utbildningsnivå, hon har bara gått i grundskolan, så är hon 

alltid den som har pushat och det är hon som har haft fördomarna, det är hon som har haft 

viljan att man ska gå vidare” 

 

Möjligen är det så att mammans låga självkänsla drivit henne att ställa krav på sina barns 

skolprestationer. Frida menar att mamman har haft fördomar rörande högutbildade människor 

och därmed trott att man inte duger om man saknar en akademisk utbildning. Frida anser dock 

inte att mamman tvingat henne att göra ett bestämt utbildningsval men hon har haft 

synpunkter på de val Frida gjort. 

 

”Hon har ju heller aldrig tvingat en, alltså man måste. Som jag, jag gick ju barn och ungdom 

på gymnasiet och det har jag alltid fått höra. -Du KAN väl inte jobba som barnskötare resten 

av livet…det är inte fint nog. Och som undersköterska också och slita och släpa för andra 

människor /…/” 

 

På frågan hur Frida själv tänkte innan hon bestämde sig för att börja studera på universitetet 

svarar hon så här: 

 
”För mig hade det lika gärna kunnat vara... att det blev universitetet nu kunde lika gärna 

betytt att jag satt i Florens och gick en akvarellutbildning…eller att jag åkte ner till Sydafrika 

och jobbade som volontär /…/ det är likställt för mig, för att gå på universitetet...att jag går 

där nu betyder att jag blir sjuksköterska och att jag som sjuksköterska har chans att 

förverkliga så mycket annat som jag vill göra /…/ det har liksom ingenting med 
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utbildningsnivån eller…det är det att jag har större chans att göra det jag verkligen vill…för 

att sjuksköterska är inte mitt mål med livet /…/  Det hjälper mig att uträtta det jag skulle vilja 

göra”  

Frida anser således att hennes val att studera till sjuksköterska ger henne en möjlighet att i 

framtiden förverkliga sina drömmar. Liksom för pappans del kan utbildningen i sig fungera 

som en trygghet och som en plattform att utgår ifrån senare i livet.  

 

Frida upplevde således under sin uppväxt ett starkare krav från sin mammas sida att utbilda 

sig än från sin pappas. Frida berättar att hon tror att om gått vidare till högre studier när hon 

var 20 år hade det varit möjligt att hon gjort det för att tillfredsställa mammans önskemål. 

Idag när hon är 35 år menar hon att hon helt och hållet studerar för sin egen skull. Frida 

berättar att hon alltid tyckt att det varit roligt att läsa och anser sig vara en nyfiken person. På 

min fråga om hon tror att det skulle ha varit annorlunda om hon inte haft krav på sig vad 

gäller skolarbetet svarar Frida så här: 

 

”Nej absolut, inte… jag gör nåt jag vill för att förverkliga nåt jag känner i mitt hjärta att jag 

vill göra /…/ jag var bland annat inne på att gå till florist och jag hade känt lika inför det för 

då hade jag fått stå och skapa och göra... men jag hade inte känt det här mänskliga 

engagemanget som jag vill känna i det jag gör, det hade jag inte gjort som florist och då var 

det sjuksköterska, för som sjuksköterska är det en sån bredd, du kan göra så mycket och allt 

handlar om relationer och människor” 

 

Frida kan inte se något samband till att hon idag studerar med mammans krav på prestationer 

under skoltiden utan anser att det helt och hållet är hennes eget val. I dag har Frida själv två 

barn som båda går i grundskolan och när vi diskuterade barnens framtid när det gäller högre 

studier berättar hon följande: 

 

”… om DOM vill så tänker vi stötta en utbildning ekonomiskt eller vad det nu innebär om det 

så innebär att vi ska ta ett lån, men huvudsaken tror jag det handlar om att dom vill det. Om 

dom kommer hem och motiverar och säger att det här är verkligen nåt jag känner att det här 

vill jag göra, då finns vi där för 110 procent och ställer upp på det om det så innebär att jag 

har ungar i huset till dom fyller 30” 
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Det viktigast för Frida när det gäller de egna barnens framtida skolkarriärer är att de gör något 

de själva vill. Om de kan motivera sina val ställer Frida och barnens pappa upp helt och fullt 

med ekonomisk hjälp och boende. Frida tror även att hon har möjlighet att hjälpa till och 

stötta sina barn om de övergår till högre studier eftersom hon själv vet vad som krävs för att ta 

in mycket information under en kort tid och sedan prestera sitt yttersta när det väl blir dags för 

tentamen. Hon uttrycker det på följande vis: 

 

”… lite är det här att jag kan ju inte berätta för min mamma hur det är att ha en tenta, jag 

kan ju inte förmedla det för hon vet ju inte riktigt vad det innebär att sitta två månader och 

läsa in tio poäng och bara mata in den kunskapen liksom och prestera. Medans min pappa 

förstod och det kan jag nog förmedla till mina barn inför prov och tentor och det hur viktigt 

det är och hur viktigt det är att försöka hjälpa och stötta” 

 
För Frida har hennes universitetsutbildning även betytt att hon fått ett mer vidsynt 

förhållningssätt till kunskap. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

”Utbildningen för mig har betytt att jag ser på saker och ting annorlunda. Man köper inte 

vad som helst men även det här att vända på det, att min syn inte alltid är den rätta synen 

utan att man får ta in mer kunskap för att se hur det kanske är /…/ Idag kan jag säga att jag 

känner så här men det är inget som säger… jag kan se hela bilden på ett annat sätt” 

 

Denna visdom som Frida skaffat sig i och med sin akademiska utbildning kan vara något som 

Frida kan förmedla till de egna barnen om de väljer att övergå till högre studier.  

 

Fridas mamma och pappa kommer från helt skilda uppväxtmiljöer. Pappan är uppvuxen i 

överklassen och det var för honom, enligt Frida, självklart att studera på universitet. De flesta 

inom pappans familj har också en akademisk utbildning. Mamman däremot, är uppvuxen med 

fem syskon i en trea i en förort norr om Stockholm med en pappa som var snickare och en 

mamma som var hemmafru. För mammans del var det, enligt Frida, aldrig tal om någon högre 

utbildning. Ingen av mammans fem syskon har heller aldrig fortsatt till högre studier. Frida 

berättar att hennes mamma alltid har haft en längtan efter att tillhöra det övre skiktet vilket 

kan förklara att hon alltid velat omge sig med en fasad som utstrålar rikedom i form av 

pengar. Frida tror att hennes mamma har en syn på högre studier där studiernas syfte är att 

visa att man vill bli något förmer än andra. Pappan däremot, har enligt Frida, aldrig levt som 
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om han tillhörde överklassen vilket hon förklarar med att han tog avstånd från att leva i lyx 

och överflöd.  

 
 

Sofias berättelse 

Sofia är 36 år och arbetar som operatör på en kundsupport. Hon har två barn och lever 

tillsammans med barnens pappa i en villa söder om Stockholm. Sofia gick tvåårig teknisk 

linje på gymnasiet men läste senare upp betygen på Komvux och har idag betyg från fyraårig 

teknisk linje. När Sofia var fyra år skilde sig föräldrarna och hon bodde övervägande delen av 

sin uppväxt hos sin mamma med undantag för vissa helger samt under några veckor på 

sommaren.  

 

Föräldrarnas ekonomiska situation under Sofias uppväxt har sett olika ut. Sofia berättar 

följande om mammans ekonomiska situation: 

 

”Det är ju inte så att det gick nöd på en eller att man var fattig men hon sydde ju mycket 

kläder till mig och fick ju lite av vänner, jag vet ju att hon sa att hon var jätte tacksam för då 

hade man ju... hon fick ju alltid tillbaka två tusen kronor på skatten i december varje år och 

det var ju räddningen för julen, med mat och julklappar/../” 

 

Sofia har således vuxit upp med en mamma som har haft en ekonomiskt ansträngd situation. 

Pappan hade däremot gott om pengar och Sofia berättar följande: 

 

”… min pappa är ju otroligt snål och är ju fortfarande även om han är mer generös nu mot 

barnbarnen än vad han har varit mot mig, men det är mycket tackvare hans nya kvinna också, 

så det är ju inte så att han bidrog på nåt sätt, för sen när min lilla syster kom då menade ju 

han, högutbildad och högavlönad som han var /…/ att då hade ju han inte råd att betala det 

här underhållet, så han fick ju det prövat så han betalade minimiunderhåll alltså varje 

månad” 

 

Det framkommer i dessa båda citat att den ekonomiska situationen såg väldigt olika ut hos 

föräldrarna. Sofia har en klar uppfattning om att pappans pengar inte kom henne till godo i 

hennes vardag där mamman istället fick vända på varje krona. Sofia menar också att 

föräldrarna varit väldigt olika i sitt sätt att hantera pengar och tillägger:  
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”… de är så olika, han jättesnål hon väldigt generös, har hon tio kronor och det är hennes 

sist tia så kan hon ge bort den om det är nån som behöver alltså, dom är riktiga kontraster” 

 

Sofia har ingen klar uppfattning om vad pappan använde sina pengar till och hon menar att 

han kunde ha haft mer glädje av dem än vad han har haft. Trots att pappans pengar inte kom 

Sofia till godo i det dagliga livet hos mamman, har han försett henne med en del kapitalvaror 

när hon blev äldre. Han försåg henne med slalomskidor och pjäxor, stereo, hennes första resa 

till Alperna gjorde hon med honom, hon fick även pengar till körlektioner. Följande citat 

illustrerar Sofias syn på sin pappa: 

 
”…så han var ju praktisk ur den synvinkeln och det var så jag såg det också, han fick betala 

dom sakerna som mamma inte hade råd med” 

 

När det gäller relationen till pappan under uppväxttiden berättar Sofia att han var mycket ute 

på sjön och Sofia upplevde att hon inte var prioriterad i hans liv. Sofia berättar följande om 

sin relation till sin pappa:  

 

”… jag måste säga att han var en blek figur, man såg inte mycket av honom /…/ varannan 

helg var ju tanken att vi skulle träffas men han hade väl mycket med sitt, det var inte högsta 

prioritet om man säger så, och träffa mig” 

 

Trots att pappan, enligt Sofia själv, varit en ”blek figur” under hennes uppväxt kan hon ändå 

se att han haft riktigt bra fördelar och berättar att hon fått mycket hjälp av honom när det 

gäller skolarbetet. Under Sofias uppväxt var det alltid pappan som sett det som självklart att 

hon skulle läsa på gymnasiet och förmodligen även på högskola.  

 

”… men han har alltid...nu är det så här att det är inte bara nackdelar med honom, det finns 

även några riktigt bra fördelar och det är att han är en otrolig pedagog, han har ett ofantlig 

tålamod så jag vet att jag gick och läste extra för honom när jag gick i högstadiet när jag 

läste särskild matte som jag tyckte var väldigt svår. Hade jag tagit allmän matte hade jag haft 

mycket bättre betyg och då hade jag ju liksom... så här i efterhand... det var på nåt sätt redan 

bestämt jag skulle läsa särskild matte för det var ju finare, det var ju bättre liksom och jag 

var hos honom ganska mycket på högstadiet och fick hjälp med matten, han visade hur man 

ställer upp, återigen hans noggrannhet och ja, men hur man ställer upp talen, förklara vad 
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det är man ska göra, visar hur man löser det och hur man skriver ner svaret, och det där 

sitter i än i dag, ordning och reda. Bra vässad penna och ett suddigum och linjal, ja men 

verkligen det är ju hans sätt att vara. Riktigt så här fyrkantigt, men det har man ju haft glädje 

av. Så jag tror att redan då var ju han inställd på att hjälpa mig så mycket han kunde med 

skolarbetet och det har han verkligen gjort. Det var samma sak när jag gick i gymnasiet och 

hade nån form av problem så kunde jag alltid ta hjälp av honom när det gäller pluggeriet. 

Där är hans styrka när det gäller plugga och sen är han ju duktig” 

 

Det som Sofia förmedlar är således att pappan ansett det som mycket viktigt att sköta skolan. 

Trots att han varit relativt osynlig när det gällt andra saker i Sofias liv har han stöttat och 

hjälpt henne med skolarbetet och med de problem hon haft vad gäller studierna. Sofia berättar 

att pappan blev förtvivlad när hon inte gick vidare till högre studier och hon tror att han kände 

en stor frustration över detta. Enligt Sofia utryckt pappan det på följande vis: 

 

”… han försökte få mig att förstå vikten av att ha en utbildning. Och det kommer jag ihåg att 

han sa, han upprepade sig gång på gång liksom att FORTSÄTT LÄS!!” 

 

I vår diskussion kring föräldrarnas syn på skolan framkommer det att Sofia haft en stark 

önskan om att även mamman varit tydligare och haft fastare ramar när det gäller skolan och 

läxläsning. Följande två citat illustrerar detta: 

 

”… mamma har ju aldrig nånsin tjatat på mig att jag ska plugga eller få höga betyg. Jag har 

aldrig känt nåt krav från henne att jag måste prestera jätte mycket. Det tror jag kan vara en 

bidragande orsak till att jag inte heller har pluggat vidare. Alltså jag har… på nåt sätt tror 

jag att man måste vara tydlig” 

 
 
”Nej, hon var mycket... hon trodde väl att frihet under ansvar då var... att det funkade. Jag 

hade ju önskat att hon… jag vet att jag kunde tänka ibland att ja, jag umgicks mycket med en 

tjej och hennes föräldrar hade mattider, eller om man var ute och lekte på gården tillexempel 

då kunde ju morsorna hänga ut genom fönstret, Pelle kom in och ät, men mamma hon hade ju 

aldrig såna där mattider, det var aldrig att hon ropade på mig, hon ville inte ropa för hon 

tyckte att det verkade så B att hänga ut genom ett fönstret och ropa in en för mat. Det var lite 

under hennes värdighet så där… som alla andra morsor och farsor. Och tider för att komma 
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in och göra läxor eller lite mer såna här fasta ramar och det var hon jätte kass på. Hon 

trodde väl att jag kunde fixa allt det där själv, vilket jag inte egentligen hade lust eller, ja men 

så fungerar ju barn, man behöver fasta regler och riktlinjer. Jag kanske inte var så himla 

mogen som hon trodde, jag var inte så gammal som hon trodde /…/ Hon gjorde det säkert av 

välvilja” 

 

Sofia tror idag att om mamman haft fastare regler och ställt högre krav kring skolan skulle det 

ha påverkat henne i en annan riktning. Det hade kunnat bidra till att hon blivit mer motiverad 

att sköta kolan och senare kunnat övergå till högre studier. Idag önskar Sofia att hon studerat 

vidare efter gymnasiet.  

 
”... och det är verkligen nånting jag ångrar idag att jag inte läste vidare... ja… jag ångrar 

mig jätte, jätte, jätte mycket. Jag ångrar ju inte att jag inte blev sjöofficer, men jag ångrar att 

jag inte läste. Jag hade ju inte så dåliga betyg. Hade jag bara lagt ner ännu mera tid hade jag 

kunnat fortsätta år två på fyraårig teknisk och det hade förmodligen gått jätte bra… så… men 

det är ju ingen idé liksom å gråta över spilld mjölk, men som läget var då så var jag ju inte ett 

dugg sugen på att plugga vidare, jag var bara så less…faktiskt” 

 

Sofia känner således idag en stor ånger över att hon aldrig fortsatte till högre studier och hon 

önskar att hon lagt ned mer tid på skolarbetet. Nedanstående citat visar dock hur hon tror att 

hon tänkte kring högre studier när hon var yngre: 

 

”Nej men jag vet inte, jag tänkte nog inte ens aldrig efter /…/  Nä men det var bara en 

självklarhet att man skulle plugga. Men gymnasiet måste man ju läsa, det var aldrig tal om att 

jag inte skulle läsa gymnasiet, så gick jag ju inte och tänkte, det var snarare -Vad ska jag 

läsa? Och den frågan ställde jag mig väl aldrig egentligen. Vad är det jag egentligen ska 

läsa?” 

 

Sofia kom aldrig fram till vad det var hon egentligen ville utbilda sig till. Hon hade tänkt att 

hon skulle gå fyraårig teknisk linje på gymnasiet för att därefter utbilda sig till sjöofficer men 

det framkommer här att hon egentligen aldrig ställde sig frågan vad det var hon ville läsa. 

Kanske var hon påverkad av sin pappas utbildningsval och reflekterade aldrig över vad det 

egentligen var hon själv ville bli när hon blev stor.  
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Under intervjun diskuterade vi även vilka tankar Sofia har kring de egna barnens framtid när 

det gäller högre studier. Sofia anser att i dag har ribban höjts ännu mer jämfört när hon gick i 

skolan, då var det gymnasiet som var viktigt och det var inte samma fokus på högskolan som 

det är idag. Idag är det enligt Sofia självklart att studera vidare efter gymnasiet och det har 

lagts på några extra år. Så här berättar Sofia om hur hon tänker kring de egna barnens framtid: 

 

”… jag kommer att göra allt för att mina barn ska plugga, dom får inte flytta hemifrån alltså 

förrän dom har pluggat klart. Och jag kommer att betala allt för dom för att dom ska slippa 

ta studielån, bara dom pluggar så betalar jag. På nåt sätt så är det som att tidigare, för ett 

antal år sen, så flyttade man hemifrån när man kanske var 18 - 20 år och då räknade man 

med att barnen skulle flytta och man blev själv igen.  Men nu ser jag det nästan som ett 

projekt att ha dom hemma tills dom är nånstans mellan 25 och 30 … innan dom kan flytta, 

och jag ser ingen brådska med att dom ska flytta heller, det skulle inte heller stör mig om dom 

pluggade och reste lite utomlands och man fortfarande står för fiolerna” 

 

Sofia berättar vidare: 

 

”… att plugga efter gymnasiet det är bara en självklarhet. Min dotter brukar fråga ibland hur 

många år har jag kvar i skolan och då brukar jag säga att det är jätte många år, först ska du 

gå där och sen ska du gå gymnasiet och sen ska du gå på högskolan. Så att det blir självklart 

för dom, det finns inga andra alternativ” 

 

Sofia anser således att det är en självklarhet att hennes barn ska övergå till högre studier. Hon 

ser inget problem i att ha dem hemma tills de studerat färdigt och hon är villig att betala för 

dem så länge det behövs. Hon är tydlig när hon beskriver vilka utbildningsvägar som finns 

och försöker förmedla till dem att det idag inte finns några andra alternativ än att studera på 

högskola eller universitet. Således har hon tagit fasta på det hon anser att hennes egen mamma 

inte lyckats förmedla till henne.   

 

Angående läxläsandet gällande det äldsta barnet berättar Sofia följande: 

 

”Vi hjälps åt, det är självklart att en förälder ska finnas där för att hjälpa till med läxorna, så 

är det ju bara. Det är så bara. Det frågas alltid om läxor och då gör vi dom nu och dom 

görs” 

 24



  
”… jag är stenhård  /…/ Vi läser ju varenda kväll och matteläxan på söndagarna, stenhårt”  
 

Sofia visar tydligt att hon anser det vara viktigt att ställa tydliga krav samt att ge stöttning 

kring skolarbetet då hon ser detta som en grund för fortsatta studier.  

 

Klaras berättelse 

Klara är 38 år och studerar idag till socionom, tidigare är hon utbildad kallskänka och 

konditor. Hon är ensamstående med ett barn och bor i en hyreslägenhet i Stockholms 

innerstad. Klars föräldrar skilde sig när hon var åtta år och efter skilsmässan bodde Klara hos 

sin mamma med undantag för varannan helg samt någon vecka på sommaren. När hon var 16 

år flyttade hon dock till sin pappa eftersom mamman blev sjuk.  

 

Under Klaras uppväxt var mammans ekonomiska situation ansträngd men Klara upplever det 

ändå som om hennes grundläggande behov blev tillgodosedda. Följande två citat visar hur 

Klara upplevde den ekonomiska situationen:  

 

”Vi hade inte så himla mycket pengar, eller hon hade inte så mycket pengar, men vi fick alltid 

det vi behövde. Det var aldrig så att vi inte fick följa med på skolresa, för det fanns ju faktiskt 

nåt barn i min klass som inte kunde följa med. Vi hade alltid det som vi behövde, det var 

ingenting som saknades just när det gäller den biten”  

 

”Vi åkte aldrig nånstans på semestrarna med min mamma, utan vi var hemma och åkte och 

badade och så där. Fast jag saknade ingenting, för jag visste inget annat... så vi hade jätte 

sköna somrar” 

 

Klara visar här att hon inte upplevde den ekonomiska situationen som särskilt negativ. 

Samtidigt som hon förklarar att hon inte visste något annat är hon medveten om att hon inte 

hade det lika bra som andra barn som exempelvis fick åka på semester. I följande citat 

framkommer det även att pappan hade det bättre ekonomiskt, trots att han hade tre underhåll 

att betala, eftersom han hade en högskoleutbildning som i sin tur gav en bättre löneutveckling 

än den mamman hade möjlighet till:  
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”… han hade det bättre ekonomiskt eftersom han hade en utbildning, han hade lön och arbete 

där han kunde utvecklas lönemässigt så det är klart att han hade det bättre, han är väldigt 

ekonomisk, han var nästan lite snål fast nu är han annorlunda” 

 

Då Klaras pappa hade det bättre ekonomiskt än vad mamman hade var det han som betalade 

de dyrare sakerna. Klara berättar följande: 

 
”Vi fick cyklar på födelsedagar, vi fick dyrare saker när vi fyllde år eller i julklapp sen 

betalade han underhåll varje månad, sen tror jag inte han hade råd med så himla mycket mer 

för det är ganska mycket med tre underhåll” 

 
Klara ställer sig idag frågande till varför ingen talade med henne om vilka studiemöjligheter 

som fanns för hennes del, trots att somliga i släkten hade höga utbildningar.  Detta tror Klara 

kan förklara varför hon efter grundskolan aldrig tänkte på sina möjligheter att studerar vidare 

på högskola eller universitet.  

 

”… visserligen hade vissa höga utbildningar i släkten men man pratade inte om det, det var 

ingen som sa att nu ska du gå grundskolan och nu gymnasiet och sen så ska du gå högskola 

eller universitetet, det var ingen som pratade om det, alls, konstigt egentligen” 

 

Klara anser att det är viktigt att man ”pushar” sina barn och talar om för dem att det är viktigt 

att tänka på framtiden och på studier. Detta är något hon själv saknar från sin uppväxt. När 

Klara gick i nian tyckte hennes mamma att hon lika gärna kunde sluta skolan vilket 

resulterade i att hon sökte jobb på en hamburgare restaurang. Det blev dock en kort karriär. 

Klara kan heller inte erinra sig om att hon någonsin fick hjälp av sin mamma med sina läxor. 

Klara berättar följande: 

 

”… har man inga ramar hemma och har man en mamma som säger att du kan lika gärna 

sluta skolan då är det ju inte så konstigt… då tror man ju … jag tyckte det verkade rätt och 

riktigt… finns det jobb kan man ju lika gärna arbeta och hon menade inget illa med det heller 

det var säkert hennes sjukdomsbild…” 

 

”Jag kan inte minnas att vi satt en enda gång… det är först nu jag börjar tänka på det… med 

läxorna tillsammans. Jag tror aldrig att jag gjorde mina läxor ens en gång. Nästan aldrig, 

 26



min syster var mer att hon gjorde dom. Jag vet inte, hon kanske hade tillräckligt med sig själv 

att hon mådde dåligt och ensamstående och två barn att ta hand om, hon kanske inte orkade”  

 

Under den tid Klara bodde hos sin mamma kunde hon, om hon ville, få stöttning med 

skolarbetet hemma hos sin pappa. Oftast var det dock pappans fru som erbjöd sig att hjälpa till 

vilket resulterade i att Klara avböjde. När hon väl flyttade till pappan säger hon att hon säkert 

fick hjälp med läxorna ibland. Hon tror att pappan pratade om vikten av att studera eftersom 

de ville att hon skulle börja på internatskolan men det var aldrig tal om universitetsstudier. 

Enligt Klara är det hon själv som kommit på att hon vill gå på universitetet men tillägger att 

hon inte var mogen för det när hon var 20 år. Hon funderar kring det vi talat om, att varken 

mamman eller pappan talade om studier på en högre nivå, men berättar att det funnits 

släktingar som hon idag anser har varit betydelsefulla:  

 

”… när man blir lite äldre kan man själv se vilka mönster som finns, vilka som har pluggat, 

kusinerna har gått viss skolor och mina farbröder och mina fastrar och min pappa och det 

påverkar ju en också. Jag tänkte att det är bra att jag har den här utbildningen. Jag tänker 

inte att det är bra att jag går den här utbildningen för att jag ska bli akademiker men däremot 

så går jag den för att jag tycker att den är intressant och sen för att det är mycket bättre 

löneutveckling och att det är bra att ha en ordentlig utbildning” 

 

Klara kan därmed ha blivit påverkad i sitt val att studera på universitet då hon haft släktingar 

som studerat, trots att dessa personer aldrig diskuterat frågor gällande studier med Klara. 

Genom dessa personer kan hon ha förstått att det finns olika valmöjligheter vad gäller studier. 

Valet att studera idag är Klaras eget och hon berättar att hon tycker det är roligt, samtidigt 

tillägger hon att i Stockholm kanske en akademisk titel väger tyngre än om man skulle bo 

någon annanstans. Hon tror att miljön i hemmet påverkar de val man gör likväl som samhället 

påverkar dem som lever där. Klara känner själv ett stort krav från samhällets sida att övergå 

till högre studier. 

 

”I grund och botten är det mitt eget beslut för jag har tänkt på det länge. Men samtidigt kan 

jag känna krav, kanske inte från min familj, men från samhället att man måste ha en 

utbildning, från omgivningen, att det är bra att ha en ordentlig utbildning. Det var nån som 

frågade mig: pluggar du för pluggandet skull eller gör du det för att du vill plugga? Jag 

funderade på det sen och så började jag tänka: hade jag bott nån annanstans där människor 
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kanske inte har en akademisk utbildning så kanske jag inte hade gjort det, men när vi bor där 

vi bor och nästan alla har en ordentlig utbildning och samtidigt känner jag att det här är 

intressant, så känner jag lite tryck på att jag också ska ha det för min dotters skull också att 

det är bra”  

 

Klara tycker det är viktigt att tidigt i livet tala om för sitt barn vilka olika utbildningsvägar 

som finns. Hon menar att även om det inte skulle passa just för hennes barn att studera så 

finns ändå vetskapen om vilka olika möjligheter som finns. Klaras barn har ännu inte börjat 

skolan men hon vet redan idag att hon kommer vara noga med läxläsning och hon tillägger att 

hon kommer ta hjälp av någon skolungdom om hon själv känner att hon inte kan hjälpa sitt 

barn. 

 

När Klara flyttade hemifrån upplevde hon till en början att hon stod med en fot i förorten och 

en fot i innerstaden bland medelkassen. Hon anser att det var en annan typ av människor som 

levde i förorten. Detta är något som Klara har svårt att förklara men tillägger att de hade ett 

annat sätt att vara än de hon senare började umgås med inne i stan. Hon berättar att hon inte 

riktigt visste vem hon var och att hon kände sig osäker. Under en period hade hon svårt att 

titta folk i ögonen, detta är något som Klara kommer på under intervjun. Ändå tror hon att 

andra upplevde henne som ganska självsäker och hon har alltid varit ganska social. I dag 

känner hon sig säker både i sig själv och i det område där hon bor. Hon berättar att de som bor 

i området inte alls är så ”märkvärdiga” som hon till en början trodde att de skulle vara.  

 
Under en period arbetade Klara på Arkitekthögskolan och hon umgicks mycket med 

akademiker. Under denna period lärde hon sig mycket och hon upplevde att hennes språk 

påverkades. Hon berättar att hon ofta köpte dyra presenter till sina vänner för att de skulle 

förstå hur duktig hon var och att hon hade ett bra jobb. Det hon egentligen ville uppnå med 

detta var att höra från sin pappa hur duktig hon var. Handlingen resulterade inte i något 

uppskattande och pappan talade heller inte om att hon var duktig. Idag känner inte Klara att 

hon måste köpa något för att visa att hon är duktig, idag vet hon att hon är duktig men 

osäkerheten sitter till viss del kvar.  

 
När Klara var yngre talade hon inte om för nya bekantskaper vilken förort hon vuxit upp i 

eftersom hon upplevde det som pinsamt och jobbigt. Hon var helt enkelt rädd för att bli 

avvisad och kände att hon försökte spela rollen av att vara lite finare än vad hon var. Detta 
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förklarar hon med att hon stod med en fot i två olika läger. Hon tror att det är samhället och 

alla skriverier i tidningarna om skillnader mellan olika grupper av människor som bidragit till 

just hennes känsla av det hela. I dag vet hon att hon inte blir avvisas när hon berättar var hon 

kommer ifrån.  

 

Under sin uppväxt upplevde Klara det inte som något problem att skifta mellan olika miljöer 

varannan helg. Klara berättar följande:  

 

”… jag tror jag tyckte att det var kul. Jag har alltid tyckt att det varit roligt att prova på 

saker. Problemet var väl att det var svårt att veta var man hörde hemma när man sen skulle få 

nya vänner” 

 

Klara upplevde således att det var skillnad att bo hos mamma respektive hos pappa och att 

hon hade svårt att veta hur hon skulle förhålla sig till olika personer från de båda miljöerna. 

Att skillnaden varit så markant förklaras av föräldrarnas olika uppväxtmiljöer. Klaras mamma 

är uppvuxen på landet och varken hon eller hennes syskon har studerat. Pappans föräldrar 

arbetade som missionärer i Afrika, de hade tjänstefolk och pappan fick gå på internatskola. 

Klara påpekar att de levde ett slitsamt liv och inte något överklassliv. För Klaras pappa var det 

dock en självklarhet, enligt Klara, att studera vidare och samtliga av hans syskon har även de 

studerat på universitet eller högskola.   

 

6. Diskussion 
Syftet med min studie är att titta på om och i så fall på vilket sätt en frånvarande högutbildad 

förälder bidrar med främst kulturellt kapital som kan vara av betydelse för barnets eventuella 

övergång till högre studier samt titta på hur detta påverkar barnets habitus. För att belysa detta 

genomförde jag tre intervjuer där jag lät intervjupersonerna delge sina livsberättelser. Under 

intervjuerna fokuserade jag på tre teman, uppväxtförhållanden, föräldrarnas syn på utbildning 

samt klasskillnader, utifrån detta har jag sedan sökt utmärkande drag gällande dessa teman.  

 

Första frågeställningen lyder: ”Hur såg mammornas ekonomiska situation ut under 

uppväxttiden?” Under intervjuerna framkom att intervjupersonernas mammor hade sämre 

villkor gällande faktorer som klassposition, utbildning och ekonomisk situation, jämfört med 

papporna. Tidigare forskning (SOU 1993:85) bekräftar att det ofta är de ensamstående 
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föräldrarna som har det sämst gällande dessa faktorer. Klassposition, utbildning och 

ekonomisk situation visar sig även i den tidigare forskningen ha inverkan på barnens 

utbildningsframgångar. Ser man enbart till den ekonomiska situationen i hemmet har den liten 

betydelse för att förutsäga vilka barn som övergår till gymnasiestudier, tidigare forskning 

visar dock att den kan ha betydelse för övergång till universitetsstudier. Detta överensstämmer 

med intervjupersonerna i min studie. De har samtliga övergått till gymnasiet och Frida och 

Klara som i dag studerar på universitetet har valt att göra det i vuxen ålder. Således tycks den 

ekonomiska situationen i hemmet inte haft någon betydelse för intervjupersonerna i min 

studie gällande övergång till högre studier (SOU 2001:55).  

 

Nästa frågeställning handlar om pappornas ekonomiska situation under uppväxttiden. 

Pappornas ekonomiska situation var bättre än mammornas och kan exemplifieras med att 

både Sofia och Klara berättar att det var papporna som hade möjligheten att köpa de lite 

dyrare presenterna, som cyklar och slalomutrustning, till födelsedagar och i julklapp. I min 

studie tycks dock pappornas ekonomiska situation inte heller haft någon betydelse för 

intervjupersonernas övergång till universitetsstudier då Frida och Klara först i vuxen ålder 

övergått till högre studier.  

 

Gällande frågeställningen ”Hur såg mammornas syn på utbildning ut under uppväxttiden”? 

visade det sig att Fridas mammas syn skilde sig åt jämfört med Sofias och Klaras mammor. I 

Fridas fall var det mamman som uttryckte den tydligaste viljan att Frida skulle studera och 

sköta sina läxor. Frida uppfattar dock denna vilja som motsägelsefull eftersom mamman var 

den av föräldrarna som hade den lägsta utbildningsnivån. Under intervjun med Frida framkom 

det att Frida tolkade detta som om mamman ville att Frida skulle åstadkomma något som hon 

själv aldrig hade uppnått. För Fridas del räckte det inte att vara sig själv, hon hade alltid krav 

på sig att bli någon, att få en titel. Detta förklarar Frida med att mamman själv aldrig kände 

sig tillräckligt bra i jämförelse med Fridas pappas familj. Fridas mamma kom således från en 

helt annan klasstillhörighet än vad Fridas pappa gjorde. Klasstillhörigheten är enligt Ahrne 

(2003) beroende av familjesituation, utbildning och uppväxtmiljö, den är därmed beroende av 

föräldrarnas klasstillhörighet. För att kunna överskrida den egna klassgränsen måste individen 

inom arbetarklassen, där Fridas mamma befann sig, känna att det finns en möjlighet att 

överskrida den egna klassgränsen. När det gäller Fridas mamma fanns troligtvis inte denna 

möjlighet. Därför tolkar jag det som om Fridas mamma haft en önskan om att hennes barn 
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skulle bli ”något” som hon själv aldrig blev, trots att hon, när de väl blivit ”något”, inte var 

nöjd med det heller därför att hon återigen kände sig i underläge.  

 

Både Sofia och Klara upplevde att deras mammor inte gav något stöd eller ställde några högre 

krav vad gällde skolarbetet under deras uppväxttid. Sofia tror idag att en av anledningarna till 

att hon aldrig fortsatte till högre studier beror på mammans låga krav angående skolarbetet 

och under intervjun med Klara framkommer det att hennes mamma tyckte att hon efter nionde 

klass kunde sluta i skolan. Eftersom varken Sofia eller Klara hade några planer på att övergå 

till högre studier när de var yngre tolkar jag det som om de präglats av sina mammors syn på 

utbildning under uppväxttiden. Att de påverkats av sina mammors syn på utbildning kan 

förklaras genom teorin om habitus (Broady, 1989) med vilken Bourdieu ville ge ett 

förklarande led mellan individens sociala förhållanden och individens beteende. I enlighet 

med denna habitusteori (Broady, 1991) kan Sofia och Klara vara omedvetet utrustade men en 

bestämd habitus på det utbildningsmässiga området. Deras definition på vad som i deras 

förhållande till utbildningssystemet var möjligt, sannolikt eller säkert präglades till stor del av 

mammornas syn på utbildning. Jag tolkar det som att Sofias och Klaras uteblivna planer på att 

övergå till högre studier när de var yngre delvis kan förstås i deras mammors syn på 

utbildning.  

 

För att titta närmare på möjligheten för en frånvarande förälder, i denna studie den 

högutbildade pappan, att påverka sitt barn gällande övergång till högre utbildning ska 

frågeställningen ”Hur såg pappornas syn på utbildning ut under uppväxttiden”? besvaras.  När 

det gäller Fridas pappa ansåg han att det viktigast valet av eventuella studier gjordes efter vad 

Frida själv tycket var roligt och mådde bra av. Frida hade under sin uppväxt ingen tät kontakt 

med sin pappa men det tycks ändå som om han överfört ett lugn till Frida och en tro på sin 

egen förmåga. Pappans värderingar vad gäller skolan tycks ha överförts till Frida då hon har 

gjort utbildningsmässiga val efter eget intresse, trots att det enligt hennes mamma var 

viktigare att få en fin titel. Pappans värderingar gällande skolan finns därmed ”inristade” 

(Berner, 1977) i Fridas medvetande och hon har gjort utbildningsmässiga val efter eget 

intresse. Pappans ståndpunkt, att det viktigaste är att välja väg efter hjärtat, tycks därför ha 

format Fridas habitus starkare än mammans värderingar.    
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I intervjumaterialet framkommer att Sofia hade goda förutsättningar att klara en högre 

utbildning och hon är också den av mina intervjupersoner som tydligast uttryckte pappans 

inställning till studier. Jag tycker mig se att Sofias pappa på en mängd olika sätt överfört 

kulturellt kapital till Sofia, dels genom att hjälpa henne med skolarbetet och dels genom att 

försöka få henne att förstå vikten av att ha en teoretisk utbildning. Detta kan exemplifieras 

med att pappan var en bra pedagog och genom hans noggrannhet när det gäller att ställa upp 

matematiska tal, förklara vad det är som ska göras samt visa hur man löser det och skriver ned 

svaret. Det senare är något Sofia berättar sitter i än i dag. Sofia har därmed kunnat dra nytta 

av pappans egen utbildning i sitt skolarbete och i likhet med tidigare forskning (SOU 

2001:55) har föräldrar med högre utbildning bättre möjligheter att hjälpa sina barn med 

skolarbetet. Under intervju med Sofia framkommer även att pappan försökte få henne att 

förstå vikten av att ha en teoretisk utbildning vilket är förenligt med tidigare forskning (SOU 

1993:85) som visar att föräldrar med högre utbildning oftare än andra önskar att deras barn 

fortsätter med teoretiska studier. Det framkommer också att Sofias pappa upplevde en stor 

frustration över Sofias beslut att inte övergå till högre studier. Det visar sig även i 

intervjumaterialet att Sofia uttrycker en tydlig önskan att hon studerat vidare efter gymnasiet. 

Sofia berättar att hon idag ångrar sig mycket att hon inte läste vidare efter gymnasiet. Valet att 

inte studera vidare förklarar hon med att hon inte var motiverad efter avslutade 

gymnasiestudier.  

 

Nästa frågeställning handlar om socialt kapital och vilken betydelse exempelvis 

släktrelationer har för övergången till högre studier. I mitt intervjumaterial kan jag se att 

Fridas och Klaras släktrelationer har haft viss betydelse för hur de idag resonerar kring högre 

studier. Det framkommer under intervjun med Frida att hennes pappa är uppvuxen i en familj 

där det ansågs vara viktigt att studera vidare på universitet och det var för honom självklart att 

studera vidare. Ytterligare ett exempel är när Klara berättar att hon idag kan se vilka mönster 

som fanns, kusinerna, hennes farbröder och fastrar och hennes pappa har studerat och Klara 

menar att detta påverkat henne trots att de inte talade med henne om värdet av högre studier. 

Det är ingen i det sociala nätverket utanför familjen som talat med Frida och Klara om studie, 

trots detta är de medvetna om att det under deras pappors uppväxt förväntades av dem att de 

skulle studera vidare. Att det funnits släktingar som haft förmågan att studera kan vara något 

de själva tagit till sig och kunnat använda som en förklarande länk till varför de idag själva 

studerar. Finns det en släkting som utbildat sig kan det enligt Frykman (1998) bidra till 

känslan av att det finns andra möjligheter än att stanna kvar i den egna klassen och det är detta 
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jag menar kan vara en bedragande orsak till Fridas och Klars beslut att idag studera på 

universitet. Frykman har även i sina studier funnit att varje individ som gör en klassresa, i 

betydelsen överskrida den egna klassgränsen, har en släkting som utbildat sig. Även 

Trondman (1994) diskuterar betydelsen av möten med signifikanta andra utanför den egna 

familjen. Dessa möten kan innebära att individen kommer i kontakt med signifikanta andra 

som besitter kulturellt kapital och de kan därför enligt Berger & Luckman (1979) ha stort 

inflytande på individens normer och värderingar. Som exempel på detta kan nämnas att det 

under intervjun med Klara framkom att hon under en period av sitt liv arbetade på 

Arkitekthögskolan. Där umgicks hon mycket med akademiker och hon anser att hennes språk 

förändrades av det nya umgänget och att detta umgänge möjligtvis bidragit till hennes beslut 

att senare börja studera på universitet.  

 

För att besvara frågeställningen ”Hur resonerar intervjupersonerna själva kring studier i dag?” 

har jag valt att titta på hur intervjupersonerna tänker kring studier när det gäller de egna 

barnen. Angående intervjupersonernas syn på de egna barnens framtid gällande studier finns 

det en hel del som förenar dem. De talar alla tre om vikten av att stötta sina barn när det gäller 

utbildning samt hur viktigt det är att förmedla till barnen vilka olika utbildningsvägar som 

finns. Det är således av stor betydelse för dem att de egna barnen förstår vikten av att studera.  

 

Min studies syfte är att titta på om det är möjligt för en frånvarande högutbildad förälder att 

överföra kulturellt kapital till sitt barn och hur detta påverkar barnets habitus. Detta är en 

fråga som jag inte upplever tidigare lyfts fram. När det gäller det kulturella kapitalet kan man 

bland annat skilja mellan nedärvt respektive egenförvärvat kulturellt kapital. Det nedärvda 

kulturella kapitalet kan enligt Bourdieu (Broady, 1985) bestå av kännedom om olika 

förändringar inom skolsystemet och om olika utbildningars reella värde. Det kan även bestå 

av en språkbehärskning som tillerkännes värde av lärarna (Broady, 1991). Det egenförvärvade 

kulturella kapitalet är sådant kapital som individen själv införskaffat sig genom egna 

erfarenheter.  

 

Då intervjupersonerna i min studie till största delen vuxit upp med sina mammor, vilka har en 

låg utbildningsnivå, har deras habitus till stor del formats efter mammornas normer och 

värderingar. Sofia och Klara upplever att deras val att inte studera vidare bland annat kan 

härledas till mammornas låga krav gällande skolprestationer. Enligt Bourdieu (Broady, 1991) 

är habitus det system av dispositioner som tillåter oss att handla, tänka och orientera oss i den 

 33



sociala världen och intervjupersonernas habitus har således påverkats av mammornas syn på 

utbildning. I dag resonerar intervjupersonerna annorlunda vad gäller studier. Sofia berättar att 

hon ångrar sig att hon aldrig läste vidare och Frida och Klara övergick till högre studier i 

vuxen ålder.  

 

När det gäller nedärvt kulturellt kapital tycks det ha varit svårt för papporna att överföra det 

till sina barn. Förmodligen krävs det, som jag ser det, en mer regelbunden kontakt mellan 

förälder och barn för att denna överföring ska ske. För intervjupersonerna var det inte 

självklart att studera vidare efter gymnasiet som det hade varit för deras pappor när de växte 

upp. Bourdieu (Broady, 1991) menar att en individ som växer upp i en familj där det 

kulturella kapitalet är av stor betydelse föds intellektuell och därför kan skillnader i individers 

habitus relateras till hur deras nedärvda eller förvärvade kapital är sammansatta. Vidare 

förklarar han att genom att studera habitus kan man förklara varför olika individer hanterar 

sitt kapitalinnehav på olika sätt. Då mina intervjupersoner vuxit upp med en förälder som är 

lågutbildad och inte haft en särskilt tät kontakt med den högutbildade föräldern har de således 

inte fötts intellektuella. Det framgår dock under intervjuerna att intervjupersonerna idag har 

en annorlunda syn på utbildning som är mer lik den deras pappor hade under deras uppväxt. 

Detta visar sig i deras sätt att resonera kring de egna barnens framtid. Genom att titta på hur 

intervjupersonernas habitus påverkats under åren som gått sedan de slutade gymnasiet ser jag 

att deras normer och värderingar vad gäller studier förändrats markant. Det tycks som om de 

idag har möjlighet att ta till sig och omsätta det som deras pappor förmedlade till dem under 

deras uppväxt på ett praktiskt sätt. De förklarar på ett klart och tydligt sätt för sina barn vilka 

olika utbildningsvägar som finns och att de kommer att stötta dem på olika vis om de väljer 

att studera. Både Frida och Klara har även skaffat sig egenförvärvat kulturellt kapital under 

tiden de studerat. Frida berättar bland annat att hon anser att hon på ett bra sätt kan stötta och 

visa förståelse för hur det är att ha en tentamen. 

 

Jag anser att jag i min studie lyfter fram en viktig fråga som är värd att beakta i diskussionen 

kring vilka barn som går vidare till högre studier och vilka som inte gör det. Jag har haft svårt 

att finna litteratur kring mitt valda ämne då de flesta studier diskuterar barn som kommer från 

en och samma familjebakgrund. Intervjupersonerna i min studie har föräldrar som kommer 

från olika sociala och utbildningsmässiga ursprung och som inte har levt ihop, således har 

intervjupersonerna en uppväxt som präglats av dessa båda sidor. Ytterligare en fråga som jag 
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anser att min studie genererat är frågan om, och i sådana fall hur, föräldrarnas skilsmässa i sig 

påverkat intervjupersonerna i deras val att övergå till högre studier först i vuxen ålder.  
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