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SAMMANFATTNING 

I denna studie har fem personers egna redogörelser kring uppväxten i en familj med 

akademisk utbildning och hur detta kan ha påverkat den identitetsskapande processen och 

synen på utbildning undersökts. Detta har skett genom semistrukturerade intervjuer och 

resultatet har sedan analyserats utifrån Pierre Bourdieu och Richard Jenkins teorier och 

begrepp. Studiens teoretiska referensram är att identiteten förhandlas utifrån individens 

sociala omgivning i en ständigt pågående process. Resultatet indikerar att respondenterna 

själva anser att det finns en påverkan genom uppväxtmiljön som kan bero på föräldrarnas 

högre utbildningsnivå. Det framhålls av respondenterna att det är flera faktorer än 

uppväxtmiljön som spelar in i den identitetsskapande processen och synen på utbildning; 

främst betydelsen av nya relationer och situationer samt skolgången. 

Nyckelord: Identitetsskapande, högre utbildning, unga vuxna 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

”Och hela tiden kan man vara tryggt förvissad om att ens barn kommer att växa upp bland 
likasinnade, lyssna på sin Clash, läsa sin Foucault och så småningom få sin egen kulturella 
aktieportfölj att förvalta.” 

Citatet kommer från en nyhetskrönika i Dagens Nyheter som skrevs av Bengt Ohlsson 

(Dagens Nyheter: Kulturellt kapital förvaltas bäst på Södra Latin; 2013-09-27). Krönikan 

behandlar föräldrars strävan att forma sina barn till, som Bengt Ohlsson uttrycker det, 

”kulturella kapitalister” som passar in i familjens levnadsmönster. Koder i det sociala 

beteendet ska knäckas vilket kan ta en livstid, kontakter ska knytas, rätt bostadsområde och 

rätt skola ska väljas. När tiden är inne ärvs den kulturella aktieportföljen från föräldrar till 

barn, de är nu upp till barnet att förvalta och föra vidare denna kulturella rikedom som hon 

samlat på sig.  

Det kulturella kapitalet är ett begrepp som den franska sociologen Pierre Bourdieu myntat. 

Det inledande citatet visar att en viss grupp av människor har en särskild smak när det 

kommer till val av umgänge, litteratur och musik. De har ett visst kapital som blir betydande. 

Det kulturella kapitalet handlar exempelvis om att inneha en högre utbildning, uppskatta 

klassisk litteratur och att kunna föra sig väl i språket (Bourdieu, 1993, s. 247f; 290f). Vilken 

betydelse får detta för den identitetsskapande processen? 

Richard Jenkins (2008) menar att vår identitet ska förstås i våra relationer. Vi är ingenting 

utan den sociala omgivning vi identifierar oss utifrån. Identiteten är en process, det är något vi 

hela tiden gör (s. 5f). Det är utifrån detta antagande, att det är i interaktionen med andra som 

identitet förhandlas, som gör att det blir intressant att se på personer som har föräldrar med 

högre utbildning. Hur påverkas dessa personer av att växa upp i ett akademiskt hem? 

Denna uppsats gör en ansats att söka förstå och belysa hur unga vuxna i åldern 20-29 år som 

vuxit upp i en familj med högutbildade föräldrar upplever sin identitetsskapande process, och 

hur detta påverkar synen på utbildning. Mycket forskning kring ämnet handlar om hur denna 

typ av uppväxtmiljö får betydelse för skolval och prestationer i skolan (se exempelvis Palme, 

2008; Skawonius, 2005). Jag vill i denna uppsats belysa hur denna typ av uppväxtmiljö också 

påverkar identitetsprocessen bland unga vuxna och syn på utbildning. Det är uppenbart att 

familjens ekonomiska kapital i form av ekonomiska tillgångar får betydelse för ungas 
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identitetsskapande process, dock har en avgränsning gjorts och denna uppsats behandlar 

främst kulturellt kapital med utgångspunkt i föräldrarnas högre utbildning. Utbildning kan 

anses som en relevant måttstock för kulturellt kapital då det anses kulturellt värdefullt att vara 

teoretiskt påläst, det går att tala om ett utbildningskapital, se avsnitt ”2. Tidigare forskning” 

för vidare utveckling. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att söka förstå och belysa unga vuxnas redogörelser av den identitetsskapande 

processen och synen på utbildning utifrån uppväxten i en familj där minst en förälder har en 

högre utbildning från universitet eller högskola. Frågeställningen lyder:  

Hur påverkar föräldrars högre utbildning unga vuxnas identitetsskapande och syn på 

utbildning, enligt unga vuxna?  

1.3 Disposition 

I följande avsnitt kommer en genomgång av tidigare forskning att presenteras med 

utgångspunkt i identitetsskapande, vad det innebär att vara ung vuxen, kapitalbegreppen samt 

utbildning och föräldrars påverkan. Den tidigare forskningen ger en inblick i hur 

forskningsfältet ser ut och ligger till grund för efterföljande avsnitt. Därefter följer ett avsnitt 

som presenterar uppsatsens valda teori och beskrivning av relevanta begrepp, med 

utgångspunkt i Pierre Bourdieu och Richard Jenkins teorier och begrepp. Metodavsnittet 

redogör för uppsatsens metodologiska ansats samt innehåller en beskrivning av vilka urval 

som gjorts, tillvägagångssätt för insamling av material, en redogörelse för analysmetod samt 

uppsatsens tillförlitlighet och giltighet. Metodavsnittet behandlar också uppsatsens etiska 

riktlinjer. Därefter följer uppsatsens delar som presenterar det analyserade materialet och som 

kopplas till vald teori följt av en avslutande diskussion som ger en resultatsammanfattning 

och ett avsnitt där resultatet kopplas till tidigare forskning, vilket mynnar ut i en 

resultatdiskussion och en diskussion om teorins tillämpbarhet. I den avslutande diskussionen 

diskuteras också vald metod i förhållande till resultatet samt att ett förslag till vidare forskning 

ges. 

2. Tidigare forskning  

I avsnittet om tidigare forskning görs en kartläggning av den forskning som gjorts på området, 

och behandlar delar om (1) identitet som något socialt konstruerat och genom ett 

utvecklingsperspektiv, (2) vad det kan innebära att vara ung vuxen, (3) kapitalbegreppen och 
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(4) utbildningen och föräldrars påverkan. Redogörelsen i detta avsnitt ligger till grund för 

kommande avsnitt och återanknyts till resultatet i avsnitt ”6.2 Resultat och tidigare 

forskning”. 

2.1 Identitet  

Identitetsforskningen idag är bred och det går således inte att föra ett uttömmande 

resonemang kring begreppet i denna uppsats. Den forskning som här presenteras är utvald för 

att dels ge en bredare syn på identitetsforskningen och dess debatt samt dels ge en mer 

specifik inriktning för mitt valda område kring identitet.  

Hammarén & Johansson (2009) skriver att vi i vardagsspråket använder identitet som ett 

verktyg för att avgränsa och fastställa en individs tillhörighet. Vi talar då om att se till likheter 

och skillnader. De tar också upp identifikation, en vilja att tillhöra och förknippas med en viss 

grupp (s. 9). Begreppet identifikation är något som återfinns hos Richard Jenkins (2000) som 

menar att identifikation görs i relation till andra. Jenkins menar att vi kan tala om 

”självidentifikation” och ”gruppidentifikation”. Vi identifierar ständigt oss själva, och det sker 

i relation till att vi också identifierar andra och blir identifierade av andra. Vi identifierar oss 

också genom grupper, dels genom att tillhöra en grupp som vi tillskriver mening och 

identifierar oss med samt dels genom att andra individer och grupper identifierar den. Det 

sistnämnda kan benämnas som kategorisering och ska förstås i samverkan med identifikation 

(s. 8f). Adams & Marshall (1996) skriver i en artikel om adolescensens ”identitetsformation” 

om identitetsskapande utifrån socialisation genom det individuella och kollektivet, vilket får 

stöd av Jenkins (2000) och Hammarén & Johanssons (2009) tankar om identifikation. Det 

individuella handlar om att särskilja sig från andra och det kollektiva handlar om integration, 

att identitet förhandlas i socialisering med signifikanta andra och grupptillhörighet vilket 

också benämns kollektiv identitet (Adams & Marshall, 1996, s. 430f). I artikeln tas, som 

nämnts ovan, betydelsen av tillhörighet upp, vilket stöds av ovan nämnda teoretiker och även 

Zygmunt Baumans definition:  

The idea of ‘identity’ was born out of the crisis of belonging and out of the effort it 
triggered to bridge the gap between the ‘ought’ and the ‘is’ and to lift reality to the 
standards set by the idea – to remake the reality in the likeness of the idea. (Bauman, 
2004, s. 20).  

Här tas utgångspunkten i det moderna samhället, i ständig förändring, och glipan mellan hur 

man bör vara och hur man är. Det finns alltså även här en tanke om det kollektiva och det 

individuella, i enlighet med det som ovan anförts.  
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Studierna ovan visar på social identifikation, vi vet vem vi är och vilka andra är. 

Kategoriseringen som görs av andra är av samma vikt som den identifiering vi gör av oss 

själva (Jenkins, 2000, s. 8). Alltså, identiteten förhandlas i relation till andra. En stor mängd 

av den forskning som gjorts kring identifikation handlar om det i stort sett omvända, den 

psykologiska förklaringen kring utveckling. Utvecklingsperspektivet inom psykologin hämtar 

förklaring i individens utveckling i olika stadier, från fosterstadiet till en fulländad 

samhällsmedborgare (Hammarén & Johansson, 2009, s. 15). Erik H. Erikson är framträdande 

inom denna disciplin. Erikson menar att utvecklingen av ett jag och en identitet sker i åtta 

stadier från spädbarnsålder till ålderdomen (Erikson, 1963, s. 224ff; Erikson, 1968, s. 79ff). 

Perspektivet har fått kritik och det är naturligtvis inte möjligt att bortse från den yttre 

påverkan som sker i vår sociala omgivning. Den första socialisationen vi får i hemmet under 

våra första år, den primära socialisationen, och den socialisering som sker i samhället efter 

den primära socialisationen; den sekundära socialisationen, får betydelse för 

identitetsprocessen. Sekundär socialisation kan exempelvis ske i skolan eller i andra delar av 

samhället (Berger & Luckmann, 2010, 153ff; 162ff). Det är också utgångspunkten i denna 

uppsats, att processen kring identitetsskapandet sker i relation till andra. Det kan till exempel 

vara familjen, skolan och vännerna som spelar en central roll i de intervjuade personernas 

reflektioner kring uppväxten och dess påverkan på identitetsprocessen och synen på 

utbildning.  

2.2 Att vara ung vuxen och vägen dit 

Helena Kåks (2007) har i en avhandling följt ungdomar i en longitudinell studie över 10 år, 

från 15-25 år och intervjuat dessa i olika stadier i livet. Kåks menar att det är en period med 

många omvälvningar och det är här frigörandet börjar ske; frigörandet från den egna familjen 

för att på egen hand börja forma sin identitet. Det här är en period där unga måsta ta ställning 

till olika val och hur de vill leva sitt liv. Kåks skriver att behovet av förebilder är stort och att 

unga under denna period kan anses som mottagliga för yttre påverkan. Detta kan liknas med 

Berger & Luckmanns (2010) tankar om socialisation som diskuteras i avsnittet ovan. De unga 

i Kåks studie, när de slutliga intervjuerna genomförs, befinner sig i övergången från att lämna 

hemmet där den primära socialisationen skett och ta sig an samhället på egen hand, och 

genom den sekundära socialisationen i förhållande till andra grupper än familjen skapa sig 

kunskap och förhandla sin identitet (Berger & Luckmann, 2010, s. 153ff; 162ff). Kåks talar 

också om ärvda värderingar och handlingsmönster som den unge har med sig hemifrån, vilket 

då har skett genom den primära socialisationen (Kåks, 2007, s. 19; Berger & Luckmann, 
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2010, s. 153ff). Kåks (2007) forskning stämmer väl överens med denna uppsats 

huvudpersoner, som befinner sig mitt i eller i slutskedet av vad avhandlingen behandlar. De 

intervjuade personerna har med stor sannolikhet genomgått just denna fas i livet.  

En särskild händelse i den unges liv som kan beskriva övergången från barn till vuxen är när 

utbildningen är avslutad och steget in i arbetslivet tas (Kåks, 2007, s. 134). Återigen befinner 

sig uppsatsens huvudpersoner mitt i denna övergång, och vissa har redan tagit steget. Denna 

övergång är, som Kåks skriver, mycket viktig och får betydelse för identitetsskapandet. Unga 

vuxnas syn på denna övergång mellan utbildning och arbete, och den olika relevans som kan 

tillskrivas utbildning och arbete, kan sannolikt bottna i uppväxtmiljön. I Kåks studie enas de 

flesta ungdomarna kring att utbildning är viktigt, och en förutsättning för att kunna göra 

övergången till arbetslivet. Det framhålls dock att ungdomar till föräldrar som råkat ut för 

arbetslöshet har smärtsamma minnen kring detta, vilket färgat deras syn kring arbete. Detta 

visar att föräldrars situation påverkar ungdomar starkt (Kåks, 2007, s. 137), vilket får 

betydelse för denna uppsats då unga vuxna berättar om uppväxten och högutbildade föräldrars 

påverkan. Andra punkter som kan anses som övergångar är att börja gymnasiet, att flytta 

hemifrån, resor, förlora en förälder och bilda familj (Kåks, 2007). 

2.3 Kapitalbegreppen  

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av Bourdieus kapitalbegrepp utifrån Donald Broady 

(1998) för att sedan gå vidare till att introducera ett kompletterande begrepp; identitetskapital. 

Begreppsgenomgången avser ge en förklaring till de olika kapitalen för att i efterkommande 

avsnitt använda dessa begrepp i förståelsen av unga vuxnas sociala bakgrund. En närmare 

beskrivning av begreppen återges i teoriavsnittet, se ”3.1 Pierre Bourdieu”.   

Donald Broady (1998) diskuterar i ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg” 

Pierre Bourdieus bidrag till utbildningssociologin. Bourdieu menar att vårt förhållande till 

utbildningen är en aspekt av vårt förhållande till kulturen. Utbildningskapitalet är en form av 

det kulturella kapitalet (Broady, 1998, s. 5). Förklaringar till kapitalbegreppen ges, kulturellt 

kapital genom högre utbildning och ett kultiverat språkbruk samt det ekonomiska kapitalet i 

form av materiella tillgångar. Det kulturella kapitalet kan anses stå i motsättning till det 

ekonomiska kapitalet (Broady, 1998, s. 6f). Broady skriver:  

Om man tillhör överklassen men inte har pengar, vad har man då? Ett svar på den 
frågan ger besked om vad det kulturella kapitalet är. (Broady, 1998, s. 7).  
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Det kan således handla om att individer kan skapa sig positioner i samhället utifrån andra 

tillgångar än rent materiella. Vad är det då som kan skapa makt, bortsett från pengar? Det kan 

naturligtvis handla om utbildning. Genom utbildning skapar sig individen en kunskap som 

blir en symbolisk tillgång jämförbar med materiella tillgångar. Kapitalbegreppen kan därför 

anses ha hög relevans i en studie om föräldrars högre utbildning och hur detta påverkar deras 

barn och barnens syn på utbildning. Ett annat begrepp som tål att introduceras är 

identitetskapital (identity capital). Identitetskapital diskuteras av Cote i flera artiklar och ska 

förstås genom att kultur och identitet är relaterade till varandra. Begreppet kommer ur 

humankapital, som innebär att ”skill-oriented knowledge” genererar en ekonomisk aktivitet, 

och ur det kulturella kapitalet. Cote menar att dessa två begrepp inte är tillräckliga för att 

beskriva olika övergångar och händelser i det senmoderna samhället. Det senmoderna 

samhället beskrivs som starkt föränderligt (Cote, 1996, s. 424), vilket går i linje med Bauman 

(2004). Identitetskapitalet kan förklaras i att ”individer investerar i sig själva”, detta görs 

genom att etablera ett jag genom att förvärva sociala och tekniska färdigheter inom flera olika 

områden, skaffa sig en ”bank” av effektiva beteenden, genom psykosocial utveckling, att 

verka inom olika nätverk och ha förmågan att förhandla med andra (Cote, 1996, s. 425f).  

Identitetskapitalet integrerar det psykologiska perspektivet med det sociologiska perspektivet, 

och rör sig på en skala från synliga till osynliga attribut. Det synliga, som ofta yttrar sig i vissa 

beteenden, är starkt ekonomiskt kapital, utbildning (kulturellt kapital), olika medlemskap 

(socialt kapital) och kompetenser som av omgivningen värderas högt (humankapital). Det 

som inte är lika lätt att se, de osynliga attributen, är olika inre aspekter som mental styrka, 

självförtroende och förmågan att resonera moraliskt och tänka kritiskt (Cote, 1997, s. 578; 

Cote & Schwartz, 2002, 574f).  

2.4 Utbildning och föräldrars påverkan 

I sin avhandling skriver Mikael Palme (2008) om att barn till föräldrar som har ett starkt 

kulturellt kapital, och därmed också ett starkt utbildningskapital, hanterade de krav som 

ställdes i skolan bättre än ”normaleleven”. Eleverna upplevde att de redan besatt de kunskaper 

som skolan lärde ut, och detta genom att hemmets kulturella kapital givit dem dessa 

förutsättningar (Palme, 2008, s. 79). Detta är aktuellt i denna uppsats då föräldrarnas 

utbildning ofta genererar kulturellt kapital och ett utbildningskapital vilket barnet i familjen 

tar med sig under sin frigörande period (se Kåks, 2007) och omsätter i identitetsprocessen 

och i synen på utbildning. 
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Mikael Palmes avhandling innehåller flera delstudier som gjorts mellan åren 1988-2008. En 

studie, Den ”trygga” uppväxtmiljön, behandlar uppfostran och sociala reproduktionsstrategier 

inom den övre medelklassen. Familjerna i dessa områden, främst ett område behandlas, har 

ofta en högre utbildning och därmed också ett starkt kulturellt kapital. Barnen i dessa familjer 

förvärvade en viss ”känsla” för kultur som skiljde sig från andra barns. Det kunde handla om 

intressen som teater och klassisk litteratur (Palme, 2008, s. 67).  

Charlotte Skawonius (2005) skriver i sin avhandling om familjers syn på det fria skolvalet, 

det är två olika kommuner med olika kulturella och ekonomiska förutsättningar som jämförs. 

Skawonius menar att platsen är central för familjernas syn och agerande kring skolval.  De 

familjer med starkt kapital, vilket ger höga positioner i samhället, föredrar att bosätta sig i 

närhet till service, olika utbud och individer med liknande kapital. De som saknar dessa 

kapital har inte denna valmöjlighet när det kommer till val av bostadsområde. Detta får 

naturligtvis betydelse för skolvalet, synen på utbildning och kan också kopplas till studierna 

ovan (se Kåks, 2007 och Palme, 2008). Individers sociala bakgrund och det kapital de fått 

med i sin ryggsäck blir avgörande för synen på utbildning, framgång inom utbildning och den 

identitetsskapande processen. I Kåks (2007) studie görs en intervju med Fredrik, 25 år. Han är 

genom sin familj resursstark i främst kulturellt och socialt kapital. Fredrik menar att det alltid 

varit en självklarhet att studera vidare. Kåks menar att det kapital Fredrik fått med sig tycks 

skydda mot en osäkerhet gentemot framtiden (Kåks, 2007, s. 187). Detta blir intressant för 

denna studie då de intervjuade personerna har föräldrar med högre utbildning, vilket kan få en 

påverkan och en viss trygghet i valet.  

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta avsnitt görs en redogörelse för den teori som har valts, och dess begrepp, för att söka 

förstå och belysa unga vuxnas redogörelser kring den identitetsskapande processen och syn på 

utbildning, utifrån en uppväxt i en familj där högre utbildning innehas av minst en förälder. 

3.1 Pierre Bourdieu 

I detta avsnitt följer en genomgång av Pierre Bourdieus mest centrala begrepp; kapital, 

habitus, fält och det sociala rummet. I beskrivningen används också Donald Broadys 

förklaringar av Bourdieus begrepp, för att Broady ger en tydlig beskrivning vilket underlättar 

förståelsen. Broadys förklaringar används främst i beskrivningen av kapital. Teorin kommer i 
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avsnitt ”5.5 Resultat och teori” att fungera som begreppsliga verktyg för att förstå och belysa 

respondenternas bakgrund och hur detta påverkat identitetsprocessen och synen på utbildning. 

Begreppet kapital kan översättas i värden, tillgångar eller resurser. Bourdieu uppehåller sig 

främst vid symboliskt kapital som enligt Broady kan definieras som något som i en viss social 

grupp identifieras som värdefullt och ges värde (Broady, 1990, s. 171). Det kulturella 

kapitalet, som spelar en huvudroll i denna uppsats, är en del av det symboliska kapitalet. En 

individ som har högre utbildning, intresse för klassisk musik och litteratur samt en förmåga 

att uttrycka sig väl i tal och skrift skulle enligt Bourdieu placeras i kategorin för kulturellt 

kapital. Vi kan också tala om ett utbildningskapital inom det symboliska kapitalet, vilket kan 

beskrivas som att ha goda betyg och examen från en ansedd skola (Broady, 1990, s. 171). I 

motsättning till det kulturella kapitalet återfinns ekonomiska tillgångar (Broady, 1990, s. 

173). Bourdieu talar också om det sociala kapitalet som skiljer sig något från det symboliska 

kapitalet. Socialt kapital kan exempelvis handla om släkt- och vänskapsrelationer samt att 

knyta kontakter. Broady skriver att det sociala kapitalet inte låter sig lagras i ”materiella 

tillgångar eller i institutioner, teorier och texter, examina och titlar.”, likt de andra kapitalen 

(Broady, 1990, s. 179).  

I nära relation med kapitalbegreppen finner vi Bourdieus begrepp habitus (Broady, 1990, s. 

229). En individs habitus bestäms av hennes tidigare sociala erfarenheter, det är ett system av 

dispositioner som finns inristade i individens kropp och styr hur hon orienterar sig i sin 

sociala omvärld (Broady, 1990, s. 228). Bourdieu menar att habitus inte är fast, människan är 

en produkt av historien och systemet av dispositioner, som finns inristade i människan, är 

också sammankopplad med olika erfarenheter som hon förvärvar. Systemet av dispositioner 

stärks eller ändras därmed (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133). En parallell vad gäller en 

individs habitus kan dras till Bourdieu & Passerons verk Reproduktionen där det hävdas att ett 

barns uppfostran får stor betydelse för framgång inom högre utbildning. Det exemplifieras 

med den högre utbildningens språkbruk som behärskas av barn uppvuxna i en familj med 

kulturellt kapital, och de mindre privilegierade familjernas barn som missgynnas på grund av 

att de inte behärskar språkbruket (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 161f). Dessa priviligierade 

familjers barn har genom sin uppväxt förvärvat det habitus som gör att de kan föra sig i 

samhällets högre positioner, det är just deras positioner som definierar deras habitus. Habitus 

kan benämnas som en viss grupp av individers smak eller livsstil (Bourdieu, 1995, s. 18f). Ett 

exempel från Bourdieu är; 
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/…/ vad arbetaren äter och framför allt hur han äter, vilken idrott han utövar och hur 
han utövar den, hans politiska åsikter och sätt att uttrycka dem skiljer sig systematiskt 
från företagsledarens motsvarande konsumtion och aktiviteter. (Bourdieu, 1995, s. 19). 

Detta leder över till Bourdieus begrepp fält. Bourdieu menar att fältet kan definieras som ett 

nätverk av relationer mellan positioner. Positionerna definieras av sin existens och den 

determinism den påtvingar aktörerna samt de maktrelationer som finns inom fältet (Bourdieu 

& Wacquant, 1992, s. 97). I Konstens regler beskriver Bourdieu ett exempel på ett fält, 

maktfältet. Maktfältet kan ses som att det råder styrkeförhållanden mellan agenter och 

institutioner inom ett visst socialt rum. De har den kapitalvolym som krävs inom detta fält för 

att ha ledande positioner (Bourdieu, 2000, s. 314). Broadys definition av fält lyder; 

/…/ med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta av 
specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt.  
(Broady, 1990, s. 270). 

Bourdieu menar att begreppen habitus, fält och kapital endast kan definieras utifrån det 

teoretiska system de utgör, begreppen är relationella (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 96). 

Individers olika grad av kapital positionerar dem i samhället, eller i det sociala rummet. Det 

sociala rummet handlar om distinktioner som är relationella genom att det positionerar 

individerna utifrån deras kapitalvolym (Bourdieu, 1995, s. 16f). Denna positionering, eller 

fördelning, går från dem med högst kapitalvolym i form av kulturellt och ekonomiskt kapital i 

toppen till dem som innehar allra minst av dessa kapital längst ned (Bourdieu, 1993, s. 272). 

Det sociala rummet har också en delning mellan en vänstersida, där det kulturella kapitalet är 

dominerande, och en högersida, där det ekonomiska kapitalet är dominerande (Bourdieu, 

1993, s. 290f). Detta kan exemplifieras med att i modellens högra sida, där de med 

ekonomiskt kapital dominerar, finns företagsledaren och i den vänstra sidan, som domineras 

av dem med kulturellt kapital finns professorerna. Företagsledaren kan sakna ett kulturellt 

kapital, liksom professorn som kan sakna det ekonomiska kapitalet. De har dock gemensamt 

att de har höga positioner inom det sociala rummet. Den översta dimensionen, där individer 

med starkt kulturellt och ekonomiskt kapital befinner sig kan ses som den dominerade klassen. 

Till dessa hör till exempel advokater och läkare, de så kallade ”fria professionerna” 

(Bourdieu, 1995, s. 16ff; Bourdieu, 1993, s. 272). Individer som befinner sig nära varandra i 

det sociala rummet kan anses mer lika ju närmare de befinner sig varandra (Bourdieu, 1995, s. 

16).  
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3.2 Richard Jenkins 

I detta avsnitt följer en genomgång av Richard Jenkins begrepp identifikation, konformitet och 

institutioner utifrån teorin om sociala identiteter. Begreppen är valda utifrån sin relevans för 

denna uppsats syfte och kommer att fungera som begreppsliga verktyg i förståelsen av unga 

vuxnas identitetsprocess under avsnitt ”5.5 Resultat och teori”. Valet att använda denna teori 

bottnar i att unga vuxnas identitetsskapande belyses utifrån den sociala omgivningen, främst 

familjen och skolan.   

Identifikation är enligt Jenkins (2008) en process, och identitet är ingenting som en människa 

kan ha eller inte utan det är något som görs (s. 5). Det är en process som människan hela tiden 

är medskapande till, en definition lyder:  

/…/ because identification makes no sense outside relationships, whether between 
individuals or groups, there are hierarchies or scales of preference, of ambivalence, of 
hostility, of competition, of partnership and co-operation, and so on. (Jenkins, 2008, s. 
6). 

Identifikation är något som görs i relation till andra, och vi kan också tala om en kollektiv 

identitet. En kollektiv identitet handlar om en grupp individer som har något gemensamt, det 

är denna gemenskap som är förutsättningen för att det ska handla om en kollektiv identitet 

(Jenkins, 2008, s. 132). Under de tidiga åren kan gruppen vara en mycket viktig del i unga 

individers identitetsskapande process. Identitet förhandlas utifrån olika institutioner 

(begreppet ges en beskrivning nedan), det kan till exempel handla om kamratgruppen, 

familjen eller skolan. Identiteten förhandlas till viss del utifrån individens medlemskap i olika 

grupper där en kollektiv identitet delas, dock förhandlas identiteten också utifrån de grupper 

som individen inte vill tillhöra, alltså disidentifikation. Identifikationen handlar om likheter 

och skillnader i relation till andra (Jenkins, 2008, s. 16ff; 148). Detta leder över till begreppet 

konformitet. 

Konformitet är ett begrepp som innebär att det hos individen finns en strävan att känna 

tillhörighet. Det kan ses som en del av den kollektiva identiteten och handlar om att individen 

vill uppträda på ett korrekt sätt och vinna omgivningens gillande (Jenkins, 2008, s. 149).  I 

motsats kan icke-konformt beteende sättas. Det icke-konforma beteendet beskriver Jenkins 

(2008) som avvikande och är något som främst utövas av dem som känner en stark och säker 

tillhörighet i en grupp. Vidare beskriver Jenkins att om en individ känner osäkerhet kommer 

hon med stor sannolikhet att uppvisa ett konformt beteende. Konformitet kan anses växa ur 
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osäkerhet och det är därför viktigt att då kunna förutse andra individers beteenden för att 

efterlikna dem (Jenkins, 2008, s. 149f).  

Vidare talar Jenkins (2008) om institutioner.  En institution ska, för att kunna benämnas som 

en institution, ges intersubjektiv relevans och mening av sina medlemmar. Individerna inom 

en institution tillskriver den mening, värdesätter den och vet vad som pågår inom den. Ovan 

gavs exempel på institutioner. En institution i sin sociala bemärkelse kan definieras enligt 

följande; 

/…/ a pattern of behavior in any particular setting that has become established over 
time as ’the way things are done’. (Jenkins, 2008, s. 157). 

Jenkins (2008) talar om habitualisering som en nödvändighet för institutionalisering. 

Individer som börjar dela samma vanemönster, innehar samma mening om varför det görs och 

använder sig av samma språkliga verktyg för att kommunicera kring vad som görs är början 

till en institutions uppkomst. Det blir för individerna en självklarhet (s. 158). Vad kan en 

institution då vara för något? Jenkins (2008) tar upp ett exempel kring universitetet. 

Universitetet innehar olika symboler i form av traditioner, olika ”idealvetenskaper” och 

rekryteringsprocesser för att nämna några. Det finns också individer och olika byggnader 

inom institutionen universitetet. Det är symboliken som är viktig, och institutionens aktörer 

tillskriver dem mening (s. 162). Institutioner är sammankopplade med identifikation, ett 

exempel från Jenkins är att universitetslektorns identitet konstitueras utifrån institutionen 

universitetet. Det kan till exempel handla om likheter och skillnader, likheter med andra 

lektorer och skillnader i förhållande till vaktmästare som är anställda av universitetet (Jenkins, 

2008, s. 164).  

3.3 Teorins tillämpning 
Valet att använda två teorier bottnar i att två aspekter belyses i denna uppsats, den sociala 

bakgrunden och identitetsprocessen samt vilken påverkan detta får på synen på utbildning. 

Bourdieus teorier och begrepp är mycket användbara när det kommer till att förstå hur en 

individs sociala bakgrund påverkar olika val, vilket också får betydelse för 

identitetsprocessen. Jenkins teori och begrepp är av betydelse när det kommer till att se på hur 

identitet förhandlas i relation till andra, som i detta fall i relation till föräldrar och 

uppväxtmiljön. Det har därför ansetts att dessa två teorier fungerar som viktiga komplement 

till varandra i förhållande till denna uppsats syfte och frågeställning. 
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4. Metod 

I detta avsnitt följer en redogörelse för val av metodologisk ansats, hur urvalet gjorts, 

tillvägagångssätt vid insamling av material och vilken metod som använts för att analysera det 

empiriska materialet. Därefter följer ett avsnitt om studiens tillförlitlighet och giltighet samt 

en redovisning av de etiska överväganden som tagits ställning till. Under avsnitt ”6. 

Avslutande diskussion” förs en diskussion kring metoden i förhållande till studiens resultat.  

4.1 Metodologisk ansats 

Den ansats som valts är kvalitativ metod och insamlingen av material har skett genom 

kvalitativa intervjuer. Valet att genomföra en studie utifrån en kvalitativ metod har gjorts på 

grund av att studiens syfte är att söka förstå och belysa ett fåtal individers subjektiva 

upplevelser. Uppsatsen har en fenomenologisk riktning, vilket innebär att forskaren försöker 

förstå sociala fenomen utifrån dem hon studerar, de får beskriva verkligheten såsom de 

uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). Aspers (2011) skriver att om vi vill förstå en 

värld, hur människorna i den handlar och hur meningsstruktur delas kan vi inte endast 

konstatera vad människorna tycker, känner och gör. Vi måste möta dem (s. 33).  Uppsatsen 

har ett utforskande intresse, alltså en explorativ ansats, vilket kan beskrivas som att forskaren 

går ut i fältet för att söka upp det hon vill studera. Genom observation, samtal och reflektion 

tar forskaren del med ett öppet sinne (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 54).  

4.2 Urval 

Urvalet har skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Trost (2010) beskriver 

bekvämlighetsurvalet genom att ”man tar vad man råkar finna” (s. 140). Detta har skett 

genom snöbollsmetoden. Urvalet har skett genom att jag tagit kontakt med bekanta som 

hänvisat mig vidare till sina bekanta. Snöbollsmetoden innebär att en person blir tillfrågad om 

denna kan ge förslag till personer för forskaren att intervjua (Trost, 2010, s. 141). Detta 

underlättar forskningsprocessen då denna nyckelperson kan identifiera målgruppen. Det är 

dock viktigt att se upp med att snöbollsmetoden inte genererar att studieobjekten befinner sig 

inom samma krets för det fall forskaren vill uttala sig om en större grupp (Aspers, 2011, s. 

95f). I denna studie har ingen av de intervjuade personerna varit bekant med varandra, och jag 

har heller inte varit bekant med dem jag intervjuat. 

Urvalet består av fem intervjuade personer mellan 21-28 år. Tre av dessa är kvinnor och två är 

män. De är alla boende i mellersta Sverige, men några av personerna är uppväxta på andra 
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platser i landet. En vidare presentation av personerna återfinns under avsnitt ”5.1 

Respondenter”. Urvalet är gjort på två kriterier. Personerna ska ha uppnått en viss ålder, och 

befinner sig således i perioden som ung vuxen, för att kunna reflektera över uppväxtmiljön 

och dess påverkan. Ett yngre urval som befinner sig i uppväxtmiljön i detta nu hade inte varit 

lämpligt då dessa kan ha svårt att reflektera över uppväxten då den pågår. Det har således 

varit viktigt att finna personer som varit utflyttade ett tag och skaffat sig flera erfarenheter och 

relationer utöver den närmsta familjen. Det har också gjorts ett val att välja bort de personer 

som varit äldre än 29 år, då målgruppen för denna uppsats är unga vuxna och detta har 

definierats utifrån ålderskategorin mellan 20 och 29 år. Enligt Kåks (2007) studie finns det 

flera övergångar som blir viktiga för vuxenblivande, två av dessa är; när utbildningen avslutas 

och personen börjar arbeta samt bildandet av familj (se avsnitt ”2.2 Att vara ung vuxen och 

vägen dit”). Detta kan vanligen tänkas ske i 30-årsåldern. Det andra kriteriet handlar om 

föräldrars utbildningsnivå. Med högutbildade föräldrar menas i denna uppsats att minst en 

förälder har examen från minst kandidatnivå, 180 högskolepoäng. En rapport från OECD 

(2012) visar att 34 procent av åldersgruppen 25-64 år i Sverige har en akademisk utbildning 

(s. 2). Att definiera föräldrar med högre utbildning som minst en förälder med en 

kandidatexamen om 180 högskolepoäng kan anses motiverat ur den synpunkten att mindre än 

hälften i den angivna ålderskategorin innehar akademisk utbildning. Detta kriterium har också 

valts för att forskningsfältet blir bredare och det underlättar letandet av respondenter, till 

skillnad från om kriteriet varit att minst en förälder ska ha minst en masterexamen eller högre 

utbildning. 

4.3 Tillvägagångssätt 

I denna uppsats har semistrukturerade intervjuer använts för att söka svar på frågeställningen. 

Den semistrukturerade intervjun beskrivs av Aspers (2011) som att forskaren har ett antal 

olika områden med frågor som ställs, det finns dock utrymme för att följa upp de olika svar 

hon får (s. 143). Det kan likställas med en halvstrukturerad intervju, vilken Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver som en intervjuguide som fokuserar vid olika teman som i sin tur 

kan ha förslag till frågor. Den halvstrukturerade intervjun är varken ett vardagssamtal eller ett 

slutet frågeformulär, utan kan beskrivas som ett mellanting (s. 43). Intervjuguiden i denna 

uppsats har utformats efter denna princip (se bilaga 1). Dalen (2007) beskriver intervjuguiden 

som innehållandes ”centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste 

områdena för studien.” (s. 31). Tre olika teman har givits som öppnat upp för samtal med en 

bred fråga för att följas av givna följdfrågor när det varit nödvändigt. Den intervjuade 
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personen har valt riktning i intervjun, därför har temana inte följt en och samma ordning i de 

olika intervjuerna. Detta har gjorts för att få de intervjuade personerna att tala så fritt som 

möjligt kring de givna temana, för att på så sätt kunna fånga upp deras upplevelser och 

erfarenheter. Dalen (2007) menar att detta är av stor vikt för att få ett sådant rikt underlag som 

möjligt, som sedan ska fungera som studiens material (s. 32). Vissa av följdfrågorna i 

intervjuguiden har inte ställts, detta på grund av att den intervjuade personen täckt in temat så 

väl att det inte varit nödvändigt.  

Under genomförandet av intervjuerna har dessa spelats in med hjälp av mikrofon i 

mobiltelefon. Att spela in intervjun gör att den som intervjuar kan koncentrera sig på 

intervjun i sig (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194f). Intervjuerna varade mellan 35 och 47 

minuter och skedde på en plats som respondenten valde. En av intervjuerna hölls genom 

videosamtal över Skype på grund av det geografiska avståndet. Under intervjuerna har endast 

några få minnesanteckningar förts, för att kunna fokusera på personen som berättar och olika 

gester som denne kan ha tänkas gjort. Efter intervjun har anteckningar gjorts över reflektioner 

som uppkommit under intervjun. I ett fall framkom intressant information när mikrofonen 

stängts av, detta har återgivits så noga som möjligt i mina egna anteckningar samt i 

transkriberingen.  

Det inspelade materialet har sedan transkriberats i direkt anslutning till intervjun. Att 

transkribera innebär att ändra från en form till en annan (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). I 

arbetet med transkriberingar har de inspelade intervjuerna skrivits ut i text så ordagrant som 

möjligt, med markeringar där särskild betoning lagts vid vissa ord eller vid skratt (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 196f). Detta har gjorts för att den levande intervjun inte ska gå alltför 

mycket förlorad. Kvale & Brinkmann (2009) menar att detta är en risk då ”utskrifter är kort 

sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal.” (s. 194). I de 

fall där den intervjuade personen talat om sådant som ansetts sakna relevans för studien har en 

kort beskrivning endast gjorts (Repstad, 2007, s. 112f). De färdiga transkriberingarna har 

sedan skrivits ut i pappersform för att underlätta analysen. 

4.4 Analysmetod 

I arbetet med analysen har en kvalitativ innehållsanalys gjorts. Bryman (2011) beskriver den 

kvalitativa innehållsanalysen som ”ett sökande efter bakomliggande teman i det material som 

analyseras” (s. 505). Detta har gjorts genom att marginalmetoden tillämpats. 

Marginalmetoden innebär att färgpennor används för att markera olika koder i utskrifterna, 
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varje kod får en färg. Metoden har valts på grund av dess lämplighet för mindre projekt 

(Aspers, 2011, s. 184). Koder hjälper till att bryta ner materialet i mindre delar, och koden är 

en del i ett större kodschema (Aspers, 2011, s. 168). Koderna har skapats utifrån både en 

induktiv ansats och deduktiv ansats, det innebär att teorin har fått ge styrning likväl som det 

empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 168f). I praktiken gick det till på så sätt att utifrån 

teorin skapades ett antal koder. Vid en genomläsning skapades nya koder utifrån det 

empiriska materialet och allteftersom analysen fortgick skapades ytterligare koder då de 

återfanns i materialet. Det material som använts som underlag i analysen är ett så kallat 

primärmaterial, vilket utgjorts av intervjuer utskrivna i text (Aspers, 2011, s. 167).  

Koderna samlades i ett kodschema som underlättade översikt och jämförelser (se bilaga 2 för 

kodschema). Kodschemat har olika teman med utgångspunkt i intervjuguiden, teorin och det 

empiriska materialet. Under dessa teman har sedan koder samlats utifrån teori och det 

empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 176ff). Temana var: Bakgrund och familj, 

Identitetsskapande samt Egen syn på utbildning. Vid den fortsatta analysen har återtagning 

skett, det vill säga att vissa koder väljs ut för att analyseras närmare. De koder som valdes ut 

för ytterligare analys var de koder som ansågs relevanta i förhållande till syfte och 

frågeställning. Det har skett genom att de kodade pappersarken sorterats i olika högar för 

varje kod, på så sätt tydliggörs vad som ska skiljas åt och vad som ska slås samman (Aspers, 

2011, s. 208f). Det material som återtagits är det som ligger till grund i presentationen av det 

analyserade empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 165).  

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Vad gäller studiens tillförlitlighet och giltighet har ett försök att säkerställa detta gjorts genom 

att följa tydliga riktlinjer i metodvalet och forskningsprocessen. De val som gjorts angående 

urvalet, tillvägagångssätt för att samla in empiriskt material och analysmetoden grundar sig i 

relevant metodlitteratur kring kvalitativa studier och intervjuer. Den litteratur som använts har 

olika författare för att inte få ett ensidigt förhållningssätt till metoden, författarna har använts 

som komplement till varandra. Detta kan ha gjort att mina val och redogörelsen för hur jag 

gått tillväga tydliggjorts och bör kunna upprepas med ett liknande resultat som följd, vilket 

anses som viktigt för studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263).  

Vad gäller giltighet menar Trost (2010) att man vid kvalitativa intervjuer strävar efter att ta 

reda på vad den intervjuade personen menar med något eller hur hon uppfattar något (s. 133). 

I denna uppsats har vikt lagts vid att den intervjuade personen själv fått definiera och tala 
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relativt fritt kring sin familj, utbildning och identitetsprocess. Intervjuguiden är utformad på 

detta sätt för att den intervjuade personens egna upplevelser och redogörelser står i centrum, i 

enlighet med den fenomenologiska riktningen. Vad gäller en studies giltighet kan frågan 

”undersöker metoden vad den påstås undersöka?” ställas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). 

Att använda semistrukturerade intervjuer kan ha ökat studiens giltighet då personen själv fått 

definiera och tala relativt fritt kring intervjuguidens teman, men också mer specifikt fångat 

upp och följt upp vissa delar av dessa teman. Det går dock inte att säga att studiens giltighet är 

hög. Det kan vara så att valet att hålla semistrukturerade intervjuer bidrar till en större 

giltighet än om tematiskt öppna intervjuer hållits då den semistrukturerade intervjun håller sig 

till vissa givna teman med följdfrågor.  

Det bör tas i beaktning att urvalet, som skett genom bekvämlighetsurval, inte kan anses 

representativt för en större population (Trost, 2010, s. 141). I denna studie kan vi inte tala om 

någon generaliserbarhet, då endast ett fåtal intervjuer gjorts. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att när det talas om generalisering av intervjustudier innebär det ofta att resultaten kan 

överföras till andra grupper och situationer (s. 280), vilket inte är möjligt för denna studies 

resultat. Syftet med denna uppsats har varit att intervjua ett fåtal personer för att söka förstå 

och belysa deras subjektiva upplevelser. Uppsatsen gör således inte ett försök att lyfta de 

resultat som givits till ett större sammanhang eller andra individer.  

4.6 Etiska överväganden 

Vad gäller etiska överväganden så har de fyra huvudkraven inom forskningsetiska riktlinjer 

följts. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet innebär att den intervjuade, och andra uppgiftslämnare, ska få information 

om forskningens syfte och hur forskningen kommer att genomföras (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 7). Inför intervjuerna har de personer som meddelat att de kan ställa upp på en intervju fått 

information om vem jag är och studiens syfte. Information om att deltagandet är frivilligt, 

rätten att avbryta intervjun och att inga uppgifter som lämnas kommer att användas i annat 

syfte än denna studie har meddelats innan intervjun påbörjades.  

Samtyckeskravet innebär att den medverkande har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien. Samtycke ska innan studien påbörjas inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9f). I denna 

studie har samtycke inhämtas först genom sms-kontakt och vid intervjutillfället har 
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samtyckeskravet beskrivits utförligare och på så sätt har deltagaren en andra gång fått ta 

ställning till deltagandet. Samtycke har även inhämtats i frågan om att få spela in intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie ska ges konfidentialitet i så stor 

utsträckning det går, och de uppgifter som samlas in ska förvaras med stor försiktighet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I denna studie har deltagarnas riktiga namn inte nämnts. I 

transkriberingarna har namn och bostadsorter inte skrivits ut samt annan information som kan 

anses utstickande. Inspelningar och transkriberingar kommer heller inte att sparas efter att 

denna studie avslutats.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om en person endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I stycket ovan nämndes att inga uppgifter 

om deltagarna kommer att sparas efter avslutad studie. Uppgifterna kommer fram till dess att 

förvaras med stor försiktighet och inga utomstående kommer att kunna ta del av dem. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt följer en presentation av det analyserade empiriska materialet. Inledningsvis 

presenteras de personer som intervjuats för studien närmare och sedan görs en djupdykning i 

personernas bakgrund. Därefter följer ett avsnitt som behandlar den identitetsskapande 

processen och ett avsnitt om personens syn på utbildning. Resultatet analyseras i ett 

avslutande avsnitt utifrån uppsatsens teoretiska och begreppsliga ramar. Att teorianknytningen 

separerats från resultatet och lagts i ett eget avsnitt har gjorts dels för att underlätta läsningen 

och dels för att personernas berättelser ska få tala för sig själva i resultatet. 

5.1 Respondenter  

Respondent 1 är en kvinna, 21 år. Hon arbetar i en bokhandel och inom en 

ungdomsorganisation. Föräldrarna har juridisk kandidatexamen respektive två 

kandidatexamina inom historia och som sjuksköterska.  

Respondent 2 är en man, 28 år. Han studerar vid universitet vid ett beteendevetenskapligt 

kandidatprogram och har innan dess arbetat praktiskt och läst fristående kurser. Föräldrarna 

har en kandidatexamen inom systemvetenskap respektive forskarutbildning inom psykologi. 

Respondent 3 är en kvinna, 21 år. Hon studerar vid universitet vid ett kandidatprogram med 

inriktning mot religion och arbetar extra inom en stiftelse. Föräldrarna har fyraårig 

universitetsutbildning inom musik respektive treårig examen inom textil från folkhögskola.  
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Respondent 4 är en kvinna, 24 år. Hon studerar vid universitet vid sjuksköterskeprogrammet 

och har tidigare läst kurser i språk, ekonomi och juridik samt arbetat inom ett företag som 

sysslar med naturvetenskaplig forskning. Föräldrarna har forskarutbildning inom 

naturvetenskap respektive examen från lärarhögskola. 

Respondent 5 är en man, 28 år. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap vid universitet 

och är utbildad vid militärhögskola. Han arbetar nu inom statlig förvaltning. Föräldrarna har 

kandidatexamen i engelska respektive gymnasial utbildning. 

5.2 Bakgrund och familj 

De fem intervjuade personerna har alla olika bakgrund. Respondenterna har, förutom 

Respondent 4 och Respondent 5, separerade familjer där nya familjemedlemmar i form av 

styvföräldrar och styvsyskon blivit en del av respondentens identitetsskapande process. I 

intervjuerna talas det dock främst om biologiska föräldrar och syskon. Det respondenterna har 

gemensamt är att de kommer från ett hem där ena föräldern eller båda föräldrarna har en 

högre utbildning vid universitet eller högskola, de är uppvuxna i ett akademiskt hem. 

Respondenternas olika bakgrund får, som vi ska se, betydelse för den identitetsskapande 

processen och syn på utbildning.  

Respondent 1 är mycket medveten om att hennes priviligierade bakgrund spelat en stor roll i 

den hon är. När frågan om hon kan berätta om sin familj ställs säger hon nästan omgående:  

Ja, nej men, jag kommer från ett akademikerhem. 

Respondent 1 är uppvuxen i en etagevåning centralt belägen i en stad. Hon beskriver området 

som mycket tryggt och som ”det akademiska hjärtat” av staden. Hon har sedan hon var liten 

följt med sina föräldrar på opera och sysslat med teater. Hon och hennes bror har alltid 

uppmuntrats att sjunga och spela instrument, Respondent 1 har spelat piano sedan hon var 

fyra år och gick i en grundskola med inriktningen musik. Hon beskriver själv att det var 

mycket kultur och att familjen aldrig varit en, som hon uttrycker det, ”pasta och köttbullar-

familj”. Uttrycket kan tolkas som att respondenten försöker skilja sin familj, som var mycket 

privilegierade, mot en mindre privilegierad och genomsnittlig familj. Respondenten beskriver 

också den ekonomiska situationen som mycket god, men är också tydlig med att det aldrig har 

varit något slöseri. Familjen har rest mycket, hon säger; 

Så det har liksom varit allt ifrån att äta frukost på hotell Adlon i Berlin till att sitta på 
något sunkhak i Österrike någonstans. Hon fortsätter med; 

Vi har liksom varit… Sett allting. /.../ 
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Respondent 1 menar att det varit mycket resor och fina hotell, men att det alltid funnits en 

tanke att visa familjens barn andra delar av samhället, de delar som inte har samma privilegier 

som de dem vuxit upp med. En respondent som inte vuxit upp med dessa privilegier är 

Respondent 2. Han beskriver familjens ekonomiska situation som svår och sätter det i 

förhållande till att växa upp i ett akademiskt hem; 

Så på det sättet som akademiskt som någorlunda välbärgat så var det ju verkligen inte 

det. 

Respondent 2 är uppvuxen på landsbygden i en villa i vad han beskriver som ett traditionellt 

område, där familjen stack ut ur mängden. Han beskriver att familjen ansågs udda på grund av 

att föräldrarna inte antog typiska könsroller och att familjens politiska intresse av 

vänsterinriktning inte passade in. Respondent 2 beskriver vidare familjen som arbetarklass. 

Hans pappa är forskare och respondenten beskriver pappans val som en vilja att fly från ”det 

praktiska” med farfaderns arbete som svetsmästare och farbröder som arbetar inom 

hantverksyrken.  

Respondent 3, Respondent 4 och Respondent 5 kommer från en liknande bakgrund. De skiljer 

sig från Respondent 1 och Respondent 2 främst i familjens ekonomiska situation. Alla dessa 

tre respondenter menar att den ekonomiska situationen var stabil, och de är alla uppvuxna i 

radhus- och villaområden. De beskrivs som trygga områden som är bebodda av 

småbarnsfamiljer med närhet till förskola, grundskola, matbutiker, idrottshall och så vidare. 

Respondent 5 säger om uppväxten i sitt bostadsområde; 

Den var idyllisk, alltså vi cyklade på gatan och lekte i lekparken på andra sidan huset 
och kossorna gick på baksidan av vårt hus en bit ifrån och sådär. Det var väldigt 
idylliskt. 

Respondent 5 berättar också om familjens stora intresse för resor och återkommer till resornas 

betydelse under hela intervjun. Han menar att det aldrig handlade om att, som han uttrycker 

det, ”ligga och trycka vid en pool” utan om att uppleva. Familjen åkte inte på charter utan det 

var cityresor med syftet att uppleva kultur i form av museer och konserter till exempel.  

Respondenten framhåller vid flera tillfällen under intervjun att det är den internationella 

erfarenheten som spelat en väldigt stor roll i respondentens liv. Om den ekonomiska 

situationen berättar Respondent 5 att den var stabil. De många resor som familjen gjorde 

förutsattes dock inte av en god ekonomi, som i Respondent 1´s fall, utan möjliggjordes genom 

Respondent 5´s föräldrars förmåner genom sina yrken. Det fanns också andra intressen som 

utövades i familjen och dessa var främst piano, golf och ridning.  
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Respondent 4 framhåller familjens intresse för musik och campingsemester. Hon menar 

vidare att trots att det fanns pengar att bo på hotell när familjen var på semester så var det 

inget alternativ, det skulle campas. Respondent 3 framhåller också familjens musikintresse 

som mycket stort. Hon härleder intresset från sina farföräldrar där hennes farfar var 

musikdirektör och kantor samt farmodern som var pianolärarinna. Hennes pappa är utbildad 

vid Kungliga musikhögskolan, vilket hon tror påverkat henne stort då hon själv valde att gå en 

musikinriktning på gymnasiet. Intresset för musik är något som Respondent 1, Respondent 3, 

Respondent 4 och Respondent 5 har gemensamt. Respondent 4 säger; 

Mycket musik var det alltid, alla vi spelade instrument när vi var små. 

Respondent 5 menar att han och hans syster spelade instrument under uppväxten och familjen 

gick också på mycket konserter. Respondentens musikintresse lever kvar än idag och han 

spelar piano så fort han får möjlighet. Han beskriver hela familjen som väldigt 

”musikkonsumerande”. Han säger; 

Vi har väl blivit satta i, inte musikskola, men haft musiklärare så länge vi kan minnas. 
Han fortsätter på frågan om föräldrarna uppmuntrade till musikintresse; 

Absolut, framförallt mamma. Hon tyckte att det var väldigt viktigt. Hon har ju spelat 
instrument. 

Det är således tydligt att musik är ett intresse som är stort bland fyra av respondenterna, och 

som varit en stor del av deras uppväxt. Respondent 2’s familj skiljer sig i detta hänseende då 

det under intervjun inte talades om något musikintresse.  

5.3 Identitetsskapande  

Alla respondenter fick frågan; ”vad tänker du på när du hör ordet identitet?”, och Respondent 

1, Respondent 2 och Respondent 3 är alla övertygade om att identiteten är flytande och inte 

fast. Respondent 1 beskriver identitet som något förgängligt och att om fem år kan ens 

identitet vara helt en annan. Respondent 2 går i samma linje och menar att; 

Jag vet att man tenderar att ha en ganska såhär… stabil syn på sin egen identitet. I alla 
fall att så här kommer jag nog att vara om 20 år också. Han fortsätter med; 

Men kanske inte om man tänker tillbaka efter 20 år. 

Han menar att för sin egen del är identitet flytande och säger att han inte har någon aning om 

vem han är om fem år. Han tror vidare att situationer och platser påverkar mycket och att det 

blir avgörande för hur identitetsprocessen ser ut. Respondent 3 är inne på ett liknande spår 

och menar att; 
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Jag tror nog att det är mer flytande. För mig är det ganska självklart och man 
förändras och upplever nya saker och man lär sig nya saker om sig själv. 

Respondent 3 berättar att för henne har hemstaden en stor betydelse i hennes 

identitetsskapande, likaså hennes bror, musiken och sexualiteten. Hon menar att det för henne 

varit väldigt tydligt att identitet är något som kan förändras. Respondenten talar mycket om 

relationers betydelse för identitetsprocessen och menar att människan alltid står i relation till 

någon annan; 

När andra saker förändras och man träffar andra människor som tänker på andra sätt 
så är det ju klart att det, någonstans måste det ju påverka en om man inte är som en 
vägg. 

Respondent 3 är också inne på att identiteten kan skifta beroende på vilket sammanhang man 

befinner sig i. Hon menar att i olika grupper kan man anta olika roller; 

Tror jag, att i olika grupper så vet man sin plats och hur… vet hur mycket plats man får 
ta och vad som är okej att säga och prata om och sådär. Det lär man sig ju. Och man 
har någon slags jargong i olika grupper. 

Respondent 4 och Respondent 5 har en annorlunda syn på identitet än det som citaten ovan 

berättar. De har båda en något kluven syn på identitet, de menar att identiteten till grunden är 

fast men att den också formas genom yttre påverkan. Respondent 4 menar att det är svårt att 

tala om identitet och säger; 

/…/ men identitet känns att man är väldigt säker att det inte riktigt kan förändras på 
något sätt. Hon fortsätter med; 

Jag vill ju gärna tro att det förändras. 

Hon fortsätter att tala om att hon tror att det handlar om ett förhållande där hälften av 

identiteten är förutbestämd och hälften kan individen själv påverka. Respondent 5 har ett 

liknande sätt att se på identitet; 

Alltså den har man ju, men samtidigt så, jag tycker inte att det är något 
motsatsförhållande utan det skapar man ju också hela tiden. Och dom valen man gör 
speglar ju identiteten så att säga. Så att man kan ju inte riktigt separera dom två. Han 
fortsätter på frågan om identitet kan skifta beroende av vilket sammanhang man 
befinner sig i; 

Nej, det tror jag inte. Inte identiteten, den är grundläggande. Sen kan man naturligtvis 
välja att förstärka eller tvärtom, trycka tillbaka vissa uttryckssätt. 

Respondent 4 tänker att identiteten kan skifta och att det handlar om att anpassa sig, vilket 

hon själv anser att hon kan göra. Hon framhåller dock att det kan bero på hur stark identiteten 

är; 
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Men det är nog många som inte kan göra det alls, som har en sådan otroligt stark och 
fast identitet. 

Alla fem respondenter menar att uppväxtmiljön och den uppfostran de fått spelar en stor roll i 

deras identitet. Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 3 framhåller att de vuxit upp 

med föräldrar som inte tvingat på dem sina egna åsikter och värderingar, utan låtit 

respondenterna bilda sin egen uppfattning. Respondent 5 menar att den internationella 

erfarenhet han fått genom sina föräldrar och de resor som gjordes spelar en stor roll i hans 

identitetsskapande. Respondent 4 nämner att hon tror att en viktig del som man får med sig ur 

sin uppfostran är människosyn, att föräldrarnas människosyn tas över. Hon menar vidare att 

ha vuxit upp med föräldrar som är högpresterande inom utbildning och yrke fått påverkan på 

henne genom att hon känner sig väldigt stark som person. Det har skett ett ifrågasättande i alla 

val syskonen gjort vilket lett till att de idag har starka personligheter. Hon säger; 

Vad vi än har gjort, även om det är bra så har det ändå varit frågor. Ifrågasättning 
hela tiden. Hon fortsätter med; 

Vilket nog har gjort att vi har blivit jävligt starka. Väldigt starka personligheter. 

Respondenterna talar också om att det finns många andra olika faktorer som spelar in i 

identitetsprocessen och att det kan behöva ske en brytning med uppväxtmiljön. Respondent 5 

tror att om man inte bryter med familjens värderingar så stannar man kvar i en viss identitet; 

Jag tänker ju att man som någon slags, man gör revolution med sina föräldrar. Man 
röstar inte på samma sätt som dom gör, man umgås med folk som dom inte tycker att 
man ska umgås med. Eh, då bryter man ju på något sätt med sin identitet. 	  

Detta är också något som Respondent 1 håller med om. Hon menar att för henne, i hennes 

identitetsskapande, var det viktigt att bryta upp och lämna hemstaden. Hon framhåller också 

att gymnasieskolan fått stor betydelse och en studieresa som gjordes, vilket bidragit till 

hennes politiska åsikter som hon beskriver som en mycket stor del av sig själv. Respondent 3 

nämner också hemstaden som viktig för identitetsprocessen, och att hamna utanför den 

kontexten. Det handlar alltså om, för dessa respondenter, att bryta upp med något och välja en 

egen väg.  

Respondent 2 menar att hans eget liv inte varit helt ”spikrakt”, som han uttrycker det, utan att 

det var ganska struligt i perioder vilket fått stor betydelse för identitetsprocessen. Respondent 

4 och Respondent 5 talar om utbildning och framtida yrkesval som betydande. Respondent 4 

menar att det är stort fokus på utbildning och att det är ett livsavgörande val då det bestämmer 

ens framtida yrke. Hon menar att det är typiskt för samhället idag att man identifierar sig med 

sitt yrke; 
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Att nu så är man sjuksköterska och det präglar en väldigt mycket men jag vet inte om 
det var ens hela identitet förr. 

Svaret tyder på att ”idag är man sitt yrke” och att unga vuxnas utbildningsval får väldigt stor 

betydelse för den identitetsskapande processen. Respondent 5 är inne på samma spår och 

menar att hans utbildning vid universitet och militärhögskola samt arbete är en stor del av 

honom själv; 

Alltså det är intimt sammanflätat med den jag är, hela det här akademiska arvet som ju 
i sig är väldigt sammanflätat med liksom någon slags militär läggning. 

Han beskriver senare i intervjun att det som får betydelse för unga vuxnas identitetsskapande i 

stort är förknippade med livscykler, och säger att i hans eget fall har det hittills varit främst 

skolgången. Respondent 5 framhåller här också att fundamentet till identitetsskapandet finns i 

föräldrarna. Respondenterna pratar också om hur identitet kan skilja sig från tidigare år och 

den respondenten känner att den är idag. Det är främst gymnasietiden som jämförs med och 

Respondent 2 säger; 

Precis, och i och med att jag förstår mig själv så har hjärnan skakat av sig, ja, men 
olika typer av påklistrade identiteter. 

Respondenten berättar att han jobbade aktivt med olika identiteter och gick igenom flera olika 

kulturella uttryck. Det var till exempel en hiphopperiod och en hårdrocksperiod. Han menar 

att han inte längre försöker ”hänga upp sig” på något då det kan leda till en dissonans i hur 

kan känner och hur han agerar. Respondent 5 nämner också påklistrade identiteter och menar 

att han under gymnasiet provade på saker, han säger; 

Och tog ut svängarna lite och man hade väl inte riktigt hittat sig själv. Även om jag inte 
har ändrat riktning helt så har jag väl slipat av några kanter, tänker jag mig. 

Respondenten får frågan om han tror att det handlade om att passa in och säger att det kan ha 

varit så men att det snarare handlade om att sticka ut från mängden. Att skapa sig en identitet 

som få andra hade. Respondent 1 menar att för henne handlade det om att bibehålla en 

identitet hon fått av andra. Hon beskriver att hennes familjs värderingar och livsstil gjorde att 

hon fick en stämpel; 

Så att jag fick en stämpel av att vara liksom fin i kanten så att då, liksom, behöll jag 
den stämpeln. 

Respondenterna ser således på identitet på två olika sätt, tre respondenter ser identiteten som 

flytande och två respondenter ser identiteten som till viss del förutbestämd. Det talas också 

om olika skiftningar i identiteten och att identiteter kan tilldelas en beroende av ens bakgrund. 
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I det följande avsnittet ska vi se hur respondenternas bakgrund och syn på identitetsprocessen 

får betydelse när det kommer till synen på utbildning.  

5.4 Egen syn på utbildning  

När det kommer till syn på utbildning råder det en samstämmighet bland fyra av 

respondenterna att utbildning är ett, för dem, självklart val. Respondent 2 menar att det i vissa 

perioder inte känts aktuellt med vidare studier för hans del, och det har heller inte varit någon 

press hemifrån att han måste studera vidare. Föräldrarna har främst ansett att en sysselsättning 

som gör att man kan försörja sig och det ansvar det medföljer har varit viktigt; 

/…/ jag tror att han har tyckt att det var väldigt bra jobb jag hade när jag körde lastbil 
också, och det liksom. Så kanske snarare att man gör något som leder mot en 
försörjning och det här ansvarsmässiga. 

Respondent 2 menar dock att han har, som han själv uttrycker det, en ”kunskapshunger” som 

gjort att han sökt sig till universitetsstudier och att utbildningsvalen varit väldigt spretiga. 

Respondent 1 uttrycker också en stark lust att tillgodogöra sig kunskap och menar att det 

kommer ur den rika kulturvärld som hon har fått uppleva genom sin uppväxt. Det har också 

skett mycket intellektuella samtal i familjen under uppväxten, vilket haft betydelse. Hon 

menar att detta har lett till att det känns som en självklarhet att studera vidare, men framhåller 

också den ekonomiska säkerheten som hon har; 

Jag tror att jag som kommer från en familj som har ekonomiska förutsättningar… har 
helt andra förutsättningar att göra vad jag vill i livet. Alltså kommer du från en familj 
med extremt påvra förutsättningar, då kan inte du bara ’äh, jag kör med en klackspark 
och hoppar på den här utbildningen’ när du vet att det finns inte pengar att rädda dig 
om du faller igenom liksom. 

Respondenten säger vidare att det är viktigt att vara medveten om att det är en klassfråga. Hon 

menar att för henne är det möjligt att hoppa på vilken utbildning som helst, och det kan gå hur 

som helst, för att hon vet att hennes mamma alltid skulle hjälpa henne. Det ger henne en 

trygghet i valet av utbildning. Respondent 5 menar att hans mammas utbildningsnivå, och 

föräldrarnas syn på utbildning, haft påverkan i hans val att studera vidare; 

Eh, alltså vi pratade inte jättemycket faktiskt om, om det så, men jag tror att det har 
nog alltid varit självklart att man skulle läsa vidare på något sätt. Alltså mamma och 
pappa uppmuntrade ju oss oavsett. Men jag tror ändå att, det låg liksom, alla tänkte väl 
det liksom. 

Respondent 5 menar vidare att påverkan främst kommit hemifrån då det inte var särskilt 

många som studerade vidare bland dem han gick i grundskolan med. Han menar också att 

mamman tyckte att det var viktigt med universitetsstudier för att få uppleva studenttiden med 
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allt vad den innebär utöver studierna. Respondent 4 menar att för henne fanns det inget 

alternativ till att studera vidare; 

Det har liksom aldrig, aldrig funnits ett alternativ till att inte gå på universitetet. 

Hon menar att alla i släkten på hennes pappas sida är akademiker och att många forskar inom 

naturvetenskapliga ämnen, vilket gjort att det blivit självklart för syskonen att studera vidare. 

Det har upplevts som mycket tydligt att det inte funnits något alternativ till universitetsstudier, 

trots att hon inte kan minnas att det uttalades. Respondent 3 anser också att det, för henne, är 

självklart att studera vidare. Hon menar att föräldrarna alltid uppmuntrade henne till att göra 

vad hon själv ville och att det aldrig funnits krav på att hon måste leva upp till vissa ideal. I 

likhet med Respondent 4 och Respondent 5 så uttalades det inte rakt ut hemma att det var 

självklart att man skulle studera vidare, men Respondent 3 menar att föräldrarna ansett att 

universitetsutbildning är viktigt för att ha en grund att stå på inför framtiden.   

Respondent 1 upplever att uppväxtmiljön och familjens livsstil påverkat henne i att det känns 

självklart att studera vidare, hon nämner dock inte i intervjun att någon i familjen uttryckt att 

det varit självklart. Respondent 2 är återigen den som skiljer sig mot de andra respondenterna 

i och med hans uppfattning om att vidare studier inte varit ett självklart val och att ingen i 

hans uppväxtmiljö heller ansett att han måste studera vidare. 

I valet av utbildning nämner alla fem respondenter att föräldrarnas utbildningsval haft eller 

kommer att ha påverkan. Respondent 1 framhåller att hon inspireras av sin mammas 

utbildningsval i den mån att utbildningen varit varierad, vilket hon önskar för sin egen del i 

val av utbildning och yrke. Respondent 5 menar att det funnits påverkan då han valde att läsa 

en humanistisk inriktning på universitetet likt sin mamma. I Respondent 2´s fall är det särskilt 

tydligt. Han beskriver att han började på ett högskoleingenjörsprogram men hoppade av då 

det inte kändes rätt. Idag läser han på ett beteendevetenskapligt program och på frågan om 

han känner att valet påverkats av pappans utbildningsval inom psykologi säger han; 

/…/ jag har ju sökt psykologprogrammet men hade inte tillräckligt med poäng bara. 
Han fortsätter med; 

Ja, jag får ju anta det. På något sätt. Det verkar ju lite otroligt att jag skulle ha hamnat 
här av… en ren slump. 

Respondent 4 har också påverkats av pappans forskarutbildning inom naturvetenskap och 

valde att läsa vid sjuksköterskeprogrammet och kan tänka sig forskning inom samma ämne 

som sysselsättning. Hon berättar vidare att hon någon gång nämnde för föräldrarna att hon 
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ville gå en frisörlinje på gymnasiet men att föräldrarna sa nej till det. På frågan varför hon tror 

att de inte tyckte att det var ett bra val säger hon; 

Jag vet faktiskt inte. Det finns liksom inget som säger att… man tjänar inte sämre som 
frisör direkt än om man är akademiker. En del akademiker tjänar ju skitdåligt. Hon 
fortsätter sedan med; 

Det finns ingen i min släkt som har ett sådant yrke. 

Respondentens svar tyder på att det finns en stark påverkan från familjen, då många i släkten 

har forskarutbildning inom naturvetenskap, att välja en utbildning som kan leda till studier på 

avancerad nivå och forskning. Respondent 4 framhåller också att hon vill skaffa sig 

specialistutbildning efter avslutat sjuksköterskeprogram och kan tänka sig att forska. Hon 

menar att specialistutbildningen är viktig för henne för att bli lite speciell. Hon vill inte vara, 

som hon uttrycker det, en ”vanlig sjuksköterska”. Hon berättar vidare att hon tror att detta 

bottnar i släktens syn på utbildning, att en utbildning på avancerad nivå är önskvärt. 

Respondent 1 och Respondent 2 menar avslutningsvis att för dem är tröskeln att studera 

vidare lägre än för dem vars föräldrar inte har en universitetsutbildning. Respondent 2 menar 

vidare att även om det inte känts självklart för honom att studera vidare så har det ändå 

funnits nära till hands.   

5.5 Resultat och teori 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av respondenternas bakgrund kopplad till Bourdieus 

teori och begrepp, för att förstå hur bakgrunden har påverkat respondenterna i deras 

identitetsprocess och syn på utbildning. Vidare används också begrepp från Jenkins teori för 

att förstå den identitetsskapande processen.  

5.5.1 Skillnader i bakgrund 
Bourdieu talar om distinktioner mellan olika grupper av människor när det kommer till deras 

kapital, som visar sig i individens habitus, och gör att människor får olika positioner i 

samhället. Detta får naturligtvis påverkan på individens identitetsskapande process och olika 

val. I denna studie har denna distinktion främst varit framträdande mellan Respondent 1 och 

Respondent 2. Respondent 1 har haft en privilegierad uppväxt i form av ekonomiska 

förutsättningar och ett rikt kulturellt kapital genom föräldrars högre utbildning, intresset för 

musik och besök på operaföreställningar, de många semesterresor som gjordes samt de 

intellektuella samtal som förts i familjen under respondentens uppväxt. Detta gör att 

respondentens familj positionerar sig högt i samhället, och i det sociala rummet (Bourdieu, 

1995, s. 16; Bourdieu, 1993, s. 272). Respondent 2 å sin sida är inte uppvuxen med dessa 
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privilegier. Den ekonomiska situationen var svår under hans uppväxt, det ekonomiska 

kapitalet var svagt. Det kulturella kapitalet, och främst utbildningskapitalet, kan dock anses 

som högt. Respondent 2’s familj har högst utbildningsnivå av alla respondenters familjer.  

Distinktioner görs också av respondenterna själva, och i detta fall är det särskilt tydligt när 

Respondent 1 talar om att familjen inte var en ”pasta och köttbullar-familj”, hon har genom 

sin familj högre ekonomiskt och kulturellt kapital än en genomsnittlig svensk familj. Hennes 

uttryck, en ”pasta och köttbullar-familj”, kan tolkas som att hon med uttrycket menar en sådan 

genomsnittlig familj. Den distinktion hon gör skiljer henne från Respondent 2 som har en 

mindre kapitalvolym (Bourdieu, 1993, s. 272). Detta kan också kopplas till Jenkins (2008) 

begrepp identifikation och kan förklara att Respondent 1 identifierar sig med ett visst fält, rika 

på ekonomiskt och kulturellt kapital, och disidentifierar sig med dem som inte har dessa 

förutsättningar (s. 16ff; 148). 

Respondent 3, Respondent 4 och Respondent 5 kan också sägas positionera sig relativt högt i 

det sociala rummet vad gäller kulturellt kapital. Förutom att de har föräldrar med högre 

utbildning nämner de också andra intressen som kan placeras in i det sociala rummets sida 

som domineras av dem med kulturellt kapital. Respondent 4 talar till exempel om camping, 

vilket Bourdieu (1993) menar hör hemma inom det kulturella kapitalet (s. 290f). Respondent 

5 gör en distinktion när han talar om semesterresor. Han säger att det inte handlade om att 

”ligga och trycka vid en pool” eller åka på charter, vilket kan tolkas som att han menar att 

familjen hade andra syften med sina resor. De skulle uppleva kultur. Han gör en således en 

distinktion mellan dem som åker på charter och sin egen familj som ville uppleva genom att 

gå på konserter och besöka museer, vilket antyder att familjen är stark vad gäller kulturellt 

kapital och på så vis skiljer sig mot en genomsnittlig familj. Respondent 5 identifierar sig 

med den grupp som har dessa kulturella syften med sin semester, och disidentifierar sig med 

dem som endast åker på sol- och badsemester i enlighet med Jenkins (2008, s. 16ff; 148). 

Respondent 3 menar att musiken är en stor del av den hon är, vilket bottnar i familjens 

musikintresse och pappans högre utbildning inom musik. Alla respondenter, utom Respondent 

2, framhåller musik som ett stort intresse vilket är intressant i denna studie. Musik är något 

som tillhör det kulturella kapitalet, och respondenterna talar om att de har spelat instrument, 

gått på konserter och opera. Detta stärker deras kulturella kapital då det handlar om klassisk 

musik och inte om populärmusik. Detta stödjer att Respondent 1, Respondent 3, Respondent 4 

och Respondent 5 innehar ett starkt kulturellt kapital (Bourdieu, 1993, s. 290f). Det är också 

intressant, som visats i resultatet, att Respondent 5’s mamma är den i hans familj som 
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framhållit musikintresset som viktigt då det är mamman som genom sin högre utbildning 

bidragit till familjens kulturella kapital. Detta stödjer Bourdieus (1995) teori om att ett visst 

kapital, som det kulturella, har förkroppsligats i individen vilket gör att individen har en viss 

smak, i detta fall klassisk musik (s. 18f). 

Utifrån Bourdieus perspektiv kan vi se att alla respondenter har ett kulturellt kapital som 

bottnar i familjens utbildningsnivå och olika intressen som funnits i familjen under 

uppväxten, och vi kan också se hur dessa personer med denna gemensamma nämnare skiljer 

sig åt. Det vi nedan ska se är att detta får betydelse för hur respondenterna ser på 

identitetsprocessen och på utbildning.  

5.5.2 Bakgrund och syn på utbildning 

Fyra respondenter menar att högre utbildning är ett självklart val. Respondent 2 skiljer sig i 

denna fråga. Det kan förstås i att respondenterna genom sin uppväxt i ett hem där minst en 

förälder har högre utbildning fått med sig vissa värderingar som gör att de känner sig bekanta 

med universitetsstudier och att dessa värderingar rustat dem för egna studier, likt det Bourdieu 

och Passeron (2008) talar om i Reproduktionen. Respondenterna har genom sin uppväxt i ett 

akademiskt hem förvärvat det kulturella kapital som anses nödvändigt för att ha en 

framgångsrik utbildningskarriär (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 161f). Detta blir också tydligt 

i att Respondent 1 och Respondent 2 säger att deras tröskel att studera vidare är lägre än 

många andras, då de kan anses ha fått med sig en viss kapitalvolym som visar sig i ett visst 

habitus. Utifrån vad respondenterna berättar kan det tolkas som att de från sina tidiga 

uppväxtår har vissa dispositioner inom sig som gör att de vet hur de ska föra sig inom 

utbildningsfältet. 

Att det är Respondent 2 som avviker i frågan om utbildning som ett självklart val är intressant 

då hans familj har högst utbildningsnivå av alla respondenters familjer. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att familjen ännu inte riktigt etablerat dessa värderingar och att det 

kulturella kapitalet som familjen förvärvat är nytt och inte går tillbaka i släkten. I resultatet 

framkom att respondentens pappa ”flydde” från en praktisk bakgrund när han valde att 

studera vidare, vilket innebär att pappan är den första generationen att studera vid en högre 

utbildning. Vi kan här också tala om familjens bakgrund som respondenten beskriver som 

arbetarklass. I enlighet med Bourdieus (1993; 1995) teori om det sociala rummet kan vi söka 

ytterligare en förklaring. Han menar att det finns en skillnad i hur arbetarklassens livsstil ter 

sig i jämförelse med andra sociala klasser, se citat i avsnitt ”3.1 Pierre Bourdieu” (Bourdieu, 

1995, s. 19). Att Respondent 2’s position inom det sociala rummet kan anses lägre än de 
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andra respondenternas familjer under uppväxten när det kommer till ekonomiskt kapital skulle 

kunna förklara Respondent 2’s annorlunda syn på utbildning. Det kulturella kapital familjen 

har genom föräldrarnas utbildningsnivå måste också sättas i förhållande till det ekonomiska 

kapitalet som ligger närmare arbetarklassens. Inom denna position av det sociala rummet 

finns inte samma värderingar när det kommer till exempelvis utbildning, och kan därför ge en 

förklaring till att föräldrarna tyckt att en sysselsättning som ger en försörjning är det viktiga 

och inte att respondenten skaffar sig en högre utbildning (Bourdieu, 1995, s. 18f ). 

I kontrast finner vi Respondent 4 som känner att valet att studera vidare är självklart och att 

det finns förväntningar hemifrån på att hon ska studera vidare. Respondent 4 har, liksom 

Respondent 2, en pappa som har forskarutbildning och sysslar med forskning. De har båda ett 

kulturellt kapital och ett starkt utbildningskapital. Högre utbildning innehas dessutom av flera 

i Respondent 4’s släkt, vilken är skillnaden mot Respondent 2. Det kulturella kapitalet och det 

habitus det medföljer är mer etablerat i Respondent 4’s släkt. Det kan anses mer förväntat att 

en person med en förälder med så hög utbildning själv tycker att valet att studera vidare är 

självklart, som i respondent 4’s fall. Det är ett visst habitus som gått i arv, vilket gör att en 

bana inom utbildningssystemet känns självklar (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133). 

Respondent 2’s syn på utbildning står i motsättning till detta, men kan söka sin förklaring i 

det som ovan anförts. 

Respondent 2 har, trots att högre utbildning inte känts självklart, valt att studera vidare vid en 

liknande utbildning som sin pappa. Detta kan förklaras genom Jenkins (2008) begrepp 

kollektiv identitet, vilket också visar sig i konformitet. Att Respondent 2 valde att söka sin 

pappas utbildning, och då han inte blev antagen sökte ett liknande program, är ett exempel på 

att han delar ett intresse och har samma mål som pappan. Detta är ett exempel på en kollektiv 

identitet, i enlighet med Jenkins (2008, s. 132). För Respondent 4 gäller samma sak, med en 

utbildning inom samma ämnesområde som pappan och även en vilja att i framtiden syssla 

med forskning. Här kan vi också tala om konformitet, att respondenterna anpassat sig och 

strävar efter att efterlikna sina fäders, och i Respondent 4’s fall också släktens, utbildningsval. 

Jenkins (2008) menar att konformitet är en del av den kollektiva identiteten och att individen 

genom att utöva konformitet önskar omgivningens gillande (s. 149). I detta fall kan det vara så 

att respondenterna gör sina val för att uppnå detta, sina fäders gillande och accepterande. Det 

kan också förklara varför Respondent 4’s föräldrar sa nej till hennes tanke om att läsa på 

frisörlinjen på gymnasiet, det gick inte ihop med släktens kollektiva identitet. Det kan också 

förstås som att familjen värnar om sitt kulturella kapital och utbildningskapital, då 
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respondenten själv menar att en frisör ofta inte tjänar mindre än en forskare, och att det då inte 

bör handla om pengar, ett ekonomiskt kapital. Släkten identifierar sig således med akademisk 

högre utbildning, och disidentifierar sig med yrken som inte kräver högre utbildning, som i 

detta fall frisöryrket (Jenkins, 2008, s. 16ff; 148). 

5.5.3 Bakgrund och identitetsskapande 

Det som ovan anförts får betydelse för hur respondenterna ser på identitet och hur de själva 

anser att de förhandlar identitet. Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 3 menar att 

identiteten är flytande. De säger att identitet är föränderligt och förhandlas i relationer, 

situationer och platser vilket går i linje med Jenkins (2008) begrepp identifikation. 

Respondenterna ovan är överens om att identitet är något som skapas hela tiden, och 

förändras i möten med personer och situationer. I Jenkins (2008) definition tas relationernas 

betydelse upp, att utan relationer är identifikation inte möjlig (s. 6). Respondent 4 och 

Respondent 5 ser på identitet som något som till viss del är fast. Respondent 5 menar dock att 

identitet till viss del går att skapa, men att det kanske främst handlar om att förstärka eller 

hålla tillbaka den identitet man har. Respondent 4 menar att identiteten kan skifta mellan olika 

sammanhang och att det handlar om att anpassa sig, men menar samtidigt att vissa personer 

kan ha en sådan stark identitet att de inte kan anpassa sig. Detta går till viss del emot det 

Jenkins (2008) menar med identifikation, att identitetsskapandet är en process som förhandlas 

i relation till andra och att den inte är förutbestämd (s. 5f).  

Respondent 3 tar upp att det också handlar om roller, att man i en grupp vet sin plats och hur 

man bör agera. Detta går i linje med Jenkins (2008) begrepp institutioner. I en kamratgrupp 

till exempel finns vissa normer som medlemmarna gjort gällande, det är självklarheter som 

accepteras av medlemmarna. Det är just detta som Respondent 3 talar om, att man vet sin 

plats i gruppen och vet vad man kan tala om. Hon menar att detta är något man lär sig, av 

gruppen socialiseras individen för att passa in och hon kan då acceptera de normer som råder 

och agera efter detta (Jenkins, 2008, s. 157f). Detta kan också liknas vid Bourdieus (1992) 

begrepp fält, där kamratgruppen kan ses som ett system av relationer som innehar en viss 

logik för dem i gruppen (s. 97). Att respondenten säger att ”man vet sin plats” är intressant då 

det skulle kunna visa på att det finns ett slags maktspel i gruppen, olika positioner har olika 

makt. Det pågår en dragkamp om vilket kapital som anses som det önskvärda inom fältet, i 

enlighet med Bourdieus (1992; 2000) fältbegrepp. Detta skulle kunna kopplas till individens 

bakgrund som fört med sig ett visst habitus, som finns inom respondenten och som visar sig i 

individens praktik, vilket gör att respondenten vet hur hon ska agera (Bourdieu, 1995, s. 18f). 
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Individens habitus ger upphov till olika positioner inom olika fält, vilket får betydelse för 

hennes identitetsskapande process i och med att den är relationell.  

När det kommer till hur respondenterna själva förhandlar sin identitet är det tydligt att det är 

fler faktorer än familjen och föräldrarnas högre utbildning som spelar in. Flera respondenter 

pratar om att det också är viktigt att bryta upp från sin bakgrund och göra något eget, för att 

på så vis komma vidare i sin egen identitetsprocess. Det kan antas att respondenterna menar 

att de i och med att de lämnar hemstaden eller umgås med personer som föräldrarna inte 

tycker att de ska umgås med skapar nya relationer som får betydelse för deras fortsatta 

identitetsprocess utanför hemmet, vilket går i linje med Jenkins (2008) teori. Detta tyder 

också på att respondenterna anser att identiteten kan förändras, och att det sker i relationer och 

i förhållande till grupper. 

 Respondenterna talar mycket om utbildningens betydelse för identitetsprocessen. Under 

gymnasietiden menar flera av respondenterna att det handlade om att prova på olika 

identitetsuttryck Vi kan här tala om konformitet och icke-konformitet (Jenkins, 2008). 

Respondent 2 menar att han arbetade aktivt med olika identiteter under sin gymnasietid vilket 

kan förstås i en önskan att passa in, men också skilja sig ur mängden. Han nämner olika 

identitetsuttryck, i dessa olika uttryck delade han en kollektiv identitet med andra som utövade 

samma uttryck (Jenkins, 2008, s. 132). Det handlade antagligen också om konformitet, där det 

fanns vissa normer som Respondent 2 skulle följa och anpassa sig till för att vara en del av 

gruppen som delade den kollektiva identiteten. De uttryckte också icke-konformt beteende där 

de genom sina olika uttryck särskilde sig från den större mängden jämnåriga (Jenkins, 2008, 

s. 149f). Respondent 5 talar om att skapa sig en identitet som få andra hade, detta kan också få 

stöd av begreppet icke-konformt beteende. En önskan att redan under gymnasietiden sticka ut 

från mängden och ha en identitet som skiljer sig från andra jämnåriga kan antas bottna i en 

viss säkerhet. Jenkins (2008) menar att icke-konformt beteende främst utövas av dem som 

känner sig trygga i sin position och har ”råd” att ägna sig åt avvikande beteenden utan att bli 

utstött (s. 149f). Det kan antas vanligt att under gymnasietiden vilja anpassa sig och utöva 

konformitet, för att känna tillhörighet till sin åldersgrupp. Respondent 5 menar istället att han 

ville vara unik. Det kan förklaras av att respondenten kände sig trygg i familjens position i 

samhället, i det sociala rummet (Bourdieu, 1993, s. 290f). Respondent 1 å sin sida blev 

tilldelad en position i gruppen utifrån familjens ekonomiska och kulturella kapital. 

Respondenten behöll sin position för att inte verka avvikande, hon ville inte utöva ett icke-

konformt beteende (Jenkins, 2008, s. 149f). Detta är ett exempel på att grupper och 
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konformitet är viktiga under individens unga år, och att den sociala bakgrunden i form av 

kapitalvolym får betydelse för positionering i samhället och inom olika grupper. Detta får 

betydelse för identitetsprocessen, och går i linje med Jenkins (2008) teori, genom att 

individen förhåller sig till andra i sitt identitetsskapande. Det framgår också i respondenternas 

svar att ju äldre de blivit kan ägna sig åt mindre konformitet i sina beteenden, då en annan 

trygghet byggs upp. Det tyder på att det främst är i en individs unga år som det är viktigt med 

tillhörigheten och anpassning till grupper. 

Avslutningsvis talar Respondent 4 och Respondent 5 om hur det vidare utbildningsvalet får 

betydelse för identitetsprocessen. De menar att det är sammankopplat med ens jag just för att 

idag är identiteten så förknippad med ens yrkesval. Detta kan söka sin förklaring i att de under 

uppväxten förvärvat ett visst habitus som gör att utbildningen blir en naturlig del av livet och 

på så vis också får betydelse för identitetsprocessen (Bourdieu & Passeron, 2008). Vi kan här 

även tala om en kollektiv identitet. Respondent 4 menar att yrkesvalet är så betydande idag 

just för att det berättar vem man är. I hennes exempel om sjuksköterskor så delas en kollektiv 

identitet i den bemärkelsen att de delar arbetsuppgifter och arbetar mot samma mål (Jenkins, 

2008, s. 132). De identifierar sig med sin grupp, och disidentifierar sig med andra grupper 

inom vårdyrket som till exempel läkare och undersköterskor (Jenkins, 2008, s. 16ff; 148). 

Detta kan förstås utifrån Jenkins (2008) begrepp institutioner. Sjukhuset kan ses som en 

institution, sjukhuset tillskrivs mening av människorna i samhället i den funktion det fyller, 

det finns en särskild hierarkisk ordning vad gäller olika yrkesgrupper, sjukhuset bedrivs med 

syftet att vårda människor med mera. Jenkins (2008) menar att institutioner är 

sammankopplat med identifikation (s. 164). En sjuksköterska identifieras, av andra och av sig 

själv, utifrån institutionen sjukhus. Respondent 4 menar just att denna del av ens liv, yrket, får 

stor betydelse inte bara för yrkesidentiteten utan också för den personliga identiteten. 

Det teorierna ovan visat och förklarat är att respondenterna utifrån sin bakgrund har både 

likheter och skillnader i hur de ser på identitetsprocessen och utbildning. De likheter och 

skillnader som funnits kan antas bero på att respondenterna skiljer sig från varandra när det 

kommer till bakgrund, det finns skillnader i ekonomiskt och kulturellt kapital. Om detta förs 

en vidare diskussion i avsnitt ”6.3 Diskussion och slutsats”. 

6. Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion görs en summering av det resultat som framkommit och 

resultatet relateras till tidigare forskning, vilket mynnar ut i en diskussion kring resultatet och 
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teorins tillämpning. Avslutningsvis förs en diskussion kring metodvalet samt ett förslag till 

vidare forskning kommer att ges. 

6.1 Resultatsummering 

Respondenterna har alla minst en förälder med högre utbildning om minst 180 

högskolepoäng. Respondent 3, Respondent 4 och Respondent 5 kommer från liknande 

förhållanden vad gäller ekonomi, intressen och bostadsområden. En kontrast går att finna 

främst mellan Respondent 1 och Respondent 2, där Respondent 1’s uppväxt varit mycket 

priviligierad och Respondent 2’s uppväxt varit svårare ekonomiskt sett. I föräldrars 

utbildningsnivå är det främst Respondent 2 och Respondent 4 som urskiljer sig med en 

förälder som har forskarutbildning. Respondent 5 har en förälder med en kandidatexamen och 

en förälder med gymnasial utbildning, vilket gör att respondentens familj har lägst grad av 

utbildning av de fem intervjuade personerna.  

Vad gäller respondenternas syn på identitet finns det vissa skillnader som är intressanta. 

Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 3 ser på identitet som flytande. Respondent 4 

och Respondent 5 ser istället identiteten som något som till viss del är förutbestämt. 

Respondenterna håller alla med om att föräldrarna har haft påverkan på hur de format sig 

själva och fortsättningsvis gör det. Respondent 1, Respondent 3 och Respondent 5 talar om att 

bryta med sin bakgrund för att kunna skapa sig en egen identitetsprocess. Det som också talas 

om i förhållande till identitetsskapande är att flera faktorer än uppväxtmiljön påverkat. Det 

kan handla om olika situationer som uppstått, nya relationer och utbildningsval. 

Respondenterna talar om att det under de tidigare skolåren till stor del handlade om att prova 

på identiteter eller att de givits olika identiteter samt att uttrycka konformitet eller icke-

konformitet i förhållande till olika grupper, detta är ett tecken på att respondenterna ser 

identiteten som något som kan förändras. Respondent 4 och Respondent 5 är inne på att 

utbildningsvalen är mycket viktiga för unga vuxnas identitetsskapande, då det under denna 

period finns en press på denna åldersgrupp att välja vem man ska vara resten av livet. De 

menar att ens identitet idag till stor del handlar om ens yrke. 

Utbildning är således något som respondenterna anser som meningsfullt i den 

identitetsskapande processen. Detta blir också tydligt då det talas om hur de påverkats av 

föräldrarnas utbildning i sin egen syn på utbildning. För fyra av respondenterna är 

universitetsstudier ett självklart val. Respondent 2 skiljer sig i frågan genom att valet att 

studera vidare inte varit självklart, varken för honom själv eller för föräldrarna. Respondent 
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2’s familj är den familj som har högst utbildningsnivå, med pappans forskarutbildning och 

mammans kandidatexamen, vilket gör det intressant att det är Respondent 2 som skiljer sig i 

denna fråga. Respondent 4, som också har en pappa med forskarutbildning och en mamma 

med examen från lärarhögskola, säger att det aldrig funnits ett alternativ för henne att inte 

studera vidare. Detta går mer i linje med vad som kan antas vara en vanlig åsikt i en familj där 

hög utbildning innehas av föräldrarna.  Respondent 3 och Respondent 5 menar att det varit 

självklart för dem att studera vidare och att detta bottnar i att det funnits tendenser att 

föräldrarna också tyckt att det varit viktigt. Respondent 1 talar om att den rika kulturvärld hon 

kommer ifrån är en bidragande faktor till att hon anser att högre utbildning är ett självklart 

val.  

6.2 Resultat och tidigare forskning 

Den tidigare forskning om identitet som återfinns i avsnitt ”2. Tidigare forskning” behandlar 

två olika perspektiv på identitet, ett med synen på identitet som något socialt konstruerat och 

det andra är utvecklingsperspektivet. Tre av respondenterna går i linje med att se identitet som 

något socialt konstruerat i enlighet med Jenkins (2008), Bauman (2004) och Adams & 

Marshall (1996). Två av respondenterna ställer sig dock till utvecklingsperspektivet, med 

Erikson (1963; 1968) som en ledande teoretiker, i den mån att de anser identitet som något 

förutbestämt. I deras svar går dock att finna att de inte anser identiteten som något som är 

omöjligt att påverka, vilket kan placera dem mellan dessa två perspektiv.  

En intressant koppling i hur respondenterna talar om icke-konforma beteenden, flera 

respondenter nämner vikten av att vara unik och sticka ut från mängden, går att finna i det 

Adams & Marshall (1996) nämner om adolescensens ”identitetsformation” och om att 

särskilja sig.  Identiteten förhandlas både genom det kollektiva, till exempel familjen och 

respondentens umgängeskrets, men också utifrån det individuella. Det individuella handlar 

om det som respondenterna beskriver som viljan att ”göra sig speciell” eller ”skapa sig en 

identitet som ingen annan har”. Det är idag viktigt att särskilja sig från mängden vad gäller 

utbildningsval, yrkesval och intressen, vilket får betydelse för identitetsprocessen.  

När respondenterna talar om hur de förhandlar sin identitet nämner de att uppväxtmiljön haft 

påverkan, vilket går i linje med Berger & Luckmanns (2010) begrepp den primära 

socialisationen. Alla individer har dock framhållit att det även finns andra faktorer som 

påverkar, vilket kan förklaras genom Berger & Luckmanns begrepp den sekundära 

socialisationen (s. 153ff; 162ff). Att identiteten fortsätter att förhandlas utanför hemmet när 
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respondenten börjar i skolan och skapar andra relationer utanför hemmet, vilket också varit 

tydligt i deras svar att så är fallet. I Kåks (2007) studie om unga vuxna menar hon att dessa 

har med sig vissa handlingsmönster och värderingar hemifrån, vilket också respondenterna 

beskriver att de fått med sig ur sin primära socialisation. Vidare skriver Kåks om övergångar 

som blir viktiga för unga vuxna. Det är till exempel gymnasietiden, flytta hemifrån, resor och 

att avsluta sin utbildning och ta steget in i arbetslivet. De personer som intervjuats i Kåks 

studie talar också om vikten av utbildning och att utbildning är en förutsättning för att kunna 

göra övergången till yrkeslivet. Alla dessa övergångar tas upp av respondenterna i denna 

uppsats och även vikten av utbildning i dagens samhälle, vilket ger stöd till Kåks (2007) 

studie.  

I denna uppsats har begreppen ekonomiskt och kulturellt kapital använts som teoretiska 

verktyg i förståelsen av respondenternas bakgrund och hur detta positionerar dem i samhället, 

och får betydelse för identitetsprocessen. En introduktion till dessa begrepp gavs utifrån 

Broady (1998). Ytterligare ett begrepp som introducerades var identitetskapital. Cote (1996; 

1997) och Cote & Schwartz (2002) menar att kapitalen i form av kulturellt kapital och 

humankapital inte är tillräckliga för att beskriva övergångar och händelser, således också 

identitetsprocessen, i det senmoderna samhället. Respondenterna i denna uppsats menar att 

det är flera faktorer som påverkar, vilket också nämns ovan, och kan anses gå i linje med 

begreppet identitetskapital. Respondenterna ”investerar i sig själva” genom egen utbildning 

och de erfarenheter de får utifrån den sekundära socialisationen, vilka kan vara helt andra än 

att kunna föra sig väl i ett bildat språk, läsa klassisk litteratur och så vidare (se avsnitt ”2.3 

Kapitalbegreppen”).  

Likt Broady (1998), som talar om ett utbildningskapital som en del av det kulturella kapitalet, 

tar också Palme (2008) upp utbildningskapital i sin avhandling. Palme menar att barn i 

familjer med ett starkt kulturellt kapital och utbildningskapital har lättare att klara av skolans 

krav. Två respondenter talade om att de, som har föräldrar med högre utbildning, har en lägre 

tröskel att studera vidare. Det ger stöd till Palmes (2008) studie, att dessa respondenter redan 

känner sig bekanta med universitetsstudier och vet vilka krav som kommer att ställas på dem. 

En av respondenterna berättar att det har förts många intellektuella samtal hemma när hon var 

liten, detta har antagligen rustat henne för att klara av högre studier väl och hon har en lägre 

tröskel att påbörja högre studier. 

Palmes (2008) studie talar också om att bostadsområden får betydelse, vilket också 

Skawonius (2005) gör. Palme tar främst upp ett område där de boende har högre utbildning 
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och därmed också ett starkt kulturellt kapital vilket gjorde att barnen fick en viss känsla för 

kultur och därmed särskilda intressen. Skawonius menar också att platsen är viktig, hon 

jämför två olika områden med olika förutsättningar när det kommer till kulturellt och 

ekonomiskt kapital och kopplar detta till skolval. Respondent 1 är uppvuxen i vad hon själv 

kallar ”det akademiska hjärtat” av sin stad, vilket tyder på att det är ett område med starkt 

kulturellt kapital. Familjen som Respondent 1 är uppvuxen i tillhör en kulturell elit, likt 

människorna i bostadsområdet där hon växte upp. Detta går i linje med det Skawonius (2005) 

menar, att familjer med starkt kulturellt och ekonomiskt kapital samlas på samma plats. 

Respondent 2 talar om bostadsområdet där han växte upp som traditionellt och att hans familj 

som besatt kulturellt kapital och utbildningskapital inte passade in. I detta bostadsområde kan 

det antas att familjer med lägre kulturellt kapital och utbildningskapital bosatt sig, vilket 

gjorde att Respondent 2’s familj kände sig avvikande.  

Att fyra respondenter framhåller att högre utbildning är ett självklart val kan få en förklaring i 

Kåks (2007) studie. Hon menar att i en intervju som gjordes med en man, 25 år, så framkom 

att det för honom var ett självklart val att studera vidare. Han kommer från en familj som är 

starka på kulturellt och socialt kapital, vilket enligt Kåks kan betyda att detta kapitalinnehav 

skyddar mot den osäkerhet som det kan innebära att studera vidare eller göra andra framtida 

val. Detta går i linje med denna uppsats då det för fyra av respondenterna är ett självklart val 

att studera vidare på universitetet, vilket kan förstås genom att de, i likhet med vad som 

framkom i Kåks studie, känner att de har en säkerhet i familjens kulturella kapital och 

utbildningskapital. Det blir främst tydligt i det Respondent 1 och Respondent 2 berättar om att 

det för dem, med föräldrar som har högre utbildning, är en lägre tröskel att studera vidare. 

Respondent 1 som är uppvuxen i en familj med starkt ekonomiskt kapital menar också att den 

ekonomiska tryggheten fungerar som ett skyddsnät för henne i hennes val. 

6.3 Diskussion och slutsats  
Syftet med denna uppsats var att söka förstå och belysa den identitetsskapande processen 

bland unga vuxna utifrån deras egna redogörelser kring uppväxten i en familj där minst en 

förälder har en högre utbildning från universitet eller högskola. Frågeställningen lyder; Hur 

påverkar föräldrars högre utbildning unga vuxnas identitetsskapande och syn på utbildning, 

enligt unga vuxna? I detta avsnitt förs en diskussion kring resultatet i förhållande till syfte och 

frågeställning samt teorins tillämpning. 
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6.3.1 Resultatdiskussion  

Det råder en del samstämmighet mellan respondenterna i samtalen om identitetsprocessen och 

syn på utbildning, men också flera olikheter. Det kan antas bottna i att respondenternas 

bakgrunder skiljer sig åt, det kapital och det habitus som innehas har förvärvats på olika sätt 

och tar sig uttryck på olika sätt. Vi kan också tala om det sociala kapitalet som kan ha fått 

betydelse, olika nätverk som respondenternas familjer har får betydelse för hur 

kapitalinnehavet tar uttryck. I resultatet framkom att Respondent 2’s traditionella 

bostadsområde fick familjen att känna sig udda. Han beskriver området som traditionellt 

genom att det fanns en minskad acceptans för att klassiska könsroller utmanades och att 

familjens politiska åsikter inte delades. Det kan ha lett till att respondentens familj inte 

utvecklat sitt kulturella kapital på samma sätt som exempelvis Respondent 1, som kommer 

från ett akademiskt bostadsområde. Det kan vara en anledning till att Respondent 2 skiljer sig 

mot de andra respondenterna i och med att han inte anser högre utbildning som ett självklart 

val. De har olika habitus som ger olika uttryck i frågan om identitetsprocess och syn på 

utbildning. 

I samtalen med respondenterna finns en antydan att föräldrars högre utbildning och 

utbildningsval fått påverkan på respondentens egen syn på utbildning. Att högre utbildning 

för fyra av fem respondenter var självklart kan också antas bottna i att föräldrarna har högre 

utbildning, en slutsats som kan dras är att det finns vissa värderingar som respondenten 

förvärvat och som påverkar egna val. Det visas också att flera respondenter väljer samma typ 

av riktning i sina utbildningar som den utbildning som föräldrarna har, eller vill ha ett 

liknande yrke i framtiden, vilket också kan tyda på att det finns en påverkan från uppväxten i 

ett hem där utbildningskapitalet är en viktig del. Detta får också betydelse för respondentens 

identitetsprocess. Alla respondenter menar att de med sin uppväxt fått med sig sunda 

värderingar och inte blivit påtvingade dessa, de har fått skapa sig en egen uppfattning. 

Respondent 4 är tydlig i att föräldrarnas högre utbildning har påverkat och säger att hon har 

en stark personlighet på grund av att föräldrarna varit högpresterande och alltid ifrågasatt 

hennes val. Det är dock inte bara en uppväxtmiljö med kulturellt kapital och 

utbildningskapital som påverkar enligt respondenterna utan också situationer och relationer 

utanför hemmet samt den tidiga skolgången. Flera respondenter menar att det kan behöva ske 

en brytning med uppväxtmiljön för att på egen hand förhandla identitet. 

Den slutsats som kan dras utifrån detta är att det enligt respondenternas egna redogörelser 

finns påverkan hemifrån och att de fått med sig en grund, men att det finns andra aspekter 
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som också får påverkan under den sekundära socialisationen (se Berger & Luckmann, 2010). 

Studien indikerar att föräldrarnas högre utbildning, eller det kulturella kapitalet, tar olika 

uttryck vilket gör att respondenternas bakgrunder ser olika ut. De distinktioner mellan 

respondenterna som funnits i materialet gör att respondenterna talar olika om sin 

identitetsprocess och syn på utbildning, vilket tyder på att familjens livsstil och smak får en 

påverkan. 

6.3.2 Teorins tillämpning på materialet 
I denna studie har teorier och begrepp från Jenkins och Bourdieu fungerat som betydelsefulla 

verktyg för att förstå och förklara identitetsprocessen och synen på utbildning bland unga 

vuxna utifrån deras egna redogörelser kring uppväxten i en familj där minst en förälder har en 

högre utbildning från universitet eller högskola. Resultatet i denna studie kan anses gå i linje 

med dessa teorier och begrepp. Det kan dock vara av värde att föra en diskussion kring 

teoriernas tillämpning för denna studie.  

I intervjuerna framkom att två respondenter ansåg att identitet är något som en individ har, 

den är till viss del förutbestämd. Jenkins (2008) menar att identitet förhandlas i en pågående 

process i relation till vår sociala omgivning. De två respondenternas tankar om att identiteten 

till viss del är förutbestämd tyder på att det finns tankar som går i linje med 

utvecklingsperspektivet (se Erikson, 1963, s. 224ff; Erikson, 1968, s. 79ff). I avsnitt ”6.2 

Resultat och tidigare forskning” nämns att respondenterna befinner sig mellan dessa två 

perspektiv. I denna studie har Jenkins (2008) teori inte kunnat förklara dessa respondenters 

syn på identitet, vilket hade varit önskvärt för en mer nyanserad bild av respondenternas 

identitetsprocess.  

Vid tillämpning av Bourdieus teori och begrepp kan det vara relevant att föra en diskussion 

kring dess tillämpning i en svensk kontext. Begreppen är utvecklade under sextio- och 

sjuttiotalet i Frankrike där en tydlig distinktion fanns mellan olika sociala klasser och en 

högkultur (se Bourdieu, 1993; Bourdieu, 1995). Kan denna teori tillämpas i svenska studier, 

då det i Sverige läggs stor vikt vid att eftersträva jämlikhet? Det kan vara så att begreppen, 

som till exempel kulturellt kapital, kan behöva omtolkas för att passa in i en svensk kontext. 

Det som Bourdieu menade med kulturellt kapital i Frankrike med en kulturelit i toppen får en 

annan innebörd i Sverige där dessa skillnader inte är lika tydliga mellan olika grupper. Det jag 

funnit i denna studie är att det som kan vara utmärkande för det kulturella kapitalet i Sverige 

är hur respondenterna talar om klassisk musik. De menar att musiken i form av 

operaföreställningar, konserter, musikskolor och att spela instrument varit en stor del av deras 
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uppväxt och identitetsprocess, och det kan tolkas som att musik är något de framhäver som 

eftersträvansvärt och som skiljer dem från andra. En annan aspekt av att begreppet kulturellt 

kapital kan behöva omtolkas i en svensk kontext kan kopplas till Respondent 4’s beskrivning 

av campingsemester som enligt Bourdieu kan kopplas till ett starkt kulturellt kapital (se 

Bourdieu, 1993, s. 290f). I Sverige skulle den kopplingen antagligen inte göras, att 

campingsemester tillhör en kulturell elit. Det kan också finnas en svårighet med att direkt 

överföra Bourdieus teori om det sociala rummet på en svensk kontext, då det i Sverige är 

lättare att göra klassresor än det förmodligen är i Frankrike. I Sverige kan man genom 

utbildning, som är tillgänglig för alla oavsett social klass, förvärva ett kulturellt kapital 

relativt snabbt. Detta är vad som kan ha skett i Respondent 2’s familj, där pappan valde att 

utbilda sig på hög nivå trots att han kommer från arbetarbakgrund. Detta är således viktigt att 

ha i åtanke vid tillämpning av Bourdieus teori på en svensk kontext. 

6.4 Metoddiskussion 

Ett kännetecken för den kvalitativa metoden är att som forskare vilja uppfatta den sociala 

verkligheten på samma sätt som dem hon undersöker (Bryman, 2011, s. 361f). Denna uppsats 

syftar till att förstå och belysa respondenternas subjektiva upplevelser av identitetsprocessen 

och syn på utbildning utifrån bakgrunden med minst en förälder med högre utbildning, varför 

denna metod valts. Den kvalitativa forskningsmetoden innebär enligt Bryman (2011) att 

betoningen ligger på ord snarare än på kvantifiering när insamling av material sker (s. 340). 

Detta går i linje med denna studies syfte som innebär att ett fåtal personers subjektiva 

upplevelser lyfts fram. Att semistrukturerade intervjuer valdes gjorde dock att intervjun kunde 

hålla en viss styrning. Respondenterna som höll sig till kortare svar kan ha upplevt den 

semistrukturerade intervjun som ett stöd genom temana och dess följdfrågor och de som haft 

längre utsvävningar i sina svar har begränsats något av de teman som givits. Den 

semistrukturerade intervjun har därför ansetts mest lämpad för uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

I denna studie har ett bekvämlighetsurval och en snöbollsmetod tillämpats där jag bett bekanta 

om hjälp att finna personer att intervjua. Trost (2010) menar att en av riskerna kan vara att 

den som är ombedd att finna personer är alldeles för hjälpsam i den mening att de försöker 

hitta personer som är ”intressanta” (s. 140). Trost betonar också att dessa personer inte på 

något sätt kan representeras i statistisk mening. Han menar vidare att det vid kvalitativa 

studier är betydelsefullt att få fram en variation inom en mer eller mindre homogen grupp, i 

detta fall unga vuxna med föräldrar som har högre utbildning (Trost, 2010, s. 141). Den risk 
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som funnits med mitt urval, att få en snäv fördelning med för studien ”intressanta” personer, 

har dock inte upplevts. Respondenterna har olika bakgrund, olika förutsättningar och befinner 

sig på olika stadier i livet vilket bidragit till en variation i den grupp jag valt att studera, i 

enlighet med Trost (2010).  

Aspers (2011) tar upp vikten av självreflektion. Det är viktigt att forskaren reflekterar över sin 

roll och hur hon kan tänkas påverka de personer som hon studerar (s. 66).  I denna studie har 

jag varit i ungefär samma ålderskategori som de intervjuade personerna, detta har inneburit att 

jag har en förförståelse för vad det innebär att befinna sig i denna period i livet. Det kan 

finnas en risk med att känna till för mycket om studieobjektens livsvärld, och det är att missa 

viktiga delar på grund av den ”oproblematiska” synen på fältet detta medför (Aspers, 2011, s. 

38f). Nackdelen med att befinna sig i samma livsvärld som respondenterna kan visas i att jag 

tar saker förgivna och inte problematiserar eller utvecklar dessa. Det är naturligtvis inte 

möjligt att bortse från sin förförståelse, och i denna studie har jag upplevt det som positivt. 

Jag har befunnit mig på samma nivå som de intervjuade personerna i fråga om ålder och fas i 

livet. Det har därför varit möjligt för mig att ställa relevanta följdfrågor som inte funnits i 

intervjuguiden. Det kan också ha lett till att personerna känt sig bekväma och att de haft lätt 

att föra ett samtal med mig kring dessa frågor. Att jag varit inläst på området utifrån tidigare 

forskning och teori har gjort att jag kunnat se på materialet genom ett teoretiskt perspektiv 

(Aspers, 2011, s. 38).  

6.5 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har ett fåtal respondenters egna redogörelser och subjektiva upplevelser kring 

identitetsprocessen och syn på utbildning samt påverkan stått i centrum. Det har således inte 

gått att fastställa att påverkan skett, utan endast att respondenternas egna redogörelser visat på 

att de känner att uppväxtmiljön har påverkat dem. För vidare forskning är detta intressant att 

se närmare på. För att göra detta skulle ett större antal respondenter behöva intervjuas. En 

jämförande studie mellan familjer med föräldrar med högre utbildning och familjer med icke-

utbildade föräldrar skulle kunna ge ett närmare svar på frågan hur och om påverkan faktiskt 

skett, vilket då skulle ge ett resultat som kan generaliseras till större populationer. Möjligtvis 

skulle det också vara aktuellt att se på föräldrar med högre utbildningsnivå än i denna studie 

för att få en tydligare distinktion mellan dem med kulturellt kapital och utbildningskapital och 

dem som inte har det. 
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1, Intervjuguide 

Information till respondenten innan intervjun påbörjas 
• Ditt deltagande är frivilligt 
• Du kan när som helst under intervjun avbryta 
• Du kan välja att avstå från att besvara vissa frågor 
• Inget av det du säger kommer att kunna ledas tillbaka till dig 

Information om respondenten 
• Namn 
• Ålder 
• Kön 

Bakgrund och föräldrars utbildning 
Hur skulle du beskriva din familj?  
Vilka ingår i familjen?  

Vilken utbildning har dina föräldrar, styvmamma, styvpappa eller andra som du 
identifierar som dina föräldrar?  
Ange utbildningsnivå på samtliga som du definierar som din familj (grundskola, 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning, universitets- eller högskoleutbildning, annan 
utbildning). 
Den/de som har högre utbildning från universitet eller högskola; 
Vet du hur det kom sig att de valde den utbildningen? 
Vilken typ av examen har den/de som har högre utbildning från universitet eller högskola 
(kandidat, master…)? 
Vilket universitet eller högskola har den/de sin examen från? 

Har någon i din familj en examen från en likvärdig utbildning? 
Kan du beskriva denna utbildning? 

Vad arbetar dina föräldrar, styvmamma, styvpappa eller andra som du identifierar som 
dina föräldrar med? 
Arbetar de med uppgifter som hör ihop med deras val av utbildning? 
Hur skulle du beskriva familjens livsstil under din uppväxt? 
Hur upplevde du att familjens ekonomiska situation var under din uppväxt? 
Hur ser den ekonomiska situationen ut i familjen idag? 
Vad hade din familj för fritidsintressen när du växte upp? 
Hur såg det ut med resor, reste ni mycket under din uppväxt? Om ja; till vilka platser? 

Har familjens livsstil och ekonomiska situation haft/har betydelse för den du är idag, 
och de livsval du gör?  
På vilket sätt har det påverkat/inte påverkat? 
Har dina föräldrars utbildningsnivå haft/har betydelse för den du är idag, och de livsval 
du gör?  
På vilket sätt har det påverkat/inte påverkat? 

Hur skulle du beskriva det bostadsområde där du växte upp?  
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Hur är personerna som bor i det området? (Utbildningsnivå, arbete, etnicitet, barnfamiljer…?) 
Vilka värderingar är/var viktiga i bostadsområdet? 
Har det haft någon betydelse att du vuxit upp där för den du är idag? På vilket sätt? 

Respondentens egna val kring utbildning  
Vilken gymnasieskola gick du på? 
Hur skulle du beskriva skolan? 
Hur upplevde du gymnasietiden? 
Hade eleverna på skolan ungefär samma bakgrund som du?  
Om det skiljer sig, hur? 
Var gymnasievalet ditt eget, eller togs beslutet med/av dina föräldrar? 
Vilken betydelse har din gymnasieskola haft för dina fortsatta val inom utbildning/arbete? 
Studerar du vid högskola/universitet nu? (Eller annan yrkesutbildning?) Om ja; 
Var det ett självklart val att studera vidare? Om ja; varför? 
Vilken utbildning har du valt? 
Varför har du valt utbildningen? 
Påverkades du av dina föräldrar i valet av utbildning? 
Fanns det ytterligare faktorer som påverkade valet? 
Kan du jämföra din utbildning med den utbildning som någon av dina föräldrar, styvmamma, 
styvpappa eller andra som du identifierar som dina föräldrar har? 
När du är klar med din utbildning, hur ser dina framtidsplaner ut? 

Om nej på ovanstående fråga; 
Varför valde du att inte studera vidare? 
Hur har din familj sett på det valet? 
Vad har du för sysselsättning idag?  
Varför har du valt den sysselsättningen? 
Har ditt val av utbildning eller annan sysselsättning haft betydelse för den du är idag? 
På vilket sätt har det påverkat/inte påverkat?  

Identitet 
Om jag säger identitet, vad tänker du på då? 
Är identitet något som man ”bara har”, eller något man skapar hela tiden? 
Hur skulle du beskriva din egen identitet? 

Vad tror du är viktigt för unga vuxna när man förhandlar sin identitet? 
Vad är viktigt för dig? 
Hur kan det skilja sig från när du gick på gymnasiet? 
Tror du att ens identitet kan skifta beroende på vilka sammanhang man befinner sig i?  
Om ja; på vilket sätt och i vilka sammanhang? 
Känner du att du i vissa hänseenden tagit över dina föräldrars värderingar och livsstil? 
Om ja; på vilket sätt? Om nej; varför tror du att det är så? 

Övrigt 
Finns det något ytterligare som du skulle vilja tillägga? 

Tack för dina svar!  
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8.2 Bilaga 2, Kodschema 
I kodschemat nedan har koder samlats under tre teman; Bakgrund och familj, Identitetsskapande och 
Egen syn på utbildning. Kryssen i rutorna innebär att respondenten tagit upp koden vid intervjun. 

 Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 
Kvinna x  x x  
Man  x   x 
Bakgrund och familj      
Starkt ek. kap. x     
Svagt ek. kap.  x    
Varken starkt eller svagt 
ek. kap. 

  x x x 

Starkt kult. kap. x x x x x 
Svagt kult. kap      
Varken starkt eller svagt 
kult. kap. 

     

”Ursprungsfamilj”    x x 
Separerad familj x x x   
Syskon x  x x x 
Båda föräldrar högutb. x x  x  
En förälder högutb.   x  x 
Styvförälder högutb.  x    
Syskon/styvsysk högutb. x  x x x 
Annan utbildning   x x  
Trygghet x  x x x 
Identitetsskapande      
Identifikation x x x x x 
Flytande identitet x x x x x 
Fast identitet    x x 
Kollektiv identitet   x x  
Konformitet x x x x  
Icke-konformitet x x x x x 
Institutioner   x x x 
Förälders betydelse x x x x x 
Annan betydelse x x x x x 
Egen syn på utbildning      
Högstadieskola x    x 
Gymnasieutb.  x x x x x 
Universitetsutb.  x x x x 
Annan sysselsättning x x x x x 
Påverkan förälder x x x x x 
Påverkan annat x x x x x 
Universitetsutb. 
självklarhet 

x  x x x 

Lägre tröskel att studera 
vidare 

x x    

Framtidsplaner x x x x x 
	  


