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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupare 

förståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnar 

studien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusets 

folkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid. Utifrån 

detta syfte formulerades dessa frågeställningar: 1) Hur såg de unga vuxnas väg till Fryshusets 

folkhögskola ut? 2) Hur upplevde de sin studietid på Fryshusets folkhögskola? 3) Vilken 

betydelse tillskriver de sin tid på folkhögskolan efter sina avslutade studier? Studiens empiri 

samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem tidigare deltagare på Fryshusets 

folkhögskola som idag studerar på högskola eller universitet. Uppsatsen har ett 

socialpsykologiskt perspektiv med ett teoretisk ramverk som utgår från ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv. Ramverket består av dessa teorier: Berger och Luckmanns teori 

om att individen tillsammans med samhället skapas som en social konstruktion. Främst 

kommer deras begrepp primär och sekundär socialisation användas, men även begreppen 

signifikanta andra och resocialisation. I det teoretiska ramverket ingår även Cooleys teorier 

om spegeljaget och primärgruppen och Goffmans teori om identitetstypologi.  Resultaten 

visade att Fryshusets folkhögskola har haft en betydande roll för de unga vuxna. De unga 

vuxna hade gått igenom en förändringsprocess under deras tid på Fryshusets folkhögskola. De 

unga vuxna upplevde att relationerna på skolan hade haft en stor betydelse för dem, främst 

hade lärarnas uppmuntran haft en stor påverkan för deras självförtroende. Slutligen visade 

även en positiv förändring hos de unga vuxnas självkänsla och identitet. Innan deras studier 

på folkhögskolan hade samtliga av informanterna oavslutade gymnasiebetyg och en 

upplevelse av att sakna mål. Idag studerar de vuxna på högskola eller universitet och de unga 

vuxna har en positiv syn på framtiden och en känsla av tillhörighet i samhället.  
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1 



Förord 
Jag skulle först och främst vilja tacka de föredetta deltagare på Fryshusets folkhögskola som 

ställt upp på att delta i denna studie. Tack för att ni ville prata med mig och var så öppna med 

era livsberättelser och er själva. Ni som personer och era berättelser gav mig stor inspiration 

genom hela mitt arbete och säkerligen för framtida arbeten också. Utan er hade denna 

uppsatsen aldrig kunnat genomföras. 

 

Jag vill även passa på att tacka ett antal personer som hjälpt, stöttat och bidragit till att 

uppsatsen blivit till den uppsats den är idag. Olle Rockström - tack för att du hjälpte mig att 

hitta och komma i kontakt med studiens underbara deltagare. Peppe - stort tack för din 

handledning. Den har varit helt ovärderlig för den här uppsatsens slutresultat. Utan dina ord 

och vägledning hade jag inte kunnat slutföra denna uppsats. Julia Zabielski - tack för ditt 

outtröttliga stöd, dina uppmuntrande ord och coachning. Det här hade aldrig gått vägen utan 

dig.  

 

Slutligen vill jag tacka två personer som också bidragit till att den här uppsatsen kunde 

slutföras. Mormor och morfar - tack för allt. 

 

Sandra Loön 

  

2 



Innehållsförteckning 

1. Inledning 5 
1.1 Bakgrund 6 

1.1.1 Fryshuset och Fryshusets folkhögskola i synnerhet 6 
1.2 Syfte och frågeställningar 7 
1.3 Avgränsning 8 
1.4 Uppsatsens disposition 8 

2. Tidigare forskning 9 
2.1 Allmänt om Folkhögskola 9 
2.2 Socialt utanförskap och second chance school 10 
2.3 Social bakgrund och högre utbildning 12 
2.4 Folkhögskola och identifierad kunskapslucka 14 

3. Teori 16 
3.1 Socialisationsprocessen 16 
3.2 Spegeljaget 18 
3.3 Primärgrupp 19 
3.4 Identitet 20 
3.5 Teoretisk diskussion 21 

4. Metod 22 
4.1 Metodologisk ansats 22 
4.2 Förberedelse inför intervjuerna 23 

4.2.1 Urval och avgränsning 23 
4.2.2 Utformande av intervjuguide 24 

4.3 Utförande av intervjuer 24 
4.4 Bearbetning av material 26 
4.5 Etiska överväganden 27 
4.6 Reliabilitet och validitet 28 
4.7 Förförståelse 29 

5. Resultat och analys 31 
5.1 Innan Fryshusets folkhögskola 31 

5.1.1 Föräldrar 32 
5.1.2 Gymnasietiden 33 
5.1.3 Vägen till Fryshusets folkhögskola 36 

5.2 Processen 37 
5.2.1 Sysselsättning och målbild innan Fryshusets folkhögskola 38 
5.2.2 Tiden på Fryshusets folkhögskola 39 

5.3 Förändringen 43 
5.3.1 Identitet och framtidsvision 44 
5.3.2 Relationerna 48 
5.3.3 Bubblan och ett nytt tankesätt 50 

3 



6. Diskussion 52 
6.1 Summering 52 
6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 54 
6.3 Resultat och analys i relation till teori 56 
6.4 Resultat och analys i relation till metodologisk ansats 57 
6.5 Avslutande diskussion 58 

Referenser 61 

Bilaga 1. Informationsbrev 65 

Bilaga 2. Intervjuguide 66 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

4 



1. Inledning 
I Sverige idag går en av tre elever ut från gymnasiet utan en examen. Antingen hoppar 

eleverna av eller så slutför de gymnasiet utan fullständiga betyg, detta enligt en undersökning 

utförd av Lärarnas Riksförbund (Thurfjell, 2017, 3 juli). Enligt tidigare forskning har uppemot 

25-30 procent av de unga som inte har avklarade studier från gymnasiet väldigt små chanser 

att klara sig på arbetsmarknaden (Nordlund et.al., 2012). Enhetschefen för gymnasieskolan på 

Skolverket instämmer i detta. Hon menar att en fullständig gymnasieutbildning utgör en 

enorm skyddsfaktor för både livet i stort och på arbetsmarknaden och att den kan vara 

avgörande för att få en anställning idag (Thurfjell, 2017, 3 juli). Vidare visar tidigare 

forskning även att arbetslöshet ökar risken för socialt utanförskap och att arbetslösheten får 

negativa effekter på de drabbade individerna, såväl som för samhället i stort (Olofsson & 

Lundahl, 2013). Gymnasieskolan är frivillig men idag kan den alltså i praktiken ses som en 

nödvändighet och rentav obligatorisk för att klara sig i det svenska samhället (Fejes et al., 

2016).  

 

Folkhögskola eller vuxenutbildning, ibland kallade second chance schools, har en stor 

betydelse för att undvika socialt utanförskap och för att öka individers chanser på 

arbetsmarknaden (Nordlund et.al., 2015). Vuxenutbildning i Sverige består huvudsakligen av 

kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor. Dessa skolor finns för de som inte har klarat 

av den obligatoriska skolan eller gymnasiestudierna (Bernhard & Andersson, 2017). Genom 

second chance schools och vuxenutbildning ges alltså elever som inte klarat av gymnasiet en 

andra chans (Gallagher, 2013). I en offentlig utredning på uppdrag av den svenska staten 

beskrivs även att utbildning utjämnar samhällets klasskillnader, samt att högre utbildning ger 

individen bättre förutsättningar att ta sig fram på arbetsmarknaden och delta i samhället (SOU 

2000:47).  

 

Jag är själv en av de som gick ut gymnasiet utan fullständig behörighet och jag kan därför 

känna igen mig i dessa beskrivningar från tidigare forskning. Detta eftersom mitt 

misslyckande med gymnasiet ledde till att jag upplevde att mina möjligheter var begränsade 

på en konkurrerande arbetsmarknad i ett allt tuffare samhälle. Åren efter gymnasiet kantades 

av arbetslöshet, en rad olika serviceyrken och en känsla av att inte räcka till. Jag upplevde 
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osäkra boendesituationer, ekonomisk otrygghet och i vissa fall ledde de krävande yrkena även 

till sjukskrivningar. I sociala sammanhang kunde ofta känslan av otillräcklighet infinna sig då 

flertalet i min sociala omgivning hade universitetsutbildningar och högavlönade arbeten. Efter 

flera år av osäkerheter på arbetsmarknaden, en skådespelarutbildning, ett sökande med mig 

själv, fysiskt och psykiskt krävande arbeten och en kortare sjukskrivning så beslutade jag mig 

för att försöka få min högskolebehörighet på folkhögskola. Vägen ledde mig slutligen till 

Fryshusets folkhögskola där jag gick allmän linje. Men på folkhögskolan fick jag inte enbart 

min högskolebehörighet utan även en personlig utveckling genom de relationer som formades 

där.  

 

Det finns i nuläget ett fåtal studier relaterade till folkhögskola som belyser aspekter kring just 

den betydelse som folkhögskolan har för deltagarnas personliga utveckling, exempelvis i form 

av stärkt självförtroende (Gallagher, 2010; Paldanius, 2003). Dessutom betonar ett flertal 

forskare på området att det behövs mer forskning kring just denna aspekt (Borgen et.al., 2015; 

Lövgren & Nordvall, 2017). Med detta i åtanke och med den personliga relation jag har till 

ämnet vore det därför intressant att få en djupare förståelse för vilken betydelse Fryshusets 

folkhögskola har för ett antal föredetta deltagare och deras personliga utveckling. 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Fryshuset och Fryshusets folkhögskola i synnerhet  

Fryshuset har idag funnits i lite drygt 30 år, och grundades 1984 av Anders Carlberg. 

Fryshuset finns idag representerat i städer över hela Sverige, och även i Danmark. Det är en 

politiskt och religiöst obunden organisation som finansieras via bidrag. Bidragen kommer från 

bland annat stiftelser och fonder, men även kommunala bidrag och ekonomiskt stöd från 

företag och privatpersoner. Bara gymnasieskolan har c:a 1000 elever och c:a 650 namn finns 

på lönelistan. Fryshusets uppdrag är att lyssna och bygga relationer med unga, då de menar att 

det är något som stärker de ungas självkänsla. Ytterligare några av grundpelarna i Fryshusets 

uppdrag och värdegrund följer nedan för att ge en tydligare bild av vad Fryshuset är för 

organisation: 
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“Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att 

hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Vi ger 

uppmuntran, förtroende och ansvar, det bygger kunskap och självkänsla som lyfter 

fram individens inneboende kraft. Vi utgår från individens behov. Här står dörren 

alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.” 

(Fryshuset, 2018a) 

 

År 2007 beslöt Fryshuset att ansöka om statsbidrag hos Folkbildningsrådet för att kunna starta 

en egen folkhögskola. Fryshuset ansökte under sju år att få starta en egen folkhögskola och 

erhålla statsbidrag. Skälet till att ansökan inte beviljades var att de pengar som 

Folkbildningsrådet fick från departement och regering endast räckte till befintliga 

folkhögskolor. Hösten 2014 beslöt Folkbildningsrådet att lägga ner en av de befintliga 

folkhögskolorna i landet och därmed ge utrymme att ge statsbidrag till nya folkhögskolor.  

Fryshuset erhöll därmed statsbidrag från 1 juli 2015. Folkhögskolan har alltså funnits sedan 

2015 och är belägen i Fryshuset som är ett niovåningshus i Hammarby sjöstad, Stockholm.  

 

På Fryshusets folkhögskola fokuserar man på att kursdeltagarna ska få chansen att utvecklas 

utifrån nuvarande förutsättningar och de lägger tyngdvikt vid engagerade lärare och en trygg 

och öppen studiemiljö. Idag har Fryshusets folkhögskola en stor allmän kurs, med 60 

deltagare i 4 studiegrupper. Där har man också en profilutbildning med 24 deltagare i 

avancerad musikproduktion. Man anordnar också flera ledar- och tränarutbildningar som 

kortkurser för Fryshusets basketverksamhet. I Nybro och Skärholmen har Fryshusets 

folkhögskola dessutom omfattande Etableringskurser i samarbete med lokala 

arbetsförmedlingar (Fryshuset, 2018b).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa en djupare 

förståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola ser ut. Därtill ämnar 

studien få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser av sina studier på Fryshusets 

folkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras liv och framtid. 

 

      -     Hur såg de unga vuxnas väg till Fryshusets folkhögskola ut? 

7 



- Hur upplevde de sin studietid på Fryshusets folkhögskola?  

- Vilken betydelse tillskriver de sin tid på folkhögskolan efter avslutade studier?  

 

1.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats såtillvida att dess informanter består av fem tidigare deltagare som 

studerat på Fryshusets folkhögskola och som idag studerar på högskola eller universitet. Detta 

innebär att studien inte ämnar få någon djupare förståelse för individer som studerat på 

folkhögskola i allmänhet och inte heller deltagare från Fryshusets folkhögskola som inte 

fortsatt med högre studier. Denna studie ämnar inte heller att ta hänsyn till kön, etnicitet, 

sexuell läggning eller religiositet i samband med att få en djupare förståelse för dessa fem 

unga vuxnas upplevelser före, under och efter deras studietid på Fryshusets folkhögskola. I 

studien står alltså endast deltagarnas perspektiv i fokus, även om exempelvis lärarnas 

perspektiv vore intressant att undersöka i framtida studier.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är disponerad över av sex kapitel. Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel 

där tidigare forskning relaterat till studiens ämne presenteras. Detta med förhoppning att ge 

läsaren en förståelse och en helhetsbild för studiens forskningsområde. Därefter presenteras 

studiens teoretiska ramverk som kommer att användas som analysverktyg för den insamlade 

empirin i denna uppsats. Ramverket består av teorier av Berger och Luckmann, Charles H. 

Cooley samt Erving Goffman. Därefter följer ett metodkapitel som innehåller uppsatsens 

metodologiska ansats, avgränsning och urval, förberedelser och genomförande av 

intervjuerna, etiska överväganden, transkribering och kodning, samt en avslutande del om 

författarens förförståelse. I kapitel fem följer resultat och analys där redogörs relevanta citat 

av den insamlade empirin tillsammans med den analys som har genomförts utifrån studiens 

teoretiska ramverk. Kapitlet över resultat och analys är uppdelat i tre avsnitt: Innan 

Fryshusets folkhögskola, Processen och Förändringen. Slutligen följer ett diskussionskapitel 

som innehåller tidigare forskning tillsammans med uppsatsens resultat. Där diskuteras även 

studiens val av metod samt funderingar över vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Det finns en identifierad forskningslucka på området folkhögskola, och specifikt den 

forskning som berör interaktionen som sker på folkhögskola och den betydelsen den har för 

deltagarna. I detta kapitel kommer därför den identifierade kunskapsluckan lyftas fram 

tillsammans med annan tidigare forskning relaterad till utbildningens betydelse i dagens 

svenska samhälle. Tidigare forskning relaterad till utbildningens betydelse i samhället 

behandlar exempelvis folkhögskolan generellt, socialt utanförskap och betydelsen av second 

chance school och slutligen mångfaldsrekrytering till högskolan. Presentationen av tidigare 

forskning syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för denna studies forskningsområde. 

Den tidigare forskningen disponeras över fyra avsnitt: Allmänt om Folkhögskolan, Socialt 

utanförskap och second chance schools, Social bakgrund och högre utbildning och ett 

avslutande kapitel om Folkhögskolan och identifierad kunskapslucka.  I de tre senare 

avsnitten följer även en sammanfattning av den tidigare forskningen, detta med syfte att ge 

läsaren en djupare förståelse för vidare analys och relationen mellan tidigare forskning och 

denna studie.  

 

2.1 Allmänt om Folkhögskola 

Statistiska centralbyrån utförde år 2006 en undersökning gjord med 2121 folkhögskoleelever 

som studerat på allmän linje, folkbildningens alternativ till grundskola och gymnasiet. 

Undersökningen visade att det var 90 % av både de manliga och kvinnliga deltagarna i 

undersökningen som upplevde att de hade fått ett större självförtroende. Av de som hade gått 

allmän linje på folkhögskola så var det ca 40 % av både kvinnorna och männen som hade gått 

vidare till högre studier inom tre år efter avslutade studier på folkhögskola (Statistiska 

centralbyrån, 2006). 

 

Vuxenutbildning i Sverige består huvudsakligen av kommunal vuxenutbildning och 

folkhögskolor, dessa skolor finns för de som inte har klarat av den obligatoriska skolan eller 

gymnasiestudierna (Bernhard & Andersson, 2017). Folkhögskolan har sitt ursprung i 

folkbildning och den första skolan startades i Danmark 1842, för att sedan komma till Sverige 

1868 (Fejes et.al., 2016; Larsson, 2013; Paldanius, 2003). Sedan folkhögskolans start har den 

genomgått många förändringar under hela 1900-talet och framåt. En av de stora skillnaderna 
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från den befintliga skolan som växte fram med folkhögskolan var det helt nya klimatet i 

klassrummet. De sociala relationer som fanns mellan elever och lärare var något helt nytt. Det 

fanns en familjär stämning och fokus låg generellt mer på de sociala aspekterna, snarare än 

det rent akademiska. Det beskrivs i den tidigare svenska forskning som gjorts att deltagare vid 

dessa skolor ofta hade starkt positiva känslor gentemot deras studier vid folkhögskola, precis 

som deltagare av vår moderna tid (Paldanius, 2003; Larsson, 2013). Folkhögskolan beskrivs 

som ”utbildningens avant-garde” (Larsson, 2013), en demokratisk och inkluderande skolform, 

samt en bidragande faktor till jämställdhet i dagens samhälle (Bernhard & Andersson, 2017; 

Larsson, 2013). Folkhögskolan fyller en viktig roll menar Larsson (2013) då den fyller ut de 

brister som finns inom den traditionella skolformen i ett samhälle med nya sociala problem 

och med en ökande ojämställdhet mellan rika och fattiga (Larsson, 2015).  

 

2.2 Socialt utanförskap och second chance school 

Tidigare forskning belyser de växande sociala problemen och socialt utanförskap inom EU 

och Storbritannien (Gallagher, 2010; Nordlund. et al., 2015). Även i Sverige är detta ett 

växande problem (Olofsson & Lundahl, 2013). Olofsson och Lundahl (2013) beskriver att det 

finns både svensk och internationell forskning som talar för att arbetslöshet ökar risken för 

socialt utanförskap. Socialt utanförskap medför en ekonomisk utsatthet, ett svagt socialt 

nätverk, sämre boendevillkor, problem med kontakt med myndigheter och ohälsoproblem. 

Vidare förklarar de att arbetslösheten får negativa effekter på de drabbade individerna, såväl 

som för samhället i stort (Olofsson & Lundahl 2013). Enligt tidigare forskning så har uppemot 

25-30 procent av de unga som inte har avklarade studier från gymnasiet väldigt små chanser 

att klara sig på arbetsmarknaden (Nordlund et.al., 2012). Gymnasieskolan såväl som 

folkhögskolan är frivillig men idag kan den i praktiken ses som en nödvändighet och rentav 

obligatorisk för att klara sig i det svenska samhället (Fejes et al., 2016). 

 

En annan studie utförd i Sverige som behandlar de växande sociala problemen visade att 

second chance school (vuxenutbildning) har en stor betydelse för att undvika socialt 

utanförskap och öka sina chanser på arbetsmarknaden (Nordlund et al., 2015). Nordlund et. al 

presenterar i sin studie de största riskgrupperna att hamna i socialt utanförskap. En av 

riskgrupperna hon presenterar med hänvisning till Skolverket (2008) är unga personer som 

inte har en examen från gymnasieskolan. Nordlund et al. (2015) fokuserar i sin studie på 
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individer som är födda både i och utanför Sverige som har avslutat second chance school. 

Nordlund et al. (2015) kommer fram till att det fanns en stor löneutveckling efter avslutade 

studier hos de båda undersökta grupperna. Vidare menar Nordlund att second chance school 

på så vis stärker både utbildningsluckor och stärker individers chanser på arbetsmarknaden 

och därmed minskar även risken för socialt utanförskap (Nordlund et al., 2015).  

 

En annan studie som också pekar på betydelsen av second chance school är en studie utförd 

på Nordirland, Storbritannien. Även där ökar problemen med socialt utanförskap och 

fattigdom (Gallagher, 2010). Studien är utförd på en skola som heter Longshore educational 

resource center. Skolan är en så kallad second chance school som är en alternativ skolform 

och ett komplement till den traditionella skolformen för unga som av en eller annan anledning 

inte lyckas med den traditionella gymnasieskolan. Skolan jobbar med unga som inte klarat av 

den traditionella skolan och man vill där ge de unga en andra chans. De satsar på elever som 

riskerar att hamna i eller redan befinner sig i ett socialt utanförskap. Målen är att eleverna ska 

få en större chans på arbetsmarknaden och vidare studier (Gallagher, 2010). Studien visar hur 

denna alternativa skolform har hjälpt studenterna att nå sina mål. Gallagher menar att lärarna 

på centret spelar en avgörande roll i elevernas personliga och sociala utveckling och 

akademiska framgångar. Lärarna vid centret lägger stort fokus på att bygga trygga relationer 

med eleverna, samt att möta eleverna och anpassar utbildningen utifrån den enskilda 

individens behov. Gallagher förklarar att deras tillvägagångssätt där de inte endast fokuserar 

på det akademiska utan även relationerna ligger till grund för att eleverna på centret utvecklar 

sin självkänsla, sitt självförtroende och andra meningsfulla sociala färdigheter. Detta menar 

han är minst lika meningsfullt inom framtida arbetsliv och för den personliga sociala 

utvecklingen (Gallagher, 2010).  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen i detta avsnitt att socialt utanförskap är ett 

växande problem i Sverige och Europa. Forskningen visar dels att arbetslöshet är en av de 

faktorer som kan öka riskerna för att hamna i utanförskap. Den visar även på att misslyckade 

studier i gymnasiet ökar riskerna för att hamna i ett socialt utanförskap. Samtidigt finns det 

forskning som uppmärksammar att gymnasieskolan är nödvändig för att klara sig i dagens 

Sverige och på den rådande arbetsmarknaden. Tidigare forskning belyser även att second 

chance schools kan bidra till att motverka att unga som inte klarat av gymnasiet hamnar i ett 
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socialt utanförskap. Det framgår även av tidigare forskning att lärarna på second chance 

school har en betydelse för de ungas självförtroende, självkänsla och framtida chanser på 

arbetsmarknaden. Second chance school beskrivs som en alternativ skolform till den 

traditionella skolan. Den är till för dem som inte har klarat av gymnasiet, eller som är eller 

riskerar att hamna i socialt utanförskap. Det är på liknande vis en folkhögskola beskrivs och 

därmed kan de ses som motsvarande skolor. En skola där man får en andra chans att 

komplettera sina gymnasiebetyg och få högskolebehörighet. Genom de intervjuer som utförts 

ämnar denna studie öka förståelsen av betydelsen som folkhögskolan har haft på deltagarna 

och deras liv. Det kan ge oss en djupare förståelse för vilka risker det kan ha inneburit för dem 

om de inte haft möjlighet till att ta igen sin högskolebehörighet på Fryshusets folkhögskola 

eller en second chance school. Även den tidigare forskningen om lärarnas betydelse på 

folkhögskola blir relevant för vidare tolkning i denna studie.  

 

2.3 Social bakgrund och högre utbildning 

Tidigare forskning som berör mångfald inom utbildning lyfter även de fram de stora sociala 

förändringar som Sverige går igenom, med ökade klasskillnader och socialt utanförskap. I en 

offentlig utredning diskuteras social snedrekrytering inom högskolan och hur detta ska kunna 

motverkas genom att öka mångfalden avseende social och etnisk bakgrund inom högskolan 

(SOU 2000:47). Utredningen har gjorts med syfte att högskolan ska svara mot mångfalden i 

det svenska samhället. I utredningen presenteras förslag till åtgärder som ska motverka 

snedrekrytering inom högskolan. En av dessa åtgärder är breddad rekrytering eller 

mångfaldsrekrytering (Dodou, 2015; SOU 2000:47). Studien lyfter problemen med 

snedrekrytering till högskolan där personer med utländsk bakgrund och personer med 

arbetarklassbakgrund är de grupper som är underrepresenterade. De förklarar att en individ 

med högre tjänstemannabakgrund har sex till sju gånger större chans att gå vidare till 

högskola än en individ med arbetarklassbakgrund. Vilken socioekonomisk grupp individers 

föräldrar tillhör påverkar alltså deras möjligheter och förutsättningar till högre utbildning 

(SOU 2000:47).  

 

Tidigare studier är överens om att anledningar till dessa skillnader i utbildningsnivå är 

kopplade till individers sociala bakgrund (Eriksson & Jonsson, 1994). Eriksson och Jonsson 
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utvecklar detta med att förklara att individer anpassar sina aspirationer utifrån sin hemmiljö. I 

ett tjänstemannahem med hög utbildningsnivå så är det troligt att föräldrarna önskar sina barn 

en minst lika hög utbildningsnivå som dem själva. Det är då också troligt att barnen anpassar 

sina aspirationsnivåer så att de överensstämmer med sina föräldrars. Detta menar de är 

karakteristisk för den samhällsklassen eftersom man där strävar efter att bibehålla sin position 

i samhället. Samma sociala mekanism gällande anpassad aspirationsnivå gäller barn från en 

arbetarklassfamilj. Dessa barn upplever dessutom universitetsvärlden som okänd mark och de 

kan till och med uppleva ett motstånd till högre studier. Eriksson och Jonsson (1994) 

diskuterar att det inte endast handlar om föräldrarnas utbildningsnivå, eller bristande stöd och 

information om högre studier, utan att det även skulle kunna vara en fråga om ekonomi. Att 

barn från arbetarklassbakgrund upplever att de saknar ekonomi och ekonomiskt stöd hemifrån 

för att ha råd att studera. Däremot menar de samtidigt att detta kan ha motverkas med det nu 

etablerade studiestödet vi har i Sverige (Eriksson & Jonsson 1994).  

 

Statens offentliga utredningar (SOU 2000:47) beskriver att hälften av Sveriges 

högskolestudenter är första generationens akademiker, medan andra hälften har akademisk 

bakgrund. Med detta menar studien att om man lyckas med en mer mångfaldig högskola så 

kan det bidra till individers möjligheter till social mobilitet och självproduktion. Vidare menar 

de alltså att utbildning erbjuder möjlighet att utjämna dessa skillnader och samtidigt öka 

förståelse mellan olika individer och grupper. Utbildning ger även bättre förutsättningar för att 

ta sig fram på arbetsmarknaden och delta i samhället. Högre utbildning beskrivs i studien som 

alltmer nödvändig för samtliga individer och samhället. ”Utbildning bidrar till individuell 

utveckling, ekonomisk nytta, kulturell utveckling, förvaltning och förändring av samhället. 

Bidraget är emellertid inte entydigt, utan kan ge upphov till både social mobilitet och social 

positionsbekräftelse, både integration och segregation, både förvaltning och förändring” (SOU 

2000:47).  

 

Tidigare forskning på området mångfaldsrekrytering till högskolan förklarar hur den sociala 

bakgrunden påverkar individers chanser att börja studera på högskola. Inom den tidigare 

forskning finns en överensstämmelse om att de som kommer från arbetarklassen är 

underrepresenterade på Sveriges högskolor. Barn från både arbetarklassbakgrund och högre 
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tjänstemannabakgrund följer generellt sett sina föräldrars utbildningsnivå. De anpassar sig 

efter föräldrarnas aspirationsnivå och position i samhället. Detta innebär att barn från 

arbetarklassen är mindre benägna att söka sig till högskolevärlden då den miljön kan upplevas 

som främmande för dem. Den tidigare forskningen menar även att snedrekryteringen behöver 

motverkas för att få ett mer jämt fördelat samhälle. Individer med högskoleutbildning ges 

större möjligheter till social rörlighet och möjlighet att påverka sina egna liv. Det ökar även 

förståelsen mellan olika individer och grupper. Detta blir av relevans för vidare analys i denna 

studie då den ämnar få en förståelse för de intervjuade deltagarnas sociala bakgrund och 

vilken betydelse den har haft för deras liv och studier, samt öka förståelsen för vilken 

betydelse folkhögskolan kan ha haft för deras möjligheter till fortsatta studier.  

 

2.4 Folkhögskola och identifierad kunskapslucka  

Det finns några få forskningsartiklar på ämnet folkhögskola rörande folkhögskola och den 

betydelse den har haft på deltagarna. I en offentlig utredning utförd av Paldanius (2003) som 

studerat deltagares upplevelser av folkbildning så visar resultaten på att det har skett en 

förändring hos deltagarna som har intervjuats (Paldanius, 2003). Paldanius lyfter fram 

betydande delar som var gemensamma för deltagarna. Det som var gemensamt var 

exempelvis att de hade sökt sig till folkhögskola för att komplettera sina betyg men även 

gemenskapen och vännerna var andra betydelsefulla delar. Studien visar också att deras 

studier vid folkhögskola har bidragit till vidare anställningar och studier vid universitet. De 

deltagare i studien med annan etnisk bakgrund än svensk beskrivs ha fått en väg in i samhället 

som de inte hade fått utan sina studier på folkhögskola enligt Paldanius. Det som har haft 

störst betydelse för deltagarna var enligt Paldanius (2003) relationerna de format under sin tid 

på folkhögskola. Det som de fick med sig var gemenskapen, tillhörigheten, konsten att kunna 

ta andra människor och bekräftelsen att man duger (Paldanius, 2003).  

 

Tidigare forskning utförd i Norge undersökte vilken betydelse folkhögskolan hade på unga 

som hoppat av gymnasiet och sedan återgått till någon typ av akademiska studier (Borgen 

et.al, 2015). De jämförde elever som hade hoppat av gymnasiet och sedan kompletterat sina 

betyg på folkhögskola med elever som inte att gått på folkhögskola efter avhoppade studier. 

Borgen et. al (2015) menar att de som hade gått folkhögskola hade signifikant ökad 
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sannolikhet att slutföra akademiska studier än de som inte hade studerat på folkhögskola 

(Borgen et.al, 2015) Dock understryker de i likhet med flera av de som studerat ämnet 

folkhögskola vikten av att det behövs utföras fler studier på området (Borgen et.al., 2015; 

Lövgren & Nordvall, 2017).  

 

I en forskningsartikel som publicerades 2017 konstateras att det finns en del forskning på 

området Folkhögskola ur ett historiskt perspektiv och då med tyngdpunkt på den 

demokratiska aspekten. Däremot så saknas det empiriska studier på många av de övriga 

aspekterna som utmärker folkhögskolan (Lövgren & Nordvall, 2017). Den forskning som 

behövs menar Lövgren & Nordvall (2017) är den som berör exempelvis interaktionen i 

klassrummen eller lärarens roll. Dessa delar saknas nästan helt från forskningen. De menar att 

detta är förvånande med tanke på folkhögskolans ändå viktiga och bidragande roll i Sverige 

och norden (Lövgren & Nordvall, 2017).  

 

Den tidigare forskningen på området folkhögskola handlar till stor del om folkhögskolan ur 

ett historiskt perspektiv. Den tidigare forskningen som finns om de sociala delarna som är en 

stor del av folkhögskola, och som blir relevanta för den här studien menar att folkhögskolan 

med dess alternativa skolform är betydelsefull. Det som var framträdande i den tidigare 

forskningen var den sociala aspekten, relationernas betydelse och en bekräftelse som gav en 

känsla av att ”man duger”. Annat som de tidigare studierna kom fram till var att de som hade 

gått på folkhögskola hade gått vidare till arbete och/eller högre studier. Det som också 

framgår av den tidigare forskningen är att det finns relativt lite studier om just folkhögskolan 

och vad den har för betydelse för individers identitet och liv, såväl som på samhället i stort. 

Forskningen poängterar att det behövs fler studier som fokuserar på relationerna och lärarens 

roll på folkhögskolan. Det är med bakgrund av den kunskapslucka som funnits som denna 

studie ämnar söka en djupare förståelse för unga vuxnas väg till Fryshusets folkhögskola, 

deras upplevelser av studierna där samt den betydelse som dessa studier har för dem i deras 

liv. Även om det fanns en liknande studie i den tidigare forskningen ämnar jag med hjälp av 

utförda intervjuer med tidigare deltagare på Fryshusets folkhögskola bidra med ytterligare/ny 

kunskap till området folkhögskolans betydelse för individerna.  
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3. Teori 
I detta kapitel följer det teoretiska ramverk som kommer att utgöra tolkningen av empirin. De 

valda teorierna som redogörs i detta kapitel utgår från ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Detta perspektiv utgår från att individerna och samhället i en interaktion 

tillsammans skapar samhället och våra jag (Trost & Levin 2010, s.11f). Det teoretiska 

ramverket ska underlätta för tolkning av hur informanterna genom Fryshusets folkhögskola 

har förändrats i sin självkänsla, deras jag och identitet genom denna mellanmänskliga process. 

I första avsnittet följer Berger och Luckmanns (1966) teori om att individen tillsammans med 

samhället skapas som en social konstruktion. Främst kommer deras begrepp primär och 

sekundär socialisation användas, men även begreppen signifikanta andra, generaliserande 

andre och resocialisation. Detta för att underlätta tolkning för hur samhället internaliseras och 

hur socialisationsprocessen kan ha sett ut hos deltagarna på Fryshusets folkhögskola. Vidare 

följer en redogörelse av Charles H. Cooleys teori om samhället och individen. Relevant för 

min vidare analys blir främst hans begrepp spegeljaget och primärgrupp. Slutlligen redogörs 

Goffmans teori om identitet, närmare bestämt identity typologi, den kan ses som ett 

komplement till ovan nämnda teorier och syftar till att ge läsaren ge en tydligare bild av 

identitet och hur jaget kan omförhandlas.  

 

3.1 Socialisationsprocessen  

Berger och Luckmann (1966) menar att människan inte föds som en medlem i samhället, utan 

genom en socialisationsprocess så blir man en medlem. För att bli en medlem i samhället så 

sker en internalisering av verkligheten. Detta sker i ett samspel och en ständigt pågående 

dialektal process mellan individ och samhälle. Individen internaliserar den objektiva 

verkligheten och gör den till sin egen. Genom denna process av internalisering av samhället 

och de människor vi har i vår omgivning blir den även subjektiv för individen. Denna 

internalisering av samhället och den objektiva verkligheten sker alltså genom olika 

socialisationsprocesser (Berger & Luckmann 1966, s.129).  

 

Berger och Luckmann delar in dessa stadier i två olika processer. Det första steget i 

socialisationen sker i den primära socialisationen. Det är den process som sker under de 

första levnadsåren och är därför oftast den viktigaste utav de två. Det är den process som 
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lägger grunden till att individen lär sig att förstå sin livsvärld och skapar sitt jag. Människan 

föds in i en objektiv social struktur där människorna i den barnets direkta närhet hjälper henne 

att förstå och lära sig hur omvärlden fungerar. Berger och Luckmann kallar dessa individer de 

signifikanta andra. Dessa är människor som individen har emotionella band till. Då denna 

första socialisation oftast sker först i barndomen är dessa människor därför i regel individens 

föräldrar. De signifikanta andra för över deras sociala livsvärld och de strukturer som de lever 

inom. Berger och Luckmann exemplifierar detta med att förklara att föräldrarna därför även 

kan föra över den klass och position de befinner sig i. När ett barn som föds in i en lägre 

social klass så överförs och internaliseras denna sociala struktur och allt vad den innefattar. 

Barnet kommer därför att identifiera sig som en individ från den lägre samhällsklassen och till 

följd av detta kan det tänkas ha svårt att identifiera sig med den övre klassens roller och 

attityder. I vissa fall även motsätta sig den.  

 

Det som utmärker de signifikanta andra är de emotionella banden och det behöver alltså inte 

nödvändigtvis var individens föräldrar, även om detta är mycket vanligt. De känslomässiga 

banden till de signifikanta andra är det som gör det möjligt för individen att internalisera deras 

roller och normer. Här sker en identifikation mellan individen och de signifikanta andra som 

också hjälper henne att förstå sig själv i den sociala kontext hon befinner sig i. Det handlar 

alltså inte endast om att förstå sin omgivning, utan man tar över den andres livsvärld. Det är 

en pågående gemensam identifikation mellan individen och dennes livsvärld, inkluderad 

människorna som befinner sig i den. Genom denna internalisering av den objektiva 

verkligheten och de signifikanta andras subjektiva verklighet, genom detta samspel så blir du 

en fullgod medlem av samhället. När detta har skett så kan den sekundära socialisationen ta 

vid (Berger & Luckmann 1966, s.129ff).  

 

I den sekundära socialisationen kan individen även identifiera sig med vad Berger och 

Luckmann benämner som den generaliserande andre, vilket kan förstås som samhället. Här 

internaliseras även resten av samhällets roller och normer, attityder och strukturer. Processen 

fortsätter såväl som jagets utveckling och identifikation. ”But this internalization of society, 

identity and reality is not a matter of once and for all. Socialization is never and totally 

finished (Berger & Luckmann 1966, s.137f).  
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Den primära socialisationen är oundviklig och du väljer här inte dina signifikanta andra. 

Däremot så kan en primär socialisation skilja sig från en annan. Du kan ha vissa normer i ett 

samhälle som skiljer sig helt från ett annat. På så vis kan en internaliserad primär socialisation 

krocka med en annan del, exempelvis andra rådande strukturer och normer av samhället. Det 

kan ses som ett dialektiskt samspel mellan individen och samhället (den generaliserande 

andre) och det är en ständigt pågående process genom livet. Det kan uppstå problem när den 

sekundära socialisationen ska internaliseras med den primära, då det ofta finns ett redan 

format jag, en identitet som kan krocka med den nya objektiva verkligheten. Det kan leda till 

att det uppstår en slags inre konflikt och individen kan uppleva ett motstånd när det nya ska 

internaliseras (Berger & Luckmann 1966, s.140).  

 

Den subjektiva verkligheten, och identiteten kan alltså genom socialisationsprocesser 

förändras. Berger och Luckmann utvecklar denna socialisationsprocess med något som de 

benämner resocialisation (Berger & Luckmann 2003, s.182). När detta sker kan det förklaras 

som att en transformation sker från den livsvärld du känner till, till en helt ny. För att denna 

växling ska ske krävs då alltså att individen går igenom en resocialistion. För att en fullständig 

växling ska ske av den subjektiva verkligheten och en omförhandling av identiteten så krävs 

nya signifikanta andra. De nya signifikanta gör det på så vis möjligt att lära in den nya 

verkligheten, liknande den primära socialisationen. Genom de känslomässiga banden till de 

signifikanta andra kan en ny livsvärld läras in. De kan ses som vägvisare in i den nya 

verkligheten. Ofta sker dessa växlingar inom en helt ny gemenskap än den man är tidigare van 

vid. Efter att en sådan växling har skett så identifierar sig individen nu med sin nya tillvaro 

och gemenskap. Man skapar en ny mening och omtolkar och omdefinierar sin tidigare 

subjektiva verklighet (Berger & Luckmann 2003, s.183f). 

 

3.2 Spegeljaget 

Charles H. Cooley (1983) menar att man inte kan titta på samhället separat från individerna. 

Samhället och individerna skapar tillsammans vad han kallar en organisk helhet. Det går inte 

att separera den ena från den andre, då de tillsammans i en process skapar en helhet. I likhet 

med Berger & Luckmann menar Cooley alltså att det inte finns någon tydlig gräns mellan det 

individuella och det sociala medvetandet. Samhället och individen är alltså i en konstant 
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utveckling tillsammans. I denna sociala enhet utvecklas också individers jag. Hur den sociala 

omgivningen uppfattar dig, formar hur du uppfattar dig själv och jaget blir på så vis socialt 

konstruerat (Cooley 1983, s.1ff)  

 

Cooley (1983) förklarar Spegeljaget vilken igenom jaget uppstår som en känsla. Han menar 

alltså att jaget är en slags känsla som uppstår i relation till våra medmänniskor. Cooley 

benämner detta som en självkänsla. Denna självkänsla uppstår i vårt jag som en reaktion på 

hur andra ser på oss när vi interagerar med dem. Det är genom hur andra ser på oss som vi 

också ser på och uppfattar oss själva. För att förklara hur självkänslan skapas delar han upp 

denna självreflexiva process i tre komponenter. Processen i vilken spegeljaget uppstår 

beskriver han så här: ”Föreställningen om hur människan framstår inför andra individer. 

Föreställningen om hur andra individer dömer denne. Samt någon slags känsla av sig själv, 

såsom stolthet eller skam.” (Cooley 1983, s.184) Individer speglar på så vis sig själva, inte 

enbart genom dess egen idé av sig själv, utan genom föreställningen om hur andra bedömer 

dennes uppfattning av sig själv. Härigenom uppstår en emotionell reaktion och här kan en 

självkänsla uppstå. Cooley menar även att denna spegelbild av hur andra ser på dig påverkas 

av vem det är vi speglar oss i och att det i sin tur påverkar om det är en negativt eller positiv 

emotionell reaktion som skapas i vår självkänsla, eller i vårt jag. Hur stark självkänslan blir 

påverkas även av den sociala kontext vi befinner oss i (Cooley 1983, s.183ff).  

 

3.3 Primärgrupp 

Cooley (1909) skapade även begreppet Primärgrupp, vilket är den grupp som han menar är 

själva grundpelaren i den mänskliga naturen. Det är gruppen som binder samman den enskilda 

individen med sin sociala omgivning. Cooley menar att den är naturlig för oss människor i 

den meningen att den är grundläggande för vår sociala natur och genom grupperna vi befinner 

oss i skapas även individers ideal. Det är dessa grupper som formar gemenskapen och som 

skapar en mening för individerna. För att förtydliga sina tankar om primärgruppen och dess 

helhet förklarar han det genom att benämna det som ett Vi. Jaget blir ett Vi tillsammans med 

grupper och samhällets olika institutioner. Inom gruppen delas sympatier och tillsammans 

bildar man en gemensam identifikation inom den specifika gruppen. Varje enskild individ 

strävar efter att gemensamt följa gruppens värderingar inom den givna gruppen. Specifikt för 
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primärgruppen är även att det finns en stark sammanhållning. När Cooley ger exempel på vad 

som kan klassas som primärgrupper så nämner han familjen, barn som leker i grupp och de 

äldres gemenskap. Samtidigt understryker han att primärgrupper existerar och utvecklas 

genom hela livet i olika sammanhang. Det mest väsentliga är att gruppen delar samma ideal 

och strävar efter samma mål. Viktigt är även att en stark anknytning och intimitet uppstår 

inom gruppen. Cooley menar att dessa gruppbildningar även kan uppkomma inom skolans 

värld där man ofta finner en stark gemenskap i ett nytt sammanhang. Då individerna inom 

gruppen också förhåller sig till andra delar av samhället så kan ett sådant nytt sammanhang 

förenkla för en starkare anknytning till den nya gruppen (Cooley 1909, s.23ff). Det handlar 

även här precis som i spegeljaget att vi skapar vår identitet eller vårt jag tillsammans med 

andra och genom de sociala relationer vi har. I primärgruppen uppkommer alltså en vi-känsla 

och en samhörighet. Samhället och individen skapar tillsammans denna helhet och Cooley 

menar att du inte kan separera dessa två. Det är nämligen detta som är den mänskliga naturen 

(Cooley 1909, s.30).  

 

3.4 Identitet 

Goffman menar att identiteten består av tre olika delar, eller tre typer av identitet (Chriss 

2015, s.18). Dessa typer kategoriserar Goffman som personal identity, social identity och ego 

(the felt) identity. Med den personliga identiteten menar Goffman att den innefattar individens 

speciella egenskaper, de egenskaper som gör en individ unik. Social identitet är den identitet 

som skapas i relation till den sociala verkligheten, där individer kategoriserar sig själva och 

andra ur ett bredare kulturellt perspektiv, de attribut som du tilldelas av det kollektiva, en 

slags objektiv identitet. Den tredje och sista typen av identitet är ego (jag) identiteten, vilket är 

den identitetstyp som är av störst relevans för denna studie. Denna identitet kan sägas vara 

den subjektiva identiteten. Med andra ord är det individens upplevelse av sig själv och den del 

av individen som reflekterar över sig själv genom att ställa sig frågan: "vem är jag?". Det är 

den typ av identitet som är reflekterande och som anpassar jaget utifrån olika situationer där 

individen kan plocka fram de delar av sig själv som de känner överensstämmer med dem 

själva och som de upplever som relevanta i den givna situationen (Chriss 2015, s. 18). Denna 

identitet är oberoende av tid, plats och andra sociala värderingar och du kan välja själv vem 

du är och vill vara (Chriss 2015, s. 23). 
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3.5 Teoretisk diskussion 

Individer skapar alltså sitt jag och sin självkänsla i relation till andra människor.  

Precis som att spegeljaget innebär att en självkänsla skapas i relation till vår omgivning så 

skapas en vi-känsla inom primärgruppen. På så vis påverkar vi varandra även inom gruppen. 

Båda begreppen förklarar känslor knutna till vårt jag. Känslan uppstår dels genom hur 

enskilda individer ser på dig, dels i hur du inom en specifik grupp skapar anknytning och 

skapar ett jag. Detta blir relevant då studien ämnar få djupare förståelse för vilken betydelse 

de unga vuxna som tidigare studerat på Fryshusets folkhögskola upplever att den sociala 

omgivningen har haft på deras syn på sig själva. Cooleys begrepp går hand i hand med Berger 

och Luckmanns teori men den kan även ses som ett komplement. Berger och Luckmann 

beskriver hur individen genom socialisationsprocesser internaliserar andras värderingar och 

normer och därmed påverkas och förändras jaget. Även om de menar att dessa processer sker 

genom känslomässiga band till sina signifikanta andra, så kan Cooleys begrepp om 

spegeljaget och primärgruppen närmare förklara det emotionella som skett inom individerna. 

Detta hjälper oss att förstå inte bara hur processen sker när informanterna studerar på 

folkhögskolan, utan även vilka emotionella processer som kan ha skett i deras jag. Visserligen 

pratar även Berger och Luckmann om emotioner, men Cooley tar det till en individnivå som 

hjälper oss att förstå betydelsen av relationer närmare. Dessutom gör Cooley det möjligt att 

förklara hur ansikte-mot ansikte interaktion påverkar individer på det emotionella planet. Hur 

de människor du har i din omgivning genom direktkontakt påverkar varandra på ett 

emotionellt plan, och hur vi därigenom ser på oss själva. Han menar att vi speglar oss i 

varandra i en självreflexiv process. Även Goffmans teori om identitet kan bidra som ett 

komplement till ovan nämnda teorier, då han beskriver jag (ego) identitet som något 

subjektivt och omförhandlingsbart. Dessa teorier ska underlätta för tolkning av empirin med 

syfte att ge en djupare förståelse för de unga vuxnas väg till studier på Fryshusets 

folkhögskola, deras upplevelser av studierna på skolan samt den betydelse som dessa studier 

har för dem i deras liv och framtid.  
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4. Metod 
I detta kapitel följer en beskrivning av vilken metodologisk ansats som använts och valet av 

metod för denna studie motiveras. Därefter följer en redogörelse av förberedelserna inför 

intervjuerna, vilket innefattar urval och avgränsning samt utformandet av intervjuguiden. 

Kapitlet innehåller även en redogörelse av hur intervjuerna utförts samt hur de bearbetats. 

Avslutningsvis diskuteras de etiska överväganden som tagits i beaktande, reliabilitet och 

validitet samt förförståelse. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Då syftet med denna studie är att förstå individers väg till Fryshusets folkhögskola, deras 

subjektiva upplevelser av studierna där och den inverkan som skolan haft på deltagarnas liv 

ansågs en kvalitativ ansats vara lämplig. Med en kvalitativ metod får vi tillträde till 

människors upplevelser och livsvärld (Kvale & Brinkman 2014, s.46). Hade syftet exempelvis 

istället rört sig om att se hur ofta något sker så hade istället en kvantitativ studie varit mer 

lämpad (Trost 2010, s.32). I denna studie var syftet att nå djupare förståelse för individers 

känslor och livsvärld och därmed har en kvalitativ studie utförts.  

 

För att få djupare förståelse för deltagarnas upplevelser av deras liv innan Fryshusets 

folkhögskola, under skoltiden samt deras liv idag, så valdes här en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Valet grundade sig i att få en förståelse för den intervjuades liv och en vilja till att 

reflektera över informantens historia och livsvärld (Aspers 2011, s.139). Intervjuer ger en 

möjlighet till samtal, en mellanmänsklig interaktion som leder till att man som intervjuperson 

kan skapa kunskap och förståelse om den intervjuades känslor och erfarenheter (Kvale & 

Brinkman 2014, s.15). Till skillnad från om man utfört en observation då man inte får tillgång 

till individers inre värld på samma sätt (Aspers 2011, s.37).  

 

Studien hade även ett fenomenologiskt förhållningssätt. Detta kan sägas därför att fokus för 

denna studie utgick från att studera sociala fenomen, genom att använda kvalitativa intervjuer 

försöka nå kunskap om informanternas egna perspektiv och upplevelser av deras vardag och 

livsvärld (Kvale & Brinkman 2014, s.44). Tolkningen av empirin i denna studie kan även 

sägas vara inspirerad av den hermeneutiska cirkeln som innebär att förståelse skapas genom 
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att ständigt pendla mellan helhet och delar (Aspers, 2011, s.41). I likhet med detta nåddes 

förståelse för studiens insamlade datamaterial genom en tolkningsprocess mellan helhet såväl 

som delar. Syftet med denna ansats var alltså att söka kunskap genom helhet och del 

tillsammans och det underlättade för att skapa förståelse av meningen av det insamlade 

materialet, tillsammans med den sociala kontexten. Denna process skapade även möjlighet till 

att forskningsfrågorna kunde hållas öppna och justeras under arbetets gång (Aspers 2011, 

s.25).  

 

4.2 Förberedelse inför intervjuerna 

I detta avsnitt presenteras förberedelserna inför intervjuerna, däribland urval och avgränsning. 

Dessutom ges en beskrivning av utformandet av den intervjuguide som användes under 

intervjuerna. 

 

4.2.1 Urval och avgränsning 

Utifrån studiens syfte har ett målinriktat urval utförts. Ett urval som överensstämmer med 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2008, s.434). Urvalet gjordes oberoende av kön, 

etnicitet och ålder. Informanterna var samtliga utifrån urvalskriterierna ”tidigare elev på 

Fryshusets folkhögskola, samt nu studerande på högskola eller universitet”. För att få tillgång 

till fältet, och före detta elever på Fryshusets folkhögskola som idag är studerande på 

högskola eller universitet så kontaktades en ”nyckelperson.” (Trost 2010, s.139). 

Nyckelpersonen i denna studie var före detta rektor, och idag anställd som rådgivare på 

Fryshusets folkhögskola. Han gav mig kontaktuppgifter till sju stycken tidigare elever på 

Fryshusets folkhögskola, som idag studerar på högskola eller universitet, varav alla 

kontaktades via e-mail med bifogat informationsbrev (se Bilaga 1. Informationsbrev). Brevet 

innehöll information om vad studien skulle handla om, att studien endast skulle användas i 

forskningssyfte, att insamlat material skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle vara 

anonyma. Informationsbrevet var med andra ord utformat i enlighet med Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna fick även information om att jag har 

varit tidigare student på Fryshusets folkhögskola och vilket program och vilken inriktning jag 

studerade idag. De fem elever som slutligen blev informanter var de som återkom med svar 
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om att de ville delta. Kort därefter bokades en tid via e-mail eller telefon för intervju som 

passade deras schema. De som deltog var två tjejer och tre killar i åldrarna 22-29 år.  

 

4.2.2 Utformande av intervjuguide  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, detta utifrån valet av att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att man på förhand bestämt 

vilka områden man vill behandla under intervjun, och utifrån dessa områden förbereds ett 

antal specifika frågor (Aspers 2011, s.143). Detta ansågs vara ett lämpligt val då jag önskade 

få ett så öppet samtal som möjligt med informanterna för att få så mycket information som 

möjligt om deras känslor, tankar och upplevelser från deras tid innan, under och efter 

Fryshusets folkhögskola. Samtidigt som det underlättade för mig som intervjuperson att ha 

konkreta frågor förberedda för att underlätta till en fråga-svars-dialog. Ett visst antal konkreta 

frågor förbereddes inför intervjun samtidigt som det lämnades öppet för följdfrågor så att en 

mer naturlig dialog kunde uppstå, detta lämnade även utrymme för flexibilitet under 

intervjuerna (Aspers 2011, s.143). Intervjuguiden skapades genom relevanta teman för att 

kunna skapa förståelse för informanternas livsvärld. Utifrån de teman som valdes så 

utformades sedan ett antal frågor. Dessa kunde ses som förslag till frågor, ur den aspekten att 

det var en semistrukturerad intervju, därför kunde frågor justeras efter samtalets gång och 

därmed kvarstod flexibiliteten (Kvale & Brinkman 2014, s.45). De teman som utgjorde 

mallen för intervjuguiden var indelade i tiden före Fryshusets folkhögskola, tiden under 

studierna på folkhögskolan, och deras nuvarande livssituation. Intervjuguiden följde sedan 

denna kronologiska ordning. Intervjuguiden och de specifika frågorna finns att läsa som 

bilaga (se Bilaga 2. Intervjuguide).  

 

4.3 Utförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes både ansikte mot ansikte och via FaceTime-videosamtal. 

Anledningen till varför tre av fem intervjuer genomfördes via videosamtal var främst för att 

underlätta för informanterna. Tre av informanterna uppgav att de egentligen inte hade någon 

tid att ställa upp på intervju. Med detta alternativ gavs en möjlighet för dem att bestämma en 

tid som passade dem och det förenklade att ta intervjun via videosamtal med tanke på deras 

pressade schema. Anledningar som uppgavs till tidsbrist var främst deras egna pågående 
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studier, men även långa resvägar och familjebestyr. Två av dessa informanter studerar för 

nuvarande på annan ort än Stockholm.  

 

Fördelen med att jag som intervjuperson kunde genomföra båda typen av intervjuer var att jag 

gavs jag möjligheten att jämföra de olika sätten baserat på mina erfarenheter jag fick genom 

dessa intervjuer, tillsammans med vad som tidigare anses vara fördelar och nackdelar med de 

olika tillvägagångssätten. Fördelar med att utföra telefonintervjuer är att de kan vara ett 

mindre tidskrävande alternativ till skillnad mot direkta intervjuer. En anledning till detta kan 

vara att man sparar in på resväg (Bryman 2008, s.128). Vilket stämmer överens med de 

informanter jag utförde denna typ av intervju med, som tidigare nämnt så var tidsbrist en av 

de anledningar som ledde fram till detta val av intervju med tre av informanterna. Två av dem 

är bosatta på annan ort, vilket hade lett till långa resvägar.  

 

Det kan även finnas nackdelar med att utföra telefonintervjuer. Vid denna typ av intervju kan 

man som intervjuperson inte uppfatta informantens ansiktsuttryck på samma sätt som vid en 

direkt intervju, vilket kan leda till att du går miste om information om osäkerhet hos 

informanten som du som intervjuare i sådana fall har möjlighet att fånga upp och redigera 

(Bryman 2008, s.129). Den här typen av nackdel kunde i detta fall dock förebyggas med hjälp 

av FaceTime-videosamtal då det innebär att det inte var någon traditionell telefonintervju. 

Med videosamtal gavs möjlighet till en typ av ansikte mot ansikte-intervju. Jag kunde som 

intervjuperson därför, precis som med direkta intervjuer, fånga upp eventuella ansiktsuttryck 

om exempelvis osäkerheter hos informant. Vid direkta intervjuer återkommer beskrivningar 

av vikten av den icke-verbala kommunikationen. De leenden, ansiktsuttryck eller 

gestikuleringar hos informanterna som kan hjälpa mig som intervjuperson att samla 

kompletterande information, utöver det som sägs (Trost 2010, s.95). Då båda typen av 

intervjuer utfördes uppfattades inga direkta skillnader.  

 

Innan intervjutillfället hade en kontakt etablerats med informanterna, via e-mail och telefon. 

Detta för att minska eventuell nervositet och obehag inför intervjun. Samtliga intervjuer 

inleddes med samma information som de tidigare hade fått. De blev återigen informerade om 

deras rättigheter, såsom att de skulle anonymiseras och att materialet endast skulle användas i 

forskningssyfte. Informanterna fick även information om att intervjun skulle spelas in, 
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ungefär hur lång tid den skulle ta och de teman som skulle behandlas under intervjun. 

Samtliga intervjuer inleddes även med småprat innan inspelningen började vilket kan bidra till 

en mer avslappnad känsla hos samtliga parter (Aspers 2014, s.145). Den lilla osäkerhet som 

jag upplevde hos både mig själv och mina informanter tycktes lätta efter några minuter och 

situationen blev mer avslappnad. Inledningsvis under samtliga intervjuer så ställdes frågan om 

de ville berätta lite fritt om sin bakgrund, som även det kan skapa en mer avslappnad 

intervjusituation. Detta var något jag upplevde underlättade även för mig som intervjuperson, 

då det förenklade till att etablera en personligare kontakt med informanterna (Aspers 2014, 

s.146). Det skapades även en bra ingång till vidare frågor om deras gymnasietid, och hur 

informanternas liv såg ut precis innan de började studera på Fryshusets folkhögskola.  

 

Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Oavsett om dessa skulle ske 

över FaceTime-videosamtal eller ansikte mot ansikte. Samtliga informanter förbereddes via 

mail om att de kunde välja en miljö som de kände sig avslappnade i, och som de kunde tala 

ostört i. Detta för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt, och därmed minska 

maktobalansen mellan forskare och informant. För att försöka uppnå ett så naturligt och 

avslappnat samtal som möjligt, så utfördes intervjuerna, i största möjliga mån, till förmån för 

informanterna vad gäller förberedelse, utförande och val av plats (Aspers 2011, s.141). Tid 

och plats för intervjuerna skedde i samråd med informanterna. Samtliga intervjuer varade 

45-60 minuter och spelades in med mobiltelefon.  

 

4.4 Bearbetning av material 

När intervjuerna genomförts transkriberades de. Detta för att möjliggöra för att det insamlade 

datamaterialet kunde bli analyserbart i form av text. Transkriberingarna utfördes kort efter att 

intervjuerna var utförda. Detta för att egna reflektioner och helhetsbilden av intervjuerna 

fortfarande skulle vara färska i minnet. Informanterna döptes om från deras riktiga namn, till 

Informant 1, Informant 2, Informant 3, Informant 4 och Informant 5. I fick stå för 

Intervjuperson.  

 

Transkriberingarna utfördes sedan ordagrant. Om någon tydligt skämtade eller skrattade 

gjordes anteckningar även på detta. Pauser och så kallade tilläggsord så som exempelvis 
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”förstår du” togs även med. Detta för att underlätta för senare tolkning. Detta upplevde jag 

ledde till att mitt material blev rikare under det vidare arbetet med kodning och analys av 

datamaterialet samt gav mig en tydligare bild av mina informanter, deras berättelser och 

erfarenheter (Aspers 2011, s.156).  

 

Arbetet fortsatte med att samtliga transkriberade intervjuer lästes igenom för få en helhetsbild 

av det insamlade datamaterialet, för att senare gå vidare med kodning och tolkning. 

Kodningen möjliggjorde för vidare analys. Materialet bröts inledningsvis ned i olika delar för 

att söka mönster och identifiera mening i informanternas livsberättelser (Aspers 2011, s.169). 

Här utfördes en induktiv kodning. Materialet följde till stor del en kronologisk ordning som 

såg ut på följande vis: Innan fryshusets Folkhögskola, under tiden på Fryshusets 

folkhögskola, och slutligen hur informanternas liv ser ut efter deras studietid där, samt hur 

deras liv ser ut idag. En öppen kodning gjordes utifrån frågeställningarna för att identifiera 

mening i datamaterialet (Aspers 2011, s.169). Återkommande utsagor hos samtliga 

informanter kunde sedan delas in i mer övergripande teman. Exempel på gemensamma teman 

från informanterna kunde vara: En svår gymnasietid, betydelsen av lärarna på Fryshusets 

folkhögskola, deras upplevda förändring i självförtroende efter deras avklarade studier på 

folkhögskolan. Koder som till exempel ingick i temat betydelsen av lärarna på fryshusets 

folkhögskola var uppmuntran, förståelse och stöd. Utifrån den induktiva kodningen och de 

återkommande gemensamma teman som fanns från datamaterialet kunde det teoretiska 

ramverket sedan utformas (Ahrne & Svensson 2015, s.193).  

 

4.5 Etiska överväganden 

Denna studie har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer för forskning. 

Riktlinjerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6).  

 

Ett informationsbrev utformades (se Bilaga 1. Informationsbrev) och skickades till 

informanterna i samband med förfrågan om deltagande. Här informerades de om studiens 

syfte och vilken roll de som informanter skulle ha för studien samt att de skulle vara 

anonyma. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med Vetenskapsrådets informationskrav 

(Vetenskapsrådet 2002, s.7f). I informationsbrevet såväl som vid intervjutillfället 
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informerades samtliga av informanterna även om samtyckeskravet. Att deras deltagande i 

studien var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan vidare 

förklaring. Detta följer Vetenskapsrådets riktlinjer om informanternas fulla samtycke för 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet 2002, s.9ff).  

 

Studien har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer gällande konfidentialitetskravet, 

vilket betyder att riktlinjer kring de deltagandes anonymitet har följts och att deras 

personuppgifter har behandlas diskret så att obehöriga inte kan ta del av dessa 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12f). I det insamlade datamaterialet anonymiserades informanterna 

genom att deras riktiga namn inte angavs i transkriberingarna eller i den färdiga uppsatsen. 

Istället döptes de om till Informant 1, Informant 2 och så vidare. Slutligen har samtliga 

insamlade uppgifter endast använts för denna studie, vilket följer nyttjandekravet som säger 

att all insamlad information endast får användas i forskningssyfte. Informationen får alltså 

inte användas kommersiellt eller i några andra icke-vetenskapliga sammanhang 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14).  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

I kvantitativa studier innebär hög reliabilitet att mätningar i en studie ska kunna genomföras 

vid flera olika tillfällen, men uppvisa samma resultat. Vid kvalitativa studier är man snarare 

ute efter att se förändringar i sina resultat. Denna typ av studier avser att förstå människor och 

här förväntas det att en förändring har skett då det är en fråga om mänskliga processer. I 

kvalitativa studier eftersträvar man att förstå hur människor tänker, känner och beter sig. 

Istället strävar man inom kvalitativ forskning om att uppnå hög trovärdighet och relevans för 

sitt datamaterial och analysarbete (Trost 2010, s.131f). För att försöka uppnå detta har 

forskningsprocessen i denna uppsats beskrivits noggrant och på ett så transparent sätt som 

möjligt. Genom att redovisa hur processen har sett ut genom exempelvis insamling av data, 

representativa urvalskriterier och teoretiskt ramverk i förhållande till studiens syfte har detta 

förhoppningsvis stärkt trovärdigheten (Trost 2010, s.134). Mina val eftersträvade 

genomgående att vara noggrant genomtänkta och genomförda. 

 

Validitet som begrepp är också främst använt inom den kvantitativa forskningen och innebär 

att en studie undersöker det som den avser att undersöka, eller mäter det som den avser att 
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mäta. Inom kvalitativ forskning handlar det alltså mer om att uppnå trovärdighet och giltighet. 

Det kan förklaras genom att jag som forskare bör ställa mig frågan, har jag förstått vad mina 

informanter menar, har jag fått veta vad jag ville veta, är rätt frågor ställda utifrån vad jag 

ville få reda på och så vidare (Trost 2010, s.132f). Annat som förhoppningsvis kan ha stärkt 

både trovärdighet och giltighet i denna studie är utformandet av intervjuguiden, och 

utförandet intervjuerna, där neutralitet eftersträvades. Det innebar exempelvis att jag undvek 

ledande frågor och var uppmärksam på min egen respons under intervjuerna, detta för att 

undvika att i min forskarroll påverkat resultaten på något sätt (Ahrne & Svensson 2015, s.19).  

 

4.7 Förförståelse 

Förförståelse är något som grundar sig i erfarenheter av den livsvärld vi lever i. Det är den 

kunskap som man som människa samlar på sig genom att leva i ett samhälle. Därför är den 

oundviklig, men också nödvändig för att nå förståelse (Aspers 2011, s.38). I den här studien 

har jag inte enbart en förförståelse om den livsvärld vi lever i, då jag har tidigare erfarenhet av 

att studera på Fryshusets folkhögskola samt av att numera studera på universitet kan jag sägas 

besitta en viss förförståelse för det ämne jag studerar. Min förförståelse i detta fall kan 

eventuellt påverka den grad av objektivitet en kvalitativ studie eftersträvar. Inom forskning så 

kan objektivitet uppnås genom att väl genomförda intervjuer inte är snedvridna, en studie som 

är oförvanskad av forskarens egna fördomar. Inom den hermeneutiska traditionen talar man 

om reflexiv objektivitet som innebär att man är medveten och reflekterar över sina egna 

bidrag till sitt arbete för att förhindra bias. Samtidigt menar samma tradition att du behöver 

dina fördomar för att göra korrekta bedömningar och förstå det du undersöker. Tolkningen 

bör därför relateras till forskarens egen förförståelse. Men för att förhindra snedvridning så 

kan man vara känslig för detta och sträva efter att vara objektiv i förhållande till 

subjektiviteten (Kvale & Brinkman 2014, s.292). Genom att jag här skriver och reflekterar om 

mina egna fördomar, och förförståelse hoppas jag att kunna förhindra snedvridna resultat. 

 

Det kan i denna studie ha uppkommit några potentiella nackdelar på grund av min 

förförståelse. Dels att informanterna under intervjutillfället kan ha tagit för givet att jag 

förstod vissa saker eftersom att även jag hade studerat där, det kan därmed ha gjort att de inte 

utvecklade sina svar så som de hade gjort om det hade varit en intervjuperson utan någon 

förförståelse. En annan potentiell nackdel skulle kunna ha varit att jag på något sätt skulle 
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vara färgad av mina egna erfarenheter från skolan. Jag försökte undvika dessa potentiella 

nackdelar genom att ställa följdfrågor för att få ett rikt material och jag strävade ständigt efter 

att bevara en öppenhet gentemot informanternas enskilda upplevelser. 

 

Som tidigare nämnt har man alltid som forskare en typ av vardagsförståelse, den är oundviklig 

och nödvändig för tolkning och förståelse inom forskning. Det kan alltså även vara något 

positivt att ha stor förförståelse av det undersökta fältet. Det kan underlätta förståelsen för 

informanternas motiv i deras berättelser, vad och hur de värderar saker, med mera (Aspers 

2011, s.38). Andra fördelar som kan komma med förförståelsen av fältet är i själva 

intervjusammanhanget. En sak skulle kunna vara att jag i min forskarroll kan ha haft en fördel 

av att jag hade tillgång till en viss typ av språk, en bild av kulturen och den miljö som var det 

aktuella området som skulle undersökas. Detta är något som enligt Aspers (2011) annars kan 

känns pressande för forskaren om området är allt för obekant och okänt (Aspers 2011, s.33). 

Några andra fördelar som jag upplevde var att informanterna vågade öppna upp för mig i en 

hög utsträckning. Detta skulle kunna bero på att jag, i likhet med dem, befunnit mig i samma 

situation med ouppnådda gymnasiebetyg. Som tidigare elev på Fryshusets folkhögskola fanns 

med andra ord många gemensamma beröringspunkter och en liknande förståelsehorisont, 

vilket sannolikt gjorde att de kunde relatera till mig på ett positivt sätt. 

 

Avslutningsvis har jag alltså strävat efter att under hela studiens arbetsprocess vara medveten 

om min egen förförståelse samt till det egna förhållningssättet till materialet. Både under 

intervjuerna och i tolkningsprocessen. Som helhet upplever jag att mina förkunskaper gav mig 

en fördel genom hela genomförandet av studien.  
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5. Resultat och analys  
Nedan följer en redogörelse av resultaten från intervjuerna samt en analys av detta resultat 

med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Detta för att få en större förståelse för de unga 

vuxnas väg till studier på Fryshusets folkhögskola, deras upplevelser av studierna på skolan 

samt den betydelse som dessa studier har för dem i deras liv. Genom att redogöra för hur 

informanternas liv såg ut innan deras studier, under deras studier och efter, kan vi enklare få 

en helhetsbild av den förändringen som visade sig ha skett hos informanterna och den 

betydelse deras studier har haft på deras liv och framtid efter deras studietid Fryshusets 

folkhögskola.  

 

Kapitlet följer alltså en kronologisk ordning och innehåller relevanta citat från de utförda 

intervjuerna. I det första avsnittet, Bakgrund innan Fryshusets folkhögskola, ges en 

bakgrundsbeskrivning av informanterna innan de påbörjade sina studier på Fryshusets 

folkhögskola. Däribland ingår en beskrivning av informanternas föräldrar, deras gymnasietid 

och hur de tillslut hamnade på Fryshusets folkhögskola. I det andra avsnittet, Processen, följer 

informanternas sysselsättning och målbild innan tiden på folkhögskolan samt deras 

upplevelser av deras tid på Fryshusets folkhögskola. Slutligen i det tredje avsnittet, 

Förändringen, beskrivs informanternas upplevda förändring efter deras studier, vad de gör 

idag och vad de har för mål för framtiden. Därefter följer även en beskrivning av vilken 

påverkan de upplever sig ha haft på sina nära relationer. Slutligen beskrivs den upplevda 

förändringen i deras miljö och tankesätt som har skett hos informanterna.  

 

5.1 Innan Fryshusets folkhögskola 

Gemensamt för alla informanter är att de kommer från familjer med arbetarklassbakgrund. 

Majoriteten av informanterna är uppväxta och bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i 

Stockholm. Fyra av informanterna är hemmahörande i dessa områden. Den femte av 

informanterna är från en annan stadsdel i Stockholm, men även han har tidigare i sitt liv varit 

boende i samma typ av bostadsområde. Informanterna fick frågan att berätta fritt om sin 

bakgrund innan de kom till Fryshusets folkhögskola. Det som då beskrevs av samtliga 

informanter var deras upplevelser av gymnasiet och vad som fick dem att söka sig till 

Fryshusets folkhögskola. I första stycket redogörs även informanternas beskrivning av deras 
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föräldrars yrken och upplevelser av relationen till deras familj. Detta för att visa på den 

sociala kontexten i vilken informanterna är uppväxta.  

 

5.1.1 Föräldrar  

Majoriteten av informanternas föräldrar tillhör kategorin låginkomsttagare och kan beskrivas 

tillhöra arbetarklassen. Några av yrkena som beskrevs var: arbete i kök på förskola, arbete i 

restaurang och taxichaufför. Flera av informanterna beskrev att de upplevde att de ville hjälpa 

sina föräldrar. Informant 1 beskrev att hennes föräldrar ville att hon skulle studera för att inte 

bli som dem och att hon hade större chanser att komma någonstans i livet än vad de själva 

haft. Såhär beskrev Informant 1 detta: 

 

I1: Ja…Och man gör ju mycket också för att hjälpa familjen förstår du, dom menar ”om 

inte vi har dom möjligheterna, dom stora chanserna, ni har det i alla fall…Då är det inte 

bara för er, då är det som att du hjälper oss också.” I början till exempel när vi var 

yngre…Min farsa visste inte hur han skulle betala räkningar, han visste inte, helt 

främmande land, massa papper, räkningar finns inte ens i Irak förstår du…Vad är 30%, 

vad är skatt…Men nu kan jag hjälpa dom och det gör att alla i familjen känner sig 

trygga också…Nu har dom en ”wanna be suedi” i familjen (Skratt.) 

 

Vidare beskrev Informant 3 att han haft en tid som kriminell, vilket enligt honom grundade 

sig på att han behövde pengar för att kunna köpa kläder och annat. Såhär beskrev Informant 3 

detta: 
Julia 

I3: (…) Man kommer inte direkt från Sveriges bästa område och föräldrarna hade det 

tufft för att skaffa fram det man behövde, men ändå dom gjorde sitt bästa men man vill 

ju ha mer när man är ung och man kollar över på andra sidan och man vill ha lite mer 

som dom som har mer, förstår du? 

 

Här beskrev alltså informanterna hur de upplevde en känsla av att behöva hjälpa sina 

föräldrar. Informant 1 beskrev att hennes föräldrar uppmanade henne att ta sina chanser som 

de själva inte haft samma möjligheter till. Möjligheterna syftar till utbildning och vad det kan 

leda till. Informant 3 beskrev att föräldrarna hade det tufft vad gäller att skaffa fram det som 

behövdes. Att det var svårt att skaffa fram det som behövdes kan ge en förståelse för hur deras 
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ekonomiska situation kan ha sett ut. Informant 1 beskrev även hur hon behövde hjälpa sina 

föräldrar med vardagssysslor som att betala räkningar och att hennes studier har skapat en 

trygghet för resten av familjen. Utifrån informanternas upplevelser av deras familjesituation 

kan det förklara deras dåvarande situation och vilken position de hade i samhället innan deras 

studier på Fryshusets folkhögskola.  

 

Detta kan förstås genom Berger och Luckmanns (1966) begrepp primär socialisation. 

Utgångspunkten i informanternas liv och identitet har präglats av deras föräldrars normer, 

strukturer och värderingar. I deras fall kan det då tolkas som att de har internaliserat 

föräldrarnas position av att tillhöra samhällets arbetarklass. Det kan ses som att en 

internalisering av vardagsverkligheten och samhället har skett genom informanternas 

signifikanta andra. Det går därför att tolka det som att de identifierade sig som arbetarklass. 

De normer som informanterna hade internaliserat i sin primära socialisation var då inte att 

identifiera sig som en person som ska studera vidare på högskola eller universitet. Det går 

även att se det som att en internalisering av klasstillhörighet har skett. Det område (Sveriges 

bästa område) som Informant 3 beskrev att han var uppväxt i och att föräldrarna hade det tufft 

kan även ge en bild av vilket del av samhället han befann sig i och därmed vilken del av 

samhällets normer han internaliserat.  

 

5.1.2 Gymnasietiden 

När informanterna fick frågan att fritt berätta om sin bakgrund innan deras studier på 

Fryshusets folkhögskola och hur det kom sig att de beslutat sig för att börja studera där, så 

berättade samtliga om sina upplevelser från gymnasiet. Samtliga av informanterna gick klart 

gymnasiet men ingen av dem gick ut med fullständiga betyg eller med behörighet för vidare 

studier. Informanterna tycktes ha upplevt sin studietid på gymnasiet som förvirrande och tiden 

präglades för flera av informanterna av identitetssökande. Informant 1 beskrev till exempel 

sig själv som ”jättevilsen”:  

 

     I1: (…) Det var förvirrande gymnasietiden, man ska ju hitta sig själv och jag var 

jättevilsen, jättevilsen.  
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Att Informant 1 beskrev sig själv som “jättevilsen” kan utifrån Goffmans teori om identitet 

ses som att identitetstypen ego gav sig tillkänna. Detta eftersom informanten tycks ha 

reflekterat kring sitt eget jag och sannolikt tänkt den identitetssökande tanken “vem är jag?”, 

vilket stämmer överens med Goffmans beskrivning av identitetstypen ego (Chriss 2015).  

 

Vidare beskrev Informant 2 att hon ”gick igenom en jobbig period” och Informant 3 beskrev 

gymnasietiden som ”strulig”: 

 

        I2: (…) Jag hade inget mål att sträva efter, sen började gymnasiet och det var samma 

veva där. Jag skolkade väldigt mycket, jag gick inte till skolan som jag skulle, och jag 

gick igenom en jobbig period också faktiskt (…). 

 

        I3: Ja mitt liv innan Fryshuset var lite strul…Och ja, man va lite…Asså man hade 

intresse för annat så att säga…Levde i ganska, ah hur ska man förklara…Jag hade en 

kriminell bakgrund kan man säga, så det var lite struligt kan man säga (…). 

 

Flera av informanterna förklarade att de inte insåg allvaret med studierna under gymnasiet. 

Informant 1 beskrev det så här: ”Jag har förträngt större delen av gymnasiet. Men ah det var 

som att man gick i en fritidsgård, man såg inte allvaret i betyg och vad man skulle göra efter 

skolan (...).” Flera beskrev även att de inte heller hade några tydliga mål varken med sina 

studier på gymnasiet eller efter när de hade gått ut skolan utan behörighet. De beskrev också 

att de saknade ambitioner. Såhär beskrev Informant 2 hur hon, efter att ha jobbat i två år efter 

gymnasiet, försökte börja studera på Komvux: ”(...) Men jag hade så många IG:s att jag 

räknade ut ungefär hur lång tid det skulle ta för mig att läsa upp alla mina ämnen men då 

tappade jag hoppet och ba nej det här är inget för mig heller alltså (…) Så jag tappade hoppet 

helt (…)”. Det var återkommande en slags uppgivenhet hos informanterna. Informant 3 

beskrev det så här:  

 

I3: (…) Jag har suttit inne…Och jag hade inte så mycket ambitioner i livet, jag var mer 

så här ”fuck the system” lite ung och rebellisk (…) Man började känna att man inte 

kommer från en välbärgad familj, eller man kommer inte från stabil, eller ja i 

samhället…Du vet där man bor…Det är svårt att ta sig därifrån (…). 
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Informant 3 upplever alltså till följd av sin bakgrund att han tidigare i sitt liv inte hade så höga 

ambitioner. Gemensamt för dessa informanter är alltså att de hade en jobbig period under 

gymnasietiden. De beskriver att de inte hade några ambitioner och upplevde en slags 

hopplöshet. Även här kan det förstås som att en internalisering av normer har skett genom den 

primära socialisationen som Berger och Luckmann (1966) menar oftast sker genom 

föräldrarna. Informanterna har i sin första internaliserade förståelse av samhället inte fått med 

sig dessa normer hemifrån då samtliga av informanternas föräldrar arbetar med arbeten som 

inte kräver någon högre utbildning. Det kan därför tolkas som att de därför inte upplevde att 

det var en viktig prioritering. Som Informant 1 beskrev det, att hon inte såg allvaret med 

studierna. Informant 3 förklarade att han inte kom från en välbärgad familj och att han hade 

vänt sig emot samhället. Detta kan tolkas som att hans syn på studier och att prestera i skolan, 

som kan ses som en del av den konventionella samhällsnormen, inte heller var en del av hans 

internaliserade normer. Han beskrev att han var “fuck the system” och därigenom går det att 

förstå det som att informant 3 upplevde ett starkt motstånd mot samhällets normer. 

 

Hans sätt att beskriva motståndet mot samhället kan förstås genom hur Berger och Luckmann 

(1966) förklarar kan ske genom en ny socialisation. De menar att när en ny socialisation 

möter den tidigare så kan detta skapa motstånd inom individerna. Alltså när en socialisation 

möter en ny som inte överensstämmer med den tidigare bilden av den befintliga livsvärlden. 

Den nya socialisationen kan här ses som skolans värld.  

 

Att informanterna upplevde en hopplöshet och att sakna ambitioner kan även det förstås 

genom den internalisering som skett i den tidiga socialisationen som skett genom deras 

signifikanta andra. När de inte klarade av skolans krav kan det ha berott på att det inte stämde 

överens med den tidigare bilden av sig själva och sin omvärld. De blir medvetna om vad 

Berger och Luckmann (1966) kallar den generaliserande andre, skolans normer 

överensstämmer då inte med deras primära socialisation. När de upplever att de inte klarar av 

samhällets nya krav på dem, upplever de ett slags misslyckande i sig själva och det kan då ses 

som att detta misslyckande blir en del av deras identitet. Deras upplevelse av skolan blev 

under gymnasietiden negativ och det kan tänka sig att den internaliseringen som skedde där 

inte var positiv för deras självkänsla och identitet. Berger och Luckmann (1966) menar att en 

inre konflikt kan ske inom individerna när den primära socialisationen krockar med den 
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sekundära, och detta kan då ses som en del av förklaringen till informanternas upplevda 

förvirring och identitetssökande.  

 

5.1.3 Vägen till Fryshusets folkhögskola  

När frågan om vad som lett fram dem till att ta beslutet att börja studera på Fryshusets 

folkhögskola så svarade alla informanterna att det var genom att någon annan tipsat dem om 

skolan. Det var majoriteten av dem som hade fått tips av någon vän. De anledningar de 

beskrev till varför de börjat studera igen var att det var andra personer i deras närhet som hade 

uppmuntrat dem till att börja studera. Nedan följer två exempel på det:  

 

I1: Så dom som jobbade där varje gång dom såg mig, ”men du är så ung, varför 

pluggar du inte, vad gör du här?” Dom ville inte att jag skulle vara där. Dom var typ så 

här, du är så ung du har så många möjligheter. Ta dina chanser. Det blev för 

mycket…Det blev jobbigt med tjat men ändå typ så här jag ska göra det. 

 

I3: Då dök Fryshuset upp genom en bekant som jobbade på stadsdelen, hon pushade 

mig till det…Hon sa att jag var ganska…Hon gav mig alltså…Ah…Hon pushade mig 

på ett positivt sätt…Hon var socialhandläggare som jobbar på stadsdelen…Ah det var 

hon som fick in mig där, jag visste inte om jag skulle jobba eller plugga men då sa hon 

plugga. (…) Hon påverkade mycket faktiskt, hon trodde på mig…Hon sa ”du är en sån 

som skulle klara av det där, du skulle fixa det, men du måste ha tålamod”. 

 

Informant 1 beskrev hennes dåvarande kollegor som uppgivna över deras egna möjligheter 

och att de kände sig utanför samhället. Hon beskrev att de tjatade på henne att studera för att 

ta de chanser som de upplevde att de själva inte hade. Detta kan förstås genom Cooleys 

(1983) spegeljaget. Hennes kollegor såg att hon hade en chans att ta sig vidare i livet och att 

hon borde studera, de såg på henne på ett sätt som kan tolkas som att hon tillslut också såg på 

sig själv med samma ögon. Som en person som faktiskt hade en möjlighet att ta sig vidare i 

livet genom studier. Även om hennes kollegor inte var hennes signifikanta andra så kunde hon 

genom deras spegling av henne uppleva en känsla av att hon klarar av mer och att hon borde 

studera. De trodde på henne och därför började hon även tro på sig själv. Informant 3 

beskriver även han en person i hans dåvarande vardag som påverkade honom mycket. Även 

detta kan förstås genom spegeljaget. Han beskrev henne som stöttande, att hon trodde på att 
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han skulle klara av att studera och sakteligen kunde även han själv också börja tro på det. 

Informant 1 och 3 kunde spegla sig i dessa personers uppfattning om dem och därför kunde de 

även börja uppfatta sig själva genom deras ögon. En ny självkänsla kan här tänkas ha börjat ta 

form inom dem som sa att jag kanske faktiskt klarar att studera, jag kanske klarar detta. 

Informant 5 beskrev vad som hade fått honom till att börja studera på Fryshusets folkhögskola 

såhär: 

 

I5: (…) Anledningen att jag ville plugga var att alla mina vänner pluggade så jag kände mig 

lite så här utanför…Inte utanför men dom snackade om plugget typ ”imorgon har jag tenta” 

okej jag var där och jag hade ingen aning om vad dom snackade om, så jag kände 

liksom…Alltså det var inte grupptryck men jag kände ändå en viss…Ja alltså det var 

grupptryck men på ett positivt sätt! Alltså dom sa aldrig ”börja plugga” men ah jag fick tänka 

på det (…).  

 

Han beskrev hur han blev påverkad av sina vänner till att börja studera. Här kan Informant 5:s 

vänner förklaras genom Cooleys (1909) primärgrupp. Det kan tolkas som att Informant 5 hade 

skapat en identitet inom sin grupp av vänner. Kompisgruppens ideal var i detta fall att studera. 

Hans kompisgäng strävade mot samma mål, vilket här var studier. Han beskrev att han kände 

sig utanför, vilket kan förklara varför han också bestämde sig för att börja studera.  

 

5.2 Processen 

I tidigare avsnitt beskrevs informanternas bakgrund från gymnasietiden och fram till dess att 

de beslutade sig för att börja på Fryshusets folkhögskola. I detta avsnitt följer en beskrivning 

av informanterna precis innan de började på skolan, vad deras sysselsättning var, vad deras 

mål var när de började där och deras upplevelser på Fryshusets folkhögskola. Resultaten 

visade sig handla mycket om människorna och relationerna på skolan, deras studiekamrater 

men framförallt om vad de upplevt att lärarna hade betytt för dem. Andra gemensamma 

nämnare var hur studenterna förändrade sina mål allteftersom tiden gick vid deras tid på 

Fryshuset. Första stycket förklarar vad informanterna hade för sysselsättning innan de började 

på folkhögskolan. För att förtydliga den socialisationsprocess som de går igenom på skolan.  
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5.2.1 Sysselsättning och målbild innan Fryshusets folkhögskola 

Anledningen som informanterna uppgav till att börja studera var att de var trötta på det som 

de för tillfället arbetade med. Gemensamt för 3 av de 5 informanterna var att de arbetade inom 

vårdyrken innan de sökte sig vidare till studier. Av de andra två var det en som arbetade på 

lager och en som kom från en kriminell bana. Så här beskrev informant 2 det:  

 

I2: (…) Jag blev så här skitsamma…Så jag började jobba inom hemtjänsten, jag 

tröttnade och min rygg blev förstörd, jag jobbade obekväma tider, jag slet ut mig själv 

med jobb för att komma upp till den här normala lönen man brukar få när man är 

utbildad...Eh…Men då började jag tänka om (…). 

 

De beskrev att de inte ville fastna på dessa arbeten resten av livet och ville komma vidare på 

något sätt men samtidigt var det ingen av informanterna som hade ett tydligt mål när de 

började på Fryshusets folkhögskola. Informant 5 beskrev det så här: ”Målet var att plugga 

vidare…Först var att fixa mina betyg, få behörighet till en högskola eller universitet men jag 

hade liksom inte bestämt mig vad jag ville göra.” Liknande beskrivningar av deras mål när de 

började på Fryshusets folkhögskola fanns alltså hos alla informanter. Så här beskrev 

Informant 4 det: ”Nej…Målet var att jag måste börja med nånting, så när jag kom till frysen 

då visste jag inte alls vart jag ville med plugg och så där (…).”  

 

Samtliga av informanternas upplevelser av varför de ville plugga vidare kan tolkas som att de 

inte var nöjda med den situation de befann sig i innan studierna. Som nämndes ovan kan det 

ses som att de inte upplevde att de passade in i den generaliserade andres, samhällets bild och 

att en konflikt då uppstod inom dem. De upplevde att de ville vidare i livet men de hade 

fortfarande inte några tydliga mål. Dessa beskrivningar kan ses genom Berger och Luckmanns 

(1966) primära socialisation. Genom att det är den socialisation som lägger grunden för 

individerna kan det tänkas att de har skapat sig en stark identitet där, och därför fortfarande 

identifierar sig som icke studerande, eller som en av informanterna beskrev sig själv ”Ingen 

plugg-kille”. Den inre konflikten pågår här fortfarande inom dem. Däremot var det tydligt att 

de upplevde att de ville göra en förändring i sina liv, det kan ses som att de inte trivdes med 

den identitet eller position i samhället de hade innan. Den internaliserade bilden av dem själva 

krockar med samhällets, den generaliserande andres, normer och krav och därmed den bild de 
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önskar ha av sig själva. Här kan det ändå ses som att socialisationsprocessen har startat, 

omförhandlingen av den tidigare internaliserade subjektiva verkligheten, så väl som 

identiteten börjar omförhandlas inom individerna.  

 

5.2.2 Tiden på Fryshusets folkhögskola 

Det som framgick tydligast hos alla informanter var att de upplevde att lärarna på Fryshusets 

folkhögskola fanns där för dem, att de stöttade och uppmuntrade och fick dem att känna sig 

sedda och förstådda. Informant 1 beskrev lärarna som betydelsefulla, hon beskrev att dom 

förstår en och att dem har fått henne att känna ett större självförtroende och att hon kanske 

faktiskt är smart. Såhär beskrev Informant 1 vidare sina upplevelser av lärarna och vad de har 

betytt för henne:  

 

I1: Hm…ja det är klart dom har hjälpt en mycket…dom har fått en att känna att du 

klarar av det här, att du kan liksom gå till samma nivå som dom andra är, förstår du? 

Så dom har ändå hjälpt en jättemycket, att få upp en…Att få självförtroende.  

 

På liknande sätt hade Informant 2 positiva upplevelser av lärarna på Fryshusets folkhögskola. 

Såhär beskrev hon detta: 

 

Exempel 1: 

I2: (…) Skillnaden var väl att lärarna var mer så här mån om en på folkhögskolan än vad 

dom var på gymnasiet man såg att dom ville ditt bästa, alltså för varje enskild individ, dom 

ville att alla skulle nå sitt mål och frågade varje dag ”ah va vill du bli?”, dom påminde en 

hela tiden vad vill du bli efter det här, jag trivdes där jättebra faktiskt. 

 

När Informant 2 fick frågan om vad det var som fick henne att tänka om angående mål 

efter Fryshusets folkhögskola svarade hon så här:  

 

Exempel 2:  

I2: Jag tror dels det var det lärarna, jag menar du kan undvika frågan ”vad vill du bli?” om 

den ställs några gånger men om den ställs nästan varje dag, inte varje dag, det är lite 

överdrivet men det temat hade dom på nåt sätt på den skolan, vad vill du utbilda dig till, vad 

vill ni bli? Och sen majoriteten som hamnade på den skolan, när jag gick där i alla fall, alla 
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ville jobba med människor på olika sätt, så då började vi dela med oss så här idéer och vad 

andra ville bli och varför dom ville bli det och hur dom skulle gå tillväga för att bli det och 

typ så, så jag tror det var det som fick mig att vilja bli det, ah socionom. 

 

I – Ah så det var inte bara lärarna som påverkade dig du tror du?  

 

I2: Nä men det blir lätt så, man säger ah men jag påverkas inte av grupptryck men mer eller 

mindre så gör man det, jag menar så här innan, hade all mina vänner studerat så tror jag att 

jag också hade gjort det men när alla är så här, ingen vet vad dom vill bli, skolan är inte så 

viktig ah men då blir den ju inte viktig, men om alla runtomkring till exempel i skolan ah 

men är typ så här ”ah men jag vill bli det här” och då börjar man också tänka vad vill jag bli. 

 

Exempel 3:  

I2: (…) Sen för mig var det väl också att jag byggde nån slags självförtroende i 

folkhögskolan, jag har ju alltid känt så här ah men skolan det är ingenting för mig, inte att jag 

är dum men att jag liksom nä jag orkar inte, det är inget för mig, jag lärde mig…Jag menar 

den som sitter bredvid dig på universitetet är inte smartare än dig typ så, så självförtroende 

(…). 

 

Informant 2 upplevde alltså, till följd av lärarnas återkommande frågor kring vad hon ville 

bli och att andra deltagare på Fryshusets folkhögskola hade mål kring vad de ville bli, att 

det blev relevant för henne att börja tänka kring vad hon ville jobba med i framtiden. Detta 

ligger i linje med Goffmans teori kring identitetstypen ego som är en identitet där individen 

plockar fram delar av sig själva som denne upplever är av relevans i en given situation 

(Chriss 2015). På Fryshusets folkhögskola tycks sådana relevanta delar vara mål och 

visioner om framtiden, vilket Informant 2 lyckas plocka fram. Det blev med andra ord 

relevant att bli mer målinriktad.  

 

Så här beskrev Informant 3 sin upplevelse av lärarna och sitt svar på frågan vart han fått 

sitt driv ifrån:  

 

Exempel 1: 

I3: Ja men jag tror jag fick med mig mycket från folkhögskolan också, det var det som 

hjälpte mig alltså…Utan folkhögskolan hade jag inte kommit in ens på KTH, och utan den 
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hade jag inte hittat min grej förstår du…Lärarna där pushade mig och dom trodde på 

mig…dom sa liksom ”du fixar det, du fixar det” och jag tänkte shit fan vi får se om jag fixar 

det…”  

 

Exempel 2:  

I3: Ja… men jag tror också att jag har haft folk runtomkring mig som har uppmuntrat mig 

och så…Jag hade ingen motivation innan det var först efter Fryshuset och sista terminen som 

motivationen kom…Och det var då man såg vad skolan hade gett en…Och att det var 

möjligt, det var då man förstod det…Och att inget byggs på en dag… 

 

Så här beskrev informant 4 sin upplevelse av vad hans mål var i början på Fryshuset och 

lärarna där:  

 

Exempel 1: 

I4: Nej…Målet var att jag måste börja med nånting, så när jag kom till frysen då visste jag 

inte alls vart jag ville med plugg och så där, det var Olle, som sparkade mig åt ett håll…” 

 

I – Kan du berätta mer om det? 

 

I4: Olle, rektorn var ju duktig på det, han ville ju pusha mycket för att det ska bli bra så han 

pushade ju mycket för det här (…) 

 

Informant 4 beskriver nedan hur han upplevde skillnaden mellan gymnasiet och Fryshuset:  

 

Exempel 2:  

I4: (…) Alltså om jag undrade eller frågade om nånting, typ jag har hört att det är så här och 

även om jag bara undrade så blev jag stämplad som den här jobbiga ungen och då blev det 

liksom så här sluta provocera, men på folkhögskolan då var det inte så, utan på Frysen var 

det friare och bra lärare och dom gjorde dom här ämnena som jag hade tröttnat på intressanta 

och jag upptäckte fan jag tycker det här är skitkul. 

 

 

Lärarna är återkommande gemensamt och vad lärarna har bidragit med enligt 

informanterna är uppmuntran, stöd, förståelse och ”pushning”. Informant 5 beskrev att han 
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kände en gemenskap med de andra eleverna, alla var där på samma villkor och utan 

tidigare fullständiga betyg. Sin upplevelse av lärarna beskrev han så här: ”…Ah men den 

stora skillnaden är lärarna och att dom peppar en (…)”  

 

Gemensamt för alla informanter är att någon förändring sker under deras tid på Fryshuset. 

Det kan ses som en ny socialisation tar vid när de börjar på Fryshusets folkhögskola. 

Berger och Luckmann (1966) beskriver en internalisering av normer genom de signifikanta 

andra. Här kan informanternas lärare och deras studiekamrater ses som deras signifikanta 

andra. Det går att tänka sig att känslomässiga band kan ha uppstått inom den nya kontexten 

skolan. Med alla nya normer, värderingar och roller i den nya miljön krävdes att en ny 

socialisation tog vid och lärarna hjälpte och lärde informanterna att förstå sin nya 

omgivning. Detta stämmer överens med Berger och Luckmanns (2003) beskrivning av en 

resocialisation. Här kan det alltså tolkas som att informanterna internaliserade en ny 

subjektiv verklighet, skolan blev här som en ny objektiv livsvärld som blev deras nya 

internaliserade verklighet och följaktligen transformerades även deras identitet. Deras 

tidiga internaliserade livsvärld och identitet, om att inte vara ”en pluggkille” och som sa att 

de kanske inte hade så stora chanser inom universitetsvärlden, på arbetsmarknaden eller i 

samhället förändrades under deras tid på Fryshusets folkhögskola. Detta kan även förklaras 

med Goffmans (2015) ego identitet, där en ny subjektiv identitet har formats hos 

informanterna. Deras känsla av att nu vara en student som det går bra för, eller en 

“pluggkille”, kan förklaras med att de i den givna situationen började reflektera kring sitt 

eget jag och att de sedan kunde plocka fram den delen av deras identitet allteftersom. 

Därmed kunde en ny identitet formas. Även deras tidigare internaliserade bild omformades 

av den tidigare nämnda socialisationsprocess som Berger och Luckman benämner som 

resocialisation. Deras uppfattning om livsvärlden och deras jag har omtolkats och 

omdefinierats. Skolan skulle även kunna ses som en sekundär socialisation men den 

transformation som informanterna beskrev att de gick igenom under deras tid på 

Fryshusets folkhögskola kunde tyda på att en resocialisation har skett. Den stora 

förändringen som skett inom dem, kan motivera den totala växling och transformation hos 

individerna som Berger och Luckmann (2003) benämner resocialisation.  
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Detta stämmer även överens med Cooleys (1909) primärgrupp och den gruppbildning som 

kan uppstå i nya situationer. Cooley förklarade att man i skolans kontext kan uppleva en 

stark gemenskap i ett nytt sammanhang. Det kan därför här tänkas ha uppstått 

känslomässiga band. Därigenom kan både informanternas lärare och studiekamrater ses 

både som signifikanta andra och som en primärgrupp. Samspelet som här sker individer 

emellan sker alltså under känslomässiga omständigheter. Eleverna på skolan är där under 

samma förutsättningar och strävar efter samma mål (att gå ut med fullständiga 

gymnasiebetyg.) Detta förstärker och skapar en sammanhållning inom gruppen enligt 

Cooley. Därigenom kan det även förstås som att en stark anknytning och intimitet uppstår 

inom gruppen elever och även i elev/lärare-relationerna.  

 

Även Cooleys (1983) spegeljaget kan förklara hur informanterna genomgick den här 

processen av förändring. De återkommande utsagorna om lärarnas betydelse i form av 

stöd och uppmuntran kan tolkas som att de genom lärarnas positiva bild av dem hjälper 

informanterna att även tro på sig själva. De kunde spegla sig själva i lärarnas tro på 

dem, vilket ledde till en förändrad och positiv självkänsla eller ett bättre självförtroende 

så som de själva beskrev det. Enligt Cooley (1983) kan den positiva självkänslan te sig i 

form av stolthet, vilket kan förklara det nya upplevda självförtroendet. De upplevde att 

de var stolta över sig själva. Även att den sociala kontexten var relevant för hur stark 

den känslomässiga responsen blev. Eftersom de befann sig i en relativt främmande 

social kontext och att de upplevde det som en betydelsefull tid så kan man tänka sig att 

detta hade förstärkt deras positiva reaktioner av sin självkänsla.  

 

5.3 Förändringen 

I tidigare avsnitt redogjordes informanternas upplevelser av lärarna på Fryshusets 

folkhögskola och vilken betydelse de hade för informanterna under deras studietid där. I detta 

stycke följer informanternas upplevelser av förändringen efter att de slutat på Fryshuset 

folkhögskola. De fick frågan om framtidsmål och de fick berätta om vad de upplevde att de 

fått med sig från sin studietid, vad de tror den har betytt för dem på ett personligt plan men 

även hur deras mål och framtidsutsikter har förändrats sedan innan studierna. Resultaten 

visade att gemensamt för alla informanter fanns en stor förändring i deras bild av dem själva 

och i deras liv i dag. Utbildningen har betytt mycket för samtliga informanter. Förändringen 
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visade sig inte endast ha en betydelse för informanternas egna liv och självbild utan även för 

deras relationer och närmaste sociala omgivning. Förändringen hos informanterna bidrog till 

att de kunde påverka sina vänner till att också börja studera. De beskrev även att de fått ett 

nytt tankesätt och en upplevelse av att ha tagit sig ur bubblan eller förorten.  

 

5.3.1 Identitet och framtidsvision 

Informant 1 beskrev att hon efter sina studier känner sig som ”dom där” och när jag frågade 

vad hon menade med ”dom där” så svarade hon så här: ”Dom smarta ha ha…Du kommer 

långt, du får mycket i det här landet på grund av utbildning ah…Man anpassar sig…Till det 

svenska.” Vidare beskrev samma informant att hon upplevde sig ha större möjligheter nu än 

innan sina studier. Innan arbetade hon inom hemtjänsten och idag studerar hon på universitet. 

Informant 1 berättade vidare om det så här: 

 

I1: Jag känner bara att Fryshuset gav mig en chans, dom trodde på mig så där känner 

man…Dom gav mig en chans…Du klarar av det, du klarar av det…Man utvecklas 

mycket som person, man förändras mycket det är som att du får en biljett till 

samhället…(skrattar) frihet…På riktigt så tänker jag att det ger mig en chans att bli 

svensk…En chans att anpassa mig…Bli accepterad…Alltså nu har jag en chans…Alltså 

även om dom nekar mig kan jag säga nej jag har faktiskt en utbildning då kan 

svenskarna säga ”okej då”. Nu har jag en möjlighet… 

 

När Informant 2 fick frågan om hon upplevde någon skillnad innan sina studier och om 

hennes mål hade förändrats efter sina studier så fanns det en stor skillnad. Innan hade 

Informant 2 inga tydliga mål och nu beskrev hon det så här: ”Nummer ett goal i livet är att 

innan jag dör är att jag vill starta upp ett barnhem eller så här, alltså hjälpa människor på ett 

sätt som liksom utöver ens vardag.” Informanten förklarade att innan Fryshusets folkhögskola 

hade hon ingenting men nu upplevde hon känslan av att allt går att klara av. Innan arbetade 

hon inom hemtjänsten och idag studerar hon på högskola. Så här svarade Informant 2 på 

frågan om studierna hade betytt något för henne:  

 

I2: JA gud ja! Ja gud ja! Men det är som att asså…Som att typ…Det är som att träffa på 

en människa som inte har någonting alls så kände jag att jag var lite i början, jag hade typ 

ingenting, alltså klart jag hade min familj men alltså just då kände jag att jag inte hade 
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nånting, för det var inte ett jobb jag tyckte va kul eller tyckte om så. Så för varje steg jag 

har tagit så har jag känt att alla mina mål går, alltså det GÅR att klara av dom! Jag gick i 

Fryshuset i ett år, jag missade inte en enda dag i skolan och sen efter det, nu har jag gått 

på högskola i tre terminer och inte fått ett enda underkänt, alltså jag menar det går! Så ja, 

definitivt, folkhögskolan och högskolan har påverkat att allt går att klara av. 

 

Informant 3 beskrev att innan Fryshuset hade han inga framtidsmål och att han tog dagen som 

den kom, han prioriterade pengar och hade hamnat i en ond cirkel av kriminalitet. På frågan 

om han upplever någon personlig utveckling av utbildning så svarade han att den har 

förändrat honom mycket, så här beskrev Informant 3 det:  

 

I3:(…) Jag var bara mig själv och slängde den där rollen i väggen jag palla inte, jag va ba 

mig själv… Skolan har hjälpt jättemycket… Den är jättebra, för det finns många 

människor som är duktiga men det handlar om tillfället, ibland i uppväxten man är inte 

där alltså, man kanske har problem hemma…Det är inte bara dom från förorten…Alltså 

det kan vara vilka problem som helst…Föräldrar som kanske har det jobbigt och man 

orkar inte plugga, man vänder sig till annat, man känner sig övergiven, man är så här ”me 

against the world” man ska inte tro på det där, man ska inte underskatta sig själv, inget 

byggdes på en dag så ändå om man går igenom jobbiga stunder, det är bättre att gå 

igenom dom men samtidigt bygger man ju upp nånting bra. Ja alltså jag har ändrat mig 

jättemycket… 

 

Efter sina studier beskrev Informant 3 sina funderingar på sin framtid så här: ”(…) Man måste 

ha fokus…Men sen nu funderar jag om jag ska köra bara ingenjör eller civilingenjör förstår 

du (…)” Han vet inte om han kommer att klara av utbildningen som krävs för att bli 

civilingenjör och därför överväger han att bara gå på ingenjörsprogrammet som är en kortare 

utbildning. Jämför man med innan hans studier så finns det en förändring i förväntningar på 

framtiden. Idag studerar han på högskola. Han upplevde efter sina studier ha fler möjligheter. 

Så här upplevde Informant 3 det: ”Ja man känner sig mer delaktig och det går upp för en att 

det är möjligt det man vill uppnå.”  

 

Informant 4 berättade att innan hans studier fanns det inga tydliga mål men efter beskrev han 

olika arbeten han drömmer om i framtiden så här: ”(…) Jag är riktigt intresserad av 
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internationellt socialt arbete, för nu är ju fältet mycket bredare än bara socialtjänsten, vi har 

hela Europa och FN (…). Han har gått från ett otydligt mål, till drömmar om att arbeta på FN. 

Idag studerar han på högskola. På frågan om vad folkhögskolan har betytt för honom så 

svarade han så här: ”Självförtroende kan du skriva med stora bokstäver och sen att men ah 

självförtroende och sen att hitta studier och tycka det är kul… jag fick jättemycket stöd av 

lärarna…”  

 

Även Informant 5 upplevde en stor förändring, han beskrev att han inte trodde han skulle 

komma så långt innan han började på Fryshusets folkhögskola så här: ”Innan jag började på 

folkhögskolan så trodde jag inte att jag skulle komma så långt som jag är nu (…). Innan sina 

studier beskrev han sig själv som att ”inte vara en pluggkille” men nu har han som mål att bli 

kurator och studerar nu på högskola. Han berättade att nu känns det som att han är på väg 

någonstans till skillnad mot innan sina studier. Såhär berättade Informant 5 om den upplevda 

förändringen:  

 

I5: (…) Och självklart är det en liten nackdel när du bor i ett segregerat område och inte 

kommer i kontakt med världen runt omkring dig eller vad man ska säga, så självklart är det 

negativt…Och ja genom en utbildning så öppnas ju nya vägar så det är ju positivt på det 

sättet… 

 

I: Mm, har du tänkt mycket på det? 

 

I5: Jaja självklart! Typ som innan då kunde jag inte söka jobb som till exempel…Som nu så 

jobbar jag som boendestödjare på socialpsykiatrin, om jag inte hade haft den utbildningen, 

om jag hade sökt för typ två, tre år sen så skulle jag inte ha nån chans att få det här jobbet 

men på grund av den här utbildningen så har jag kunnat få det här jobbet. Så om jag inte 

skulle plugga till (…) och om jag bara skulle typ chilla hemma i Tensta då skulle jag absolut 

inte få det här jobbet och det är ju en självklarhet alltså. 

 

 

Här kan vi se vilka resultat deras utbildning på Fryshusets folkhögskola har gett för 

informanternas liv och identitet. Denna förändring som skett kan tolkas genom Berger och 

Luckmanns (2003) teori om resocialisation. Genom att informanterna internaliserat en helt ny 
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förståelse för samhället, skolans normer och strukturer så har deras identitet också förändrats. 

Det framgår i resultaten att de har ett nytt framtidshopp, en ny syn på sig själva och sin 

omvärld. De rör sig även i en helt ny miljö och har ny förståelsehorisont än innan de började 

på Fryshusets folkhögskola. På så vis kan det tolkas som att en resocialisation har skett. 

Processen har skett över tid. Det har krävts ett omförhandlande av jaget för att komma dit de 

är idag. De trodde först inte på sig själva men över tid har de utvecklat ett självförtroende och 

en ny självkänsla och självbild. Detta går i enlighet med Berger & Luckmanns (2003) syn på 

resocialisation där en ny bild av verkligheten har internaliserats såväl som att en ny identitet 

har skapats. Informanternas tidigare internalisering av verkligheten, innan deras tid på 

Fryshusets folkhögskola, kan förklaras genom Berger och Luckmanns (1966) förklaring av 

primär socialisation. Informanterna (som nämndes i avsnitt 5.1.1 Föräldrar) kan ha 

internaliserat även föräldrarnas klass och klasstillhörighet i den primära socialisationen. Detta 

medförde att innan informanterna hade gått igenom processen, eller resocialisationen på 

Fryshuset, hade låga förväntningar på sig själva, och såg inte på sig själva som någon som 

klarade av studier. Detta på grund av att den bild de tidigare internaliserat, där utbildning inte 

var en del av den vardagsverkligheten. Föräldrarna var låginkomsttagare och från 

arbetarklassen och det var därför även informanternas egen uppfattning av vad som 

förväntades av dem. Om man utgår från Berger och Luckmanns (1966) identifikation med de 

signifikanta andra i den primära socialisationen så identifierade informanterna sig med 

föräldrarna och deras position i samhället. Efter deras studier beskrevs helt nya mål som 

exempelvis en civilingenjörsexamen eller arbete på FN. Detta är en indikation på att de har en 

ny internaliserad norm då ingen av dessa anses vara arbetarklassyrken. Informant 5 beskrev 

hur han innan Fryshuset inte såg på sig själv som en ”plugg-kille” men idag studerar han på 

högskola. Även här kan det tolkas som att en ny socialisation har tagit vid och att en ny 

identitet har formats. Informant 3 förklarade hur hon innan sina studier inte hade någonting, 

och idag har hon stora framtidsdrömmar. Det kan ses som att samtliga informanter har skapat 

en ny upplevelse av sig själva, en ny självkänsla enligt Cooleys (1983) syn på spegeljaget. 

Deras förstärkta självförtroende är något som är framträdande hos samtliga informanter. 

Lärarna var det som informanterna beskrev som en stor anledning till detta. De beskrev deras 

upplevelser av lärarna som positiva och att de var stödjande. Detta kan förstås genom Cooleys 

(1983) spegeljag. Genom att lärarna har sett på informanterna med ögonen ”du klarar av 

detta” har de även kunnat tro på det själva. Lärarna har haft en positiv syn och därmed 
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förstärkt informanternas självbild och självkänsla. Genom de sociala relationerna och den 

uppfattning lärarna har haft om informanterna, genom interaktionen har en ny självkänsla 

kunnat uppstå hos informanterna. I detta fall en positiv självkänsla, det självförtroende som de 

gemensamt beskrev kan på så vis förklaras genom den känsla av stolthet som Cooley (1983) 

förklarar kan uppstå genom den självreflexiva processen med lärarna. Lärarna som kunde ses 

som signifikanta andra enligt Berger och Luckmann (1966), då det går att som tidigare nämnt 

tänka sig att de hade känslomässiga relationer till lärarna. Lärarna blev i detta fall en positiv 

spegelbild som hjälpte informanterna att se på sig själva på samma sätt. Genom relationerna, 

processen av den nya socialisationen tillsammans med den sociala interaktionen som uppstod 

på folkhögskolan kunde deras nya identitet och självkänsla börjat växa fram. De beskrev att 

målet klarnade desto mer tid som gick, och att de upplevde att skolan var något de klarade av. 

Till skillnad från innan. Utmärkande är att det finns någon där som uppmuntrar och ser deras 

prestationer och bekräftar dem. Här förstärks inte enbart deras självförtroende, utan även 

deras självkänsla, deras syn på dem själva. Genom att de såg på sig själva med ny spegelbild, 

kunde de också identifiera sig på ett nytt sätt. Informanterna tror idag på sig själva inom både 

skolvärlden och i arbetslivet på ett sätt som de inte gjorde innan deras tid på Fryshusets 

folkhögskola. Idag ser de på sig själva som lyckade studenter och det kan ses som en del av 

deras nya identitet. Det kan även förklaras genom Goffmans ego identitet, då informanterna 

här hade fått en ny subjektiv upplevelse av sig själv, och de kunde nu plocka fram nya delar i 

sig själva (Chriss, 2015). Genom Berger och Luckmanns (2003) resocialisation kan vi här se 

att en omdefinition av deras vardagsverklighet och omförhandling av jaget har skett, och på så 

vis så har även deras identitet förändrats.  

 

5.3.2 Relationerna 

Gemensamt för majoriteten av informanterna var även att de upplevde att de påverkat sina 

vänner att börja studera. Informant 1 beskrev det så här:  
 

I1: Ja…Många som jag känner…Dom var också så här plugget är ingenting för mig men 

sen ändrade dom sig…Jag vill inte säga att det är på grund av mig men det känns ändå som 

det 

 

I: Mm. Hur då? 
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I1: Nämen du vet att dom ser att den ena pluggar och den andra jobbar fortfarande, det är 

som att man går ifrån varandra på ett sätt…Det är som att man inte förstår varandra längre 

och det är antingen du som får hoppa av skolan eller så får dom gå och plugga för att förstå 

det du förstår. 

 

Även Informant 2 beskrev att hon har påverkat sina vänner att studera:  

 

        I2: NU alltså jag kan inte säga eftersom jag började studera men efter att jag hade gått i 

folkhögskolan, alltså jag var jättenöjd med den skolan jag kan inte ens förklara och dom 

såg liksom att jag trivdes bra på den skolan bara pratade om den, och verkligen gick upp 

varje morgon och dom blev ju imponerade och ba va är det här för skola är det magi eller 

vad händer så dom blev jättenyfikna så nu pluggar typ alla av mina vänner, jag vet inte 

om det är jag som har påverkat men alla, eller majoriteten, typ alla mina vänner har börjat 

på folkhögskola och har fått betyg och nu typ söker in på universitet eller har börjat på 

universitet och det är året efter jag slutade…Fyra av mina vänner började på Fryshuset 

och tre av mina vänner började i Skärholmen, det är typ Röda korsets folkhögskola.” 

 

När Informant 3 fick frågan om vad hans vänner tyckte om att han studerade så svarade han så 

här:  

 

I3: Dom är jättestolta, dom är jätteglada, jag visar dom vägen också att det går förstår du…Jag 

blir som en sån här exempel för dom, man ska inte tro att ingenting är möjligt, men samtidigt 

som mina kompisar sa du har enkelt för skola… ”Ah det är bara för att du är skolsmart” men 

samtidigt grejen är det där var förut när jag gick på folkhögskola men nu när jag går i KTH 

dom blir så här stolta och tänker ah det där går vägen… 

 

I – Tror du att dom tänker så då, att dom också kan? 

 

I3: JA…det är det jag tänker! Jag säger det till dom, i början man vet inte vad man vill plugga 

men man måste ta ett steg i taget (…)” 

 

Informanterna beskrev hur de påverkat sina vänner till att börja studera. Detta kan förstås 

genom Cooleys (1909) primärgrupp. Den grupp som utmärker sig som genom en stark 
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sammanhållning där man strävar efter samma mål och ideal. Samtliga informanter 

beskrev sina vänner och man kan förstå det som att det var deras kompisgäng som 

beskrevs. Kompisgänget är en primärgrupp, en grupp som skapar mening och gemenskap 

för individerna enligt Cooley. I informanternas kompisgäng har målen eller idealen inte 

från början varit att studera men när de ser att det är möjligt för en av dem börjar de andra 

känna att det är möjligt även för dem. Idealen och målen inom gruppen förändras genom 

att fler och fler börjar studera. Informant 3 beskrev även att han ses som ett exempel och 

en slags förebild för sina vänner. Detta kan utöver primärgruppen tolkas även genom 

Cooleys (1983) spegeljaget. När han talar om för sina vänner att det går, så kan det tolkas 

som att han inte bara tror på sig själv, utan även på sina vänner. Vännerna i sin tur kan då 

spegla sig i honom och tro på att de också kan klara av studier. De svarar med en positiv 

självkänsla. Även här går det att tolka det som att Berger och Luckmanns (2003) 

resocialisation har skett. När Informant 1 beskriver att det är som att hon och hennes 

vänner inte förstår varandra längre, kan det förklaras med att en växling inom henne har 

skett från innan hennes studier, då hon nu har en ny internaliserad livsvärld och identitet 

och därmed ett nytt sätt att se på sin omvärld och sig själv.  

 

5.3.3 Bubblan och ett nytt tankesätt  

Fler av informanterna beskrev att de efter sina studier fått ett nytt tankesätt. Att de innan levde 

i en ”bubbla” i förorten, att de hade samma vänner med samma tankar och att man blev 

inskränkt i sättet att tänka och se på sin omvärld. Att de efter studierna upplever en annan 

förståelse för andra människor och att en ny väg in i samhället hade öppnats. Så här beskrev 

Informant 3 det:  

 

I3: Man blir så dära man blir lite inåt, man lever i sin bubbla och man blir hela tiden 

på defens förstår du, man har mycket fördomar om andra samhället, och andra 

samhället har fördomar om en men inte alla människor förstår du men sen märker man 

att alla är inte så…Och ja det blir fel, man blir vi och dom och hit och dit, förstår du, 

det är då man börjar skylla på samhället och det är då det där snacket kommer. 

 

Även såhär beskrev Informant 3 sin upplevelse av en förändring på grund av sina studier:  
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I3: Folkhögskolan den formar ju en sakta men säkert…Man går ju där i ett och halvt 

år så man märker det inte i början men sen märker man i slutet att det har hjälpt en 

jättemycket och samtidigt det här med socialt också…Man kommer ut från förorten 

och träffar folk andra människor, människor med andra nationaliteter, man kan träffa 

på folk man inte träffar annars…Människor som är från Sverige…  

 

Informant 3 beskrev att hans världsbild hade förändrats. Genom Berger & Luckmanns 

(1966) & Cooleys (1983) teorier om att samhället och individen tillsammans skapas och 

omskapas i en socialisationsprocess, kan vi tolka det som att informanterna inte endast 

påverkar sitt eget jag och sin närmaste omgivning, utan på sikt kan man även tänka sig att 

de påverkar samhället. Om vi utgår från att vännerna påverkar varandra till att börja 

studera och att de internaliserar nya normer och tankesätt kan även de ta sig ut ur 

”bubblan”. Det som Informant 3 beskrev om att han tidigare såg på ”det andra samhället” 

med andra ögon, det samhälle som han nu är en del av själv. Processen fortsätter på så vis 

att skapa och omskapa samhället och individerna. Det nya tankesättet som beskrivs kan 

även detta tolkas ha skett genom Berger och Luckmanns (2003) resocialisation. Det kan 

förklara ytterligare den stora förändringen som har skett inom de unga vuxna på 

Fryshusets folkhögskola.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel består av en diskussion av uppsatsen som helhet. I det första avsnittet summeras 

resultaten i förhållande till uppsatsens syfte. Därefter diskuteras resultatet i relation till 

tidigare forskning. Det förs även en reflektion kring resultat och analys i relation till det 

teoretiska ramverket och de metodologiska val som gjorts i denna studie. Avslutningsvis förs 

en diskussion kring studiens resultat och slutsatser samt resonemang kring förslag till framtida 

forskning.  

 

6.1 Summering 

I detta avsnitt summeras resultaten för att ge en tydligare bild av resultaten i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Uppsatsen har utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

syftat till att, baserat på intervjuer med unga vuxna som har studerat på Fryshusets 

folkhögskola, skapa djupare förståelse för hur unga vuxnas väg till studier på Fryshusets 

folkhögskola ser ut. Studien har därtill ämnat få en förståelse för de unga vuxnas upplevelser 

av sin studier på Fryshusets folkhögskola samt den betydelse dessa studier har för dem i deras 

liv och framtid. Utifrån syftet så formulerades följande frågeställningar:  

 

- Hur såg de unga vuxnas väg till Fryshusets folkhögskola ut? 

- Hur upplevde de sin studietid på Fryshusets folkhögskola? 

- Vilken betydelse tillskriver de sin tid på folkhögskolan efter avslutade studier? 

 

Informanterna hade gemensamt att de kom från en arbetarklassbakgrund. De berättade att de 

upplevde en känsla av att vilja hjälpa sina föräldrar och att de kände ett slags ansvar gentemot 

dem. Det kunde handla om vardagssysslor eller att hjälpa till ekonomiskt. Det framgick att 

föräldrarna inte hade högre utbildning. Utifrån tolkningen av empirin gav det en förståelse för 

de unga vuxnas sociala bakgrund och vilken position i samhället de befann sig i. Samtliga 

informanter hade även berättelser om misslyckade gymnasiestudier. De upplevde att 

gymnasietiden varit en jobbig och förvirrande period som tycks ha präglats av 

identitetssökande. De unga vuxna upplevde att de under gymnasietiden saknade tydliga 

ambitioner och att de inte hade något mål med framtiden. De upplevde till följd av sin 
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bakgrund en viss uppgivenhet och hopplöshet. Genomgående var det negativa känslor som 

beskrevs i förhållande till deras gymnasietid. Vid frågan om hur de hade hamnat på 

Fryshusets folkhögskola så berättade samtliga informanter att de hade blivit tipsade om 

skolan. De anledningar som beskrevs till varför de hade tagit beslutet att börja studera där var 

för att deras vänner eller bekanta hade uppmuntrat dem till det. Deras beslut att börja på 

folkhögskolan tycks grunda sig i att det fanns personer i deras närhet som trodde på dem och 

att det fanns en vilja att känna tillhörighet.  

 

I de unga vuxnas livsberättelser om deras tid på Fryshusets folkhögskola och vilken betydelse 

den hade haft för dem så var det relationerna med de andra deltagarna och lärarna som var det 

mest framträdande. Framförallt var det relationerna med lärarna som tycks ha haft störst 

betydelse för samtliga informanter. I deras berättelser framgick även vilken 

förändringsprocess de gått igenom under deras tid på Fryshusets folkhögskola. Samtliga 

informanter upplevde att de ville vidare i livet men inte hade något tydligt mål när de började 

på skolan, men under deras tid på folkhögskolan så förändrades detta allteftersom. Som 

nämndes tidigare så var det lärarna som tycks ha haft den största betydelsen för den 

förändring som informanterna gått igenom. Deras berättelser om lärarna handlade främst om 

att de fanns där och stöttade dem. Informanterna upplevde att de kände sig sedda och 

förstådda och att lärarna uppmuntrade dem. Deras upplevelser av lärarnas uppmuntran 

handlade till stor del om att de genom deras stöd upplevde att de fått ett mycket bättre 

självförtroende. Deras nyfunna bättre självförtroende yttrade sig exempelvis genom 

upplevelsen av att nu vara smart och att kunna klara av högre studier.  

 

Utifrån informanternas berättelser om innan, under och efter deras tid på Fryshusets 

folkhögskola framgick det att de hade gått igenom en förändring. De upplevde ett bättre 

självförtroende och utifrån tolkningen av empirin framgick även en förändring i 

informanternas självkänsla. Det framgick att deras bild av dem själva hade förändrats genom 

en socialisationsprocess och de nära relationer de haft på folkhögskolan. Informanternas 

förändring fanns även i deras beskrivningar av vart de befinner sig idag och hur de ser på sin 

framtid. Informanternas livsberättelser om deras nuvarande situation var genomgående positiv 

om de jämförde med deras situation innan deras tid på Fryshusets folkhögskola. Samtliga 
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informanter hade nu ett större hopp för framtiden och det fanns gemensamt en upplevelse av 

det fanns fler möjligheter på arbetsmarknaden. Förändringarna handlade exempelvis om en 

upplevelse av att ha fått en större chans att ta sig in i samhället. Känslor som beskrevs var att 

gå från att inte ha någonting till att allt är möjligt. Samtliga av de unga studerar idag på 

högskola och har positiva framtidsvisioner.  

 

Det framgick i resultaten att de unga vuxna har gått igenom en förändring efter deras studier 

vid Fryshusets folkhögskola. Det går att tyda utifrån tolkning av empirin att de har en ny 

upplevelse av sig själva och deras omvärld. Genom tolkningen av att informanterna har en ny 

internaliserad verklighet och att en omförhandling av jaget har skett fanns därmed även en 

förändrad självbild och identitet hos informanterna.  

 

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning  

Tidigare forskning menar att den sociala bakgrunden påverkar individers förutsättningar att gå 

vidare till högre studier och att personer från arbetarklassen är underrepresenterade på 

Sveriges högskolor och universitet (SOU, 2000:47; Eriksson & Jonsson, 1994). Vidare menar 

den tidigare forskningen att barn anpassar sina aspirationer efter sina föräldrar vilket innebär 

att de barn som är uppväxta i arbetarklassen tenderar att anpassa sina aspirationer därefter. 

Detta innebär att barn från arbetarklassen är mindre benägna att söka sig till högskolevärlden 

då den miljön kan upplevas som främmande för dem (SOU 2000:47; Eriksson & Jonsson 

1994). Detta går i linje med resultaten i denna studie där samtliga informanter hade en 

arbetarklassbakgrund. Resultat visade nämligen att informanterna, innan deras studier på 

Fryshusets folkhögskola, hade oavslutade gymnasiestudier, lågavlönade arbeten och att de 

upplevde att de saknade ambitioner för akademiska studier. 

 

En annan studie utförd i Sverige som behandlar de växande sociala problemen visade att 

second chance schools har en stor betydelse för att undvika socialt utanförskap och öka sina 

chanser på arbetsmarknaden (Nordlund, 2012). Detta kan sägas överensstämma med 

resultaten i den här studien. Då informanternas studier på folkhögskolan hade bidragit till att 

de har tagit sig vidare till högskola eller universitet har detta ökat deras chanser på 

arbetsmarknaden och därmed minskat risken för att hamna i ett socialt utanförskap. Detta går 
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även i linje med Gallaghers (2010) forskning som menade att second chance schools ger 

elever som inte klarat av den traditionella skolan en andra chans. Där målet var att dessa 

elever skulle ta sig vidare på arbetsmarknaden och högre studier. Samma studie visade även 

att de elever som studerat på den skolan hade nått dessa mål (Gallagher, 2010). Även detta 

kan sägas gå i linje med de resultat som denna studie visade. Samtliga av informanterna har 

efter avslutade studier på Fryshusets folkhögskola tagit sig vidare in på högskola eller 

universitet. Dessa resultat går även i linje med tidigare forskning rörande deltagare som 

studerat på folkhögskola i Norden. Enligt Paldanius (2003) så hade de deltagare som slutfört 

sina studier på folkhögskola bidragit till vidare anställningar eller studier på universitet 

(Paldanius, 2003). Studier vid folkhögskola ökar dina chanser att återuppta akademiska 

studier enligt tidigare forskning (Borgen et.al., 2015).  

 

Tidigare forskning var enstämmig gällande betydelsen av vad folkhögskolan haft för 

betydelse för deltagarna som studerat där. Den tidigare forskningen visade även liknande 

resultat gällande den sociala interaktionen på folkhögskola och den betydelse det sociala hade 

haft för deltagarna (Larsson, 2013; Paldanius, 2003). Det som hade haft störst betydelse för 

deltagarna var relationerna de format under sin tid på folkhögskola. Det som deltagarna fick 

med sig från folkhögskola visade sig vara gemenskapen, tillhörigheten, konsten att kunna ta 

andra människor och bekräftelsen att man duger (Paldanius, 2003). Även Gallaghers (2010) 

tidigare forskning visade att lärarna på skolan spelade en avgörande roll för elevernas 

personliga, sociala och akademiska utveckling (Gallagher, 2010). Det överensstämmer med 

resultaten i denna studie som visade att interaktionen och lärarna hade haft stor betydelse för 

deltagarnas utveckling under deras tid på Fryshusets folkhögskola. Gemensamt för alla 

informanter var även deras utvecklade självförtroende och självkänsla som de hade utvecklat 

under deras tid på folkhögskolan. Även detta går i linje av den tidigare forskningen som 

menade att deltagare och elever vid folkhögskola och second chance schools hade utvecklat 

självförtroende och självkänsla efter deras avslutade studier (Gallagher, 2010; Paldanius, 

2003; Statistiska centralbyrån, 2006).  

 

Resultaten i denna studie visade att en förändring hade skett hos informanterna och att denna 

förändring hade gett dem tillträde till högskola och större möjligheter på arbetsmarknaden. 

Resultaten visade även att de hade fått ett nytt tankesätt och en väg in i samhället som de 
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beskrev det. Detta överensstämmer med den tidigare forskningen som sa att utbildning kan 

bidra till individers personliga utveckling och sociala rörlighet. Forskningen beskrev även att 

högre utbildning ger möjlighet att utjämna samhällets sociala skillnader (SOU; 2000:47). Det 

nya tankesätt hos informanterna som framgick i resultaten i denna studie pekade på att 

informanterna hade fått ett nytt sätt att se på sin omvärld och en upplevelse av en ny slags 

förståelse för andra människor. Detta överensstämmer med den tidigare forskning som 

menade att utbildning även kan leda till en ökad förståelse mellan olika individer och grupper 

(SOU, 2000:47).  

 

Folkhögskolans roll beskrivs också i den tidigare forskning som en bidragande faktor till 

jämställdhet i dagens samhälle (Bernhard & Andersson, 2017; Larsson, 2013). Folkhögskolan 

fyller en viktig roll menar Larsson (2013), den fyller ut de brister som finns inom den 

traditionella skolformen, i ett samhälle med nya sociala problem och med en ökande 

ojämställdhet mellan rika och fattiga (Larsson, 2013). Resultaten i denna studie visade alltså 

att genom att informanterna studerat vid Fryshusets folkhögskola har gått från en viss position 

med ouppnådda betyg och en osäker situation på arbetsmarknaden, som den tidigare 

forskningen menar kan leda till socialt utanförskap (Nordlund, 2012) till att informanterna 

idag studerar på högskola eller universitet och har fått helt nya möjligheter till arbete. En 

annan tidigare forskning som visade på att de som studerat second chance schools hade fått en 

stor löneutveckling efter avslutade studier (Nordlund, 2012). I resultaten i denna studie 

framgår inte vart informanternas högre utbildning kommer att leda dem, inte heller om de 

hade hamnat i ett utanförskap utan tiden på folkhögskolan. Det skulle en dock kunna tolkas 

utifrån resultaten som fanns, att folkhögskolan har en bidragande roll till jämställdhet i det 

svenska samhället. 

 

Resultaten visade att gemensamt för alla informanter var att de genomgående hade positiva 

känslor gentemot deras studier vid folkhögskola, vilket överensstämmer med den tidigare 

forskningen (Paldanius, 2003; Larsson, 2013).  

 

6.3 Resultat och analys i relation till teori 

Det teoretiska ramverket för denna studie har utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv bidragit 

till att skapa en djupare förståelse för den förändringsprocess deltagarna på Fryshusets 
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folkhögskola gått igenom. Berger och Luckmanns teori om socialisationsprocesser och 

resocialisation gjorde det möjligt för tolkning av förändringen som skett och den processen 

som informanterna gick igenom. Deras begrepp signifikanta andra möjliggjorde för tolkning 

av de relationella band som uppstod på folkhögskolan. Som ett komplement till Berger och 

Luckmanns teori användes även Cooleys begrepp spegeljaget och primärgruppen. Dessa 

begrepp visade sig vara hjälpsamma för vidare tolkning av relationerna på folkhögskolan. 

Spegeljaget bidrog till en djupare förståelse för hur människor påverkar varandra på det 

emotionella planet genom självreflexiva processer. Informanternas förändrade självförtroende 

kunde förklaras med hjälp av spegeljaget, de gav en förståelse för hur lärarnas uppmuntran 

ledde till ett ökat självförtroende för informanterna. Primärgruppen bidrog till att förstå 

gruppens betydelse för informanterna. Hur de andra deltagarna på skolan och deras vänner var 

faktorer som påverkade de unga vuxnas förändringsprocess. Goffmans teori om identitet och 

då i synnerhet hans teoretisering kring identitetstypen ego bidrog till en större förståelse för 

den förändring och omförhandling av jaget som de unga vuxna upplevde till följd av sin 

studietid på Fryshusets folkhögskola. Denna förståelse gällde framförallt hur de i den givna 

situationen, till följd av lärarnas frågor om framtiden och andra deltagares mål, insåg att det 

var av relevans att plocka fram egna mål och bli mer målinriktade.  

 

En kritisk efter reflektion gällande de valda teorierna skulle eventuellt kunna vara att det finns 

senare utvecklade interaktionistiska teorier om samhället och individerna. Möjligtvis kunde 

någon annan av de senare teorier ha bidragit till en djupare förståelse för processen för 

identitetsskapandet hos individerna. Studiens tolkning av resultaten skulle möjligtvis kunnat 

förstärkas ytterligare med teorier om utbildning, samhället och social reproduktion. Eventuellt 

hade klassteorier och teori om social mobilitet breddat studien ytterligare med en djupare 

förståelse för individernas sociala bakgrund och människans mekanismer till att påverka sitt 

jag och sin egen biografi.  

 

6.4 Resultat och analys i relation till metodologisk ansats 

I denna uppsats användes kvalitativa intervjuer som metod. Detta innebar att jag fick tillgång 

till informanternas upplevelser och berättelser om deras livsvärld. Utifrån studiens syfte att 

söka förståelse för just detta så anses detta vara ett rimligt val av metod. Det gav mig en insyn 

i informanternas upplevelse av vilken betydelse Fryshusets folkhögskola haft för dem och det 
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gav en förståelse för hur förändringsprocessen kan ha skett. Däremot hade resultaten 

möjligtvis kunnat stärkas om en eller ett flertal observationer utförts. Utifrån resultaten om 

lärarnas betydande roll för informanternas självförtroende och självkänsla hade observationer 

i klassrummen på Fryshusets folkhögskola kunnat ge en djupare förståelse för den 

interaktionen som sker mellan lärare och deltagarna där. Utifrån min egen förförståelse som 

tidigare deltagare på Fryshusets folkhögskola så kan detta eventuellt ha gett mig en viss 

förståelse för detta men om studien utförts under en längre tidsperiod hade observationer med 

fördel kunnat användas som komplement till intervjuerna för att stärka trovärdigheten.  

 

Det kan i denna studie ha uppkommit några potentiella nackdelar på grund av min 

förförståelse med valet av intervjuer som metod. Informanterna kan under intervjutillfället ha 

tagit för givet att jag förstod vissa saker eftersom att även jag har studerat där. Det kan 

därmed ha gjort att de inte utvecklade sina svar så som de hade gjort om det hade varit en 

intervjuperson utan någon förförståelse. Det kan även ha varit en fördel då jag upplevde att 

informanterna vågade öppna upp för mig i en hög utsträckning. För att förebygga potentiella 

nackdelar med min förförståelse har jag under hela studiens arbete varit medveten om min 

egen förförståelse. Som helhet upplever jag att mina förkunskaper gav mig en fördel genom 

hela genomförandet av studien.  

 

Då detta är en kvalitativ studie så är resultatet inte generaliserbart på den större populationen. 

Resultaten är alltså inte representativa för en större grupp i samhället. Även detta var något 

jag var medveten om vid mitt metodval då denna studie inte ämnade generalisera resultaten 

till populationen. Syftet var att få en djupare förståelse för de unga vuxnas upplevelser som 

studerat vid Fryshusets folkhögskola.  

 

6.5 Avslutande diskussion 

Denna studie visade att Fryshusets folkhögskola har haft en betydande roll för de unga vuxna 

som gått ut från gymnasiet utan behörighet och som idag studerar vid universitet. Deras 

upplevelser av förändrat självförtroende tycks ha uppkommit främst genom de relationer de 

format under sin tid på skolan. Lärarna och lärarnas stöd och uppmuntran var en stor del till 

det upplevda ökade självförtroendet hos deltagarna. De tycks även ha gått igenom en 
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förändringsprocess under deras tid på folkhögskolan. Genom de interaktioner och relationer 

deltagarna haft på folkhögskolan så har deras självkänsla stärks, deras syn på dem själva och 

deras omvärld tycks även den ha förändrats. Utifrån detta framgick även en förändring i deras 

identitet. Även de unga vuxnas syn på högre utbildning, andra människor och till viss del 

samhället har förändrats. Från att de upplevde att högre utbildning inte var något för dem till 

att idag studera på högskola eller universitet. Förändringarna handlade exempelvis om en 

upplevelse av att ha fått en större chans att ta sig in i samhället och även hur de påverkat sina 

vänner att börja studera. Förändringen ledde alltså inte endast till en personlig utveckling hos 

informanterna, utan på sikt skulle det kanske även kunna leda till en samhällsförändring. 

Samtliga informanter hade nu ett större hopp för framtiden och det fanns gemensamt en 

upplevelse av det fanns fler möjligheter på arbetsmarknaden. Lärarna på Fryshusets 

folkhögskola tycks ha haft den största påverkan på de unga vuxnas förändringsprocess. 

 

Jag kan känna igen mig i studiens resultat och informanternas livsberättelser. Detta då även 

jag upplever att en förändring har skett hos mig under min studietid på Fryshusets 

folkhögskola, både vad gäller självkänsla och identitet. Idag har jag en nästan färdig examen 

från Uppsala universitet och jag har nu en positiv syn på min framtid efter avslutade studier. 

Min förhoppning har därför varit att min studie kan bidra till att minska det potentiella stigma 

som kan finnas kring att ha oavslutade gymnasiestudier och att studera på folkhögskola. 

Därtill hoppas jag att det i denna studie framgått hur viktig och utvecklande folkhögskolan är 

för de människor som av någon anledning inte slutfört sina gymnasiestudier eller saknar 

fullständiga betyg. För dessa människor, som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i 

utanförskap, är folkhögskolan sannolikt en plats där de får en andra chans. Det är en andra 

chans som kan tänkas ha en positiv påverkan på individerna såväl som samhället i det långa 

loppet.  

 

Avslutningsvis, med bakgrund mot dessa slutsatser, skulle det för vidare studier vara 

intressant undersöka närmare just lärarens roll och den interaktion i klassrummen som är unik 

för folkhögskola. Det skulle även vara intressant att utveckla denna typ av studie och utföra 

fler kvalitativa studier, samt över tid. Det skulle vara intressant att titta närmare på unga i 

liknande situation och då även fokusera ytterligare på deras sociala bakgrund samt hur det ser 
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ut efter avslutade studier på högskola eller universitet. Detta för att utveckla ytterligare de 

tidigare studier som gjorts rörande utbildningens roll och kanske framförallt folkhögskolans 

roll till social inkludering.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

En förfrågan om deltagande i studie 

Hej X! Jag har fått dina kontaktuppgifter av X. Jag läser beteendevetarprogrammet på Uppsala 

universitet och jag har precis påbörjat mitt arbete med min C-uppsats i ämnet socialpsykologi. Därför 

söker jag nu efter personer som har gått på Frysen att intervjua. Mitt mål är att utföra intervjuerna 

under v. 46-47. Återkom gärna med en tid som skulle kunna funka för dig. Här nedan följer mer info 

om studien. Tack! 

  

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker jag upplevelsen av att ha gått från 

Fryshusets Folkhögskola till högskola eller universitet. Jag hoppas få en djupare förståelse kring 

upplevelser från dina studier både på Fryshusets folkhögskola och dina pågående studier. Hur du 

hamnade där och hur de högre studierna har påverkat dig och ditt liv. Jag hoppas nu på att kunna 

utveckla studien med din hjälp! 

  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som tidigare elev på Fryshusets folkhögskola samt att du efter dina 

studier där har gått vidare till högre studier. Jag kommer under de närmaste ca: 2 veckorna intervjua 

dig plus 4-5 andra gamla deltagare från Fryshusets folkhögskola som också läser vidare på högskola 

eller universitet. Intervjun kommer att ta ca 45 min och kommer att ljudinspelas så att jag kan använda 

det vi pratat om i intervjun i mitt vidare examensarbete, med fokus på det som nämns ovan. Om du 

inte har möjlighet/tid att ses face to face för en intervju går det bra att ta det över FaceTime alt. 

Messenger videochatt.  

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi/jag och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kommer att analyseras 

och publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen. Vi kommer att kontakta dig i 

ärendet i v. 46-47.  

  

Stockholm 13/11-17 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra Loön, student på Uppsala universitet, Sociologiska institutionen 

Telefon: xxx E-post: sandralooen@gmail.com 

Handledare: Dr. Marcus Persson  
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Namn: 

Ålder: 

Bostadsort:  

Sysselsättning:  

Familj:  

Föräldrar sysselsättning:  

 

- Kan du berätta lite om din bakgrund? 

- Vad gjorde du innan Fryshusets folkhögskola? 

- Hur kom det sig att du beslutade dig att börja studera på Fryshusets folkhögskola? 

- Vad hade du för upplevelser av tidigare studier? 

- Var det du själv som beslutade att du skulle börja plugga igen? 

-  Hade du något mål när du började på Fryshusets folkhögskola? 

- Upplever du någon skillnad från att plugga på folkhögskola vs. universitet? Om ja, kan du beskriva 

skillnaden?  

- Hur är upplevelsen av att studera vid universitet?  

- Har du berättat att du studerat på folkhögskola och om du har gjort det, upplever du att du har blivit 

bemött annorlunda för att du har studerat på folkhögskola?  

- Upplever du att studierna på Fryshuset har hjälpt dig på något sätt?  

- Upplever du någon skillnad mellan dig och de som har studerat den traditionella vägen?  

- Hur ser din familj på att du studerar?  

- Hur ser dina vänner på att du studerar? 

- Vill du berätta lite om dina framtidsplaner? 

- Hur ser ditt liv ut idag? Upplever du att det någon skillnad från innan Fryshusets folkhögskola? 
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