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Sammanfattning  

Studien syftar undersöka vad individer, från län där statistik visar färre som väljer studier på 

högre nivå än övriga län, anser vara meningsfullt för deras val att studera läkare vid Uppsala 

Universitet samt eventuella gemensamma nämnare. Kvalitativa intervjuer har genomförts med 

nio läkarstudenter vid Uppsala Universitet. Detta har analyserats med Pierre Bourdieus teori och 

begrepp. Fenomenologi och hermeneutik har använts för att förstå det meningsfulla för 

respondenterna. Motivation, engagemang och uppmuntran från omgivningen har varit viktigt för 

att respondenterna studerar till läkare. Omgivningen har hjälpt med studier, fört intellektuella 

diskussioner och uppmuntrat till läkaryrket. Vilka personer detta har varit, har varierat. 

Skolgången var viktig och val gjordes för att öka det kulturella kapitalet. Många hade god tro på 

sig själv angående studier men detta var inte homogent. Respondenterna omgav sig med 

likasinnade individer, detta var betydande för utveckling och studieval. En segregation har 

funnits på orten mellan de som studerar och inte gör det, vilket har skapat ett motstånd för 

fortsatta studier. Lön och status har varit meningsfullt för valet av studier till läkare för att det ger 

vinster även inom andra fält. Alla såg inte läkaryrket som självklart men förmånerna blev 

avgörande. Få respondenterna ansåg att vilket universitet de studerade vid var betydelsefullt, 

utan endast att de fick studera till läkare. 
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1 Inledning 
Hemlig agent? Delfinskötare? Ballerina? Fotbollsproffs? Eller kanske astronaut? 

Drömmarna var många om vad vi skulle bli när vi blev "stora". Många av dessa drömmar förstod 

vi tidigt att vi aldrig kommer kunna bli medan andra fullföljde sina barndomsdrömmar och 

studerar idag till sitt drömyrke eller arbetar inom det. Oavsett vad vi vill bli och vad vi kommer 

att arbeta med krävs det idag oftast en utbildning till det arbetet. I en undersökning om vilka 

yrken som ungdomar vill jobba med svarar majoriteten att de vill arbeta inom yrken som kräver 

högskoleutbildning.
1
 

 I Sverige idag är utbildning en viktig del av samhället och ett omtalat och aktuellt 

ämne för debatt och förändringar. Skolsystemet i Sverige är utvecklat med en obligatorisk 

grundskola och de flesta arbetgivare kräver minst gymnasiekompetens för att erbjuda en 

anställning.
2
 Sedan resultaten av den senaste PISA

3
-rapporten

4
 presenterades har skola samt 

utbildning varit en av de frågor som den allmänna opinionen tycker är viktigast inför det 

kommande riksdagsvalet 2014.
5
 PISA-rapport presenterar en oro för Sveriges barn och 

ungdomar och deras ämneskunskaper. Det är fortfarande oklart vad som är förklaringen till de 

dåliga resultaten.
6
 Dessa dåliga resultat är oroväckande i ett svenskt samhälle där vi är allt mer 

beroende av högkompetens i de yrken som arbetsmarknaden erbjuder.
7
 Skapandet av motivation 

till studier blir därmed en nyckelfråga som är viktig för att kunna ha kompetent personal inom 

alla arbetsplatser och institutioner. Därför måste kunskapen öka om hur vi ska motivera 

ungdomar till studier. Genom forskning som ger en djupare insyn i vad som kan stärka elevers 

resultat och vad samhället kan göra för att påverka, kan resurser tillföras där det finns brister. 

 Det finns skillnader i vilka som väljer att studera vid högskolan.
8
 Enligt 

Högskoleverkets statistiska analys har den sociala bakgrunden betydelse för om en person väljer 

                                                           
1
 Ungdomsstyrelsen. Ung Idag 2013 - Utbildning och lärande. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013, s. 168 

2
P3 Nyheter,  Högre krav på unga arbetslösa. P3 Nyheter. 2014-02-06, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=577676 [Hämtad 2014-02-19] 
3
 PISA-undersökningen är en undersökning av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling som testar 

15-åringars kunskap i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 
4
 Skolverket. Kraftig försämring i PISA, 2013, http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-

forsamring-i-pisa-1.211208 [Hämtad 2014-05-11]   
5
 Rosén, Hans. (2014-02-10) “Skolan blir valets hetaste fråga”. Dagens Nyheter. 2014-02-10, 

http://www.dn.se/valet-2014/skolan-blir-valets-hetaste-fraga/ [Hämtad 2014-02-11] 
6
 Skolverket (2014) 

7
 P3 Nyheter (2014)  

8
 Ungdomsstyrelsen (2013) s. 168 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=577676
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208
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att studera vid högskola.
9
 Statistik visar att ungdomars val angående studier vid högskola hör 

samman med den utbildningsnivå som det rådande länets befolkning innehar. Det är färre 

studenter, vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning, vid högre akademiska utbildningar 

än de studenter vars föräldrar har gymnasial utbildning eller högre.
10

 För att skapa en djupare 

förståelse för studiemotivation krävs fokus på den subjektiva upplevelsen därför är det viktigt att 

inte bara producera kvantitativ forskning med övergripande statistiska mätningar. Den kvalitativa 

forskningen kan tillföra kunskap inom detta område och skapa en bättre och djupare förståelse 

för vad som gör att elever presterar och är intresserade av skolan. 

 Läkarutbildningen kräver en hög akademisk prestationsförmåga och är idag en av 

de utbildningarna som har högst antagningspoäng inom högskola och universitet.
11

 Utbildningen 

kräver 12 års intenstiva studier, med inräknad allmäntjänstgöring och specialistutbildning.
12

 

Detta har gjort att vi vill undersöka varför individer väljer en sådan tuff utbildning. Vi hoppas på 

att få en tydligare bild av detta genom att fokusera på läkarstudenter från län där färre väljer att 

studera på hög nivå än andra län i Sverige.
13

 Vi vill undersöka dessa individers inställning till 

utbildning och vad de anser har varit och är meningsfullt i valet att studera vid läkarutbildningen. 

Genom att belysa vad det är som har gjort att individer valt att studera kan det skapas en 

förståelse för vad som är meningsfullt för att skapa motivation till studier och utbildning. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nio läkarstudenter, från län där färre väljer studier 

på högre nivå än Sveriges övriga län,
 
beskriver vad som varit meningsfullt för deras val att 

studera till läkare vid Uppsala Universitet. Denna studie ämnar behandla området kvalitativt för 

att skapa en djupare förståelse för vad som varit meningsfullt i dessa läkarstudenters bakgrund 

och väg till studier. 

                                                           
9
 Dryler, Helen. Social bakgrund och genomströmning i högskolan - En studie av långa och medellånga 

yrkesexamensprogram. Stockholm: Universitetskanslersämbetet, 2013, s. 7 
10

 Ungdomsstyrelsen (2013) s. 26 
11

 Universitets - och högskolerådet. Statistik höst och vår terminer. 2013. 
http://www.vhs.se/Global/Statistik/HT2013/HT2013_antagna_urval2_program.pdf [Hämtad 2014-04-14] 
12

 Uppsala Universitet. Läkarprogrammet 2013/2014. 2014. 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=MME2Y&lasar=13%2F14#utbkat_Tab3 [Hämtad 
2014-04-14] 
13

 Statistiska Centralbyrån. Utbildningsnivå efter län och kön 2012. 2013, http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-
utbildning/9568/9575/ [Hämtad 2014-03-22], Ungdomsstyrelsen (2013) s. 40 

http://www.vhs.se/Global/Statistik/HT2013/HT2013_antagna_urval2_program.pdf
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=MME2Y&lasar=13%2F14#utbkat_Tab3
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1.2 Frågeställning 

Våra frågeställningar, i koppling till syftet, lyder: 

 Hur beskriver dessa individer vad som varit meningsfullt i deras bakgrund för valet att 

studera läkare vid Uppsala Universitet? 

 Hur skapar dessa individer mening kring sitt val att studera vid läkarprogrammet i 

Uppsala? 

 Vilka gemensamma nämnare finns hos dessa individer? 

1.3 Disposition 

Denna uppsats börjar med att introducera läsaren till tidigare forskning inom fältet och vad den 

har bidragit med. I detta kapitel är forskningen delad efter tre avsnitt. De handlar om den sociala 

bakgrundens påverkan i grundskolan och gymnasiet och behandlar olika sociala förhållanden 

som skapar olika kunskapsnivåer hos elever. Även hur föräldrars utbildningsnivå påverkar 

examensfrekvensen och ansökningar till högskolan och hur olika pedagogiker skapar olika 

chanser i skolan. Vi presenterar också förklaringsmodeller till skillnaderna mellan elever. I 

teoriavsnittet kommer vi presentera Pierre Bourdieus teori och begrepp som han använder för att 

beskriva hur samhällsstrukturer skapas i relation till individen. I detta kapitel ges en presentation 

av hans teori och de begrepp som kommer användas som analysverktyg i vår studie. 

Metodavsnittet kommer behandla vår metodologiska ansats och tillvägagångssätt för 

datainsamlingen, de urval vi har gjort, samt motivering av dessa val. Vi kommer presentera hur 

det empiriska materialet har kodats, analyserats och tolkats. I metodavsnittet behandlas även 

studiens trovärdighet och etiska överväganden. I resultatavsnittet presenterar vi den kvalitativa 

analys som gjorts utifrån det empiriska materialet. Vi kommer redovisa det empiriska materialet 

och hur det kan förstås i relation till teorin. Studien avslutas med en diskussion där vi summerar 

resultat och de svar vi fått i relation till syfte och frågeställningarna. Det kommer föras en 

diskussion om relationen mellan empiri, teori och den tidigare forskningen. Diskussionen 

behandlar förutom detta, metodvalet i relation till resultatet och avslutningsvis kommer vidare 

forskning och praktik föreslås. Referenser och bilagor kommer finnas i slutet av denna uppsats.  
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2 Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen som vi behandlat beskrivs den sociala bakgrunden som betydande för 

vilka som väljer studier på högre nivå. För att besvara våra frågeställningar har denna tidigare 

forskning varit intressant då den inriktar sig på hur snedrekrytering inom skola kan uppkomma 

och vilka orsaker som forskare har sett som bidragande till detta. I den tidigare forskning som vi 

har tagit del av fokuserar många av författarna på hur socioekonomiska förhållanden påverkar 

elever och studenters möjlighet till utbildning. Fokus generellt i dessa studier har varit hur 

föräldrarnas utbildningsnivå eller klasstillhörighet påverkar barns motivation och val av studier 

både på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå. De behandlar även hur dessa barn och 

studenters kunskapsnivå har varit inom de olika läroverken. Den forskning vi har tagit del av har 

gett oss en förförståelse för vår studie samt gjort oss bekanta med forskningsfältet och de studier 

som tidigare gjorts inom ämnet. Vi har använt den till att förstå området och för resonemang i 

vår analys. 

2.1 Den sociala bakgrundens påverkan 

I den tidigare forskning som vi tillhandahållit har forskare framfört hur socioekonomiska 

förhållanden och elevens bakgrund påverkat dem i grundskolan samt i deras val till 

gymnasieskolan. I forskning framställd av Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Göran Arnman och 

Mikael Palme presenteras resultat som visar att det finns en tydlig relation mellan elevers 

skolprestation och studieval i gymnasieskolan. De fann att skilda klasser och könsmässiga 

socialiseringar som barn och ungdomar deltar i under sin uppväxt resulterar i att de orienterar sig 

utifrån skilda utgångspunkter och förutsättningar i sociala sammanhang. I förhållande till skola 

och utbildning liksom till flertalet fritids- och kulturaktiviteter fann de tydliga skiljelinjer mellan 

olika grupper högstadieungdomar, beroende på social bakgrund, kön och i viss mån geografisk 

bostadsort.
14

 

 Detta är något som Allan Svensson uppmärksammar i sin forskning. Hans 

undersökning behandlar ungas utbildningsval och om de fortfarande påverkas av 

socioekonomiska förhållanden, detta trots att det under de senaste 50 åren skapats reformer för 

                                                           
14

 Jönsson, Ingrid. Skola - fritid - framtid: en studie av ungdomars kulturmönster och livschanser, Studentlitteratur, 

Lund, Rapport 2008:23, 1993. Angelov, Nikolay. Johansson, Per. Kennerberg, Louise. Välja fritt och välja rätt - 

drivkrafter för rationella utbildningsval. Rapport/Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Uppsala: 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2008 



 5 

att ungdomars val till gymnasiet ska kunna grundas på anslag och intresse. Svensson visar i sitt 

resultat att barn till tjänstemän och företagare i större uträckning väljer studieförberedande 

program. Detta medan barn till arbetare i större utsträckning väljer yrkesinriktade program. I 

Svensson forskning visar han att det fortfarande råder stora skillnader mellan elever från olika 

samhällsgrupper när det gäller gymnasieval som är direkt förberedande för högre studier. 

Svensson visar att skillnaderna inte har minskat sedan slutet på 80-talet och att barn från högre 

sociala grupper ofta är mer framgångsrika och har bättre betyg redan i grundskolan, något som 

han menar på har en stor påverkan på elevernas gymnasieval.
15

 

 Donald Broady, Mats Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth 

Hultqvist och Mikael Palme har tillsammans ämnat beskriva vilka effekter, de förändringar som 

skedde inom skolan på 90-talet, har haft på de sociala skillnaderna inom gymnasieskolan. De 

fann liknande resultat som Svensson, att yrkesförberedande utbildningar i huvudsak domineras 

av ungdomar från lägre sociala skikt och med låga betyg, medan studieförberedande program 

domineras av dem från högre sociala skikt och med de högsta betygen. I deras studie 

framkommer det att elever från den lägre arbetarklassen har fyra gånger mindre chans att få de 

högsta medelbetygen än de som kommer från de högsta sociala skikten. Detta gör att de från 

lägre samhällsskikt är hälften så många på studieförberedande gymnasieprogram än de från 

högre samhällsskikt. Författarna beskriver hur gymnasieskolor, med Stockholmsområdet som 

utgångspunkt, beroende på profilering främst koncentreras vid en samhällsgrupp främst den som 

dominerar det område där skolan är belägen. Hur skolan ser ut är beroende av det fält den 

dominerande sociala gruppen där tillhör, till exempel har vissa skolor en större andel elever från 

sociala grupper med ett starkt kulturellt kapital. Författarna beskriver hur de från högre 

samhällsskikt gör anspråk, och har störst möjlighet att göra anspråk, på dessa profilerade 

utbildningar och friskolor vilket ger dem fördelar i utbildningskonkurrensen. Genom att dessa 

barn står sig i konkurrensen reproducerar de familjens maktposition i samhället ännu en 

generation.
16

 

 Jan O. Jonsson förklaring till varför utbildning är viktigare för de familjer som 

tillhör den högre klassen beror, enligt honom, främst på att den högre klassen utövar yrken som 

                                                           
15

 Svensson, Allan. Består den sociala snedrekryteringen? Elevers val av gymnasieprogram hösten 1998, Pedagogisk 
forskning i Sverige 2001, årgång 6, no 3, 2001, s. 161-172 
16

 Broady, Donald, Andersson, Mats B., Börjesson, Mikael, Gustafsson, Jonas, Hultqvist, Elisabeth & Palme, Mikael. 
Skolan under 1990-talet: Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier, Välfärd och skola : antologi från 
Kommittén Välfärdsbokslut, 2000, s. 5-133 
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kräver utbildning och expertkunskaper. Genom att utbilda sina barn kan de ärva föräldrarnas 

positioner och reproducera sitt medlemskap i det högre samhällskiktet. Denna överföring, samt 

att etablera sina barn i sociala nätverk, menar Jonsson gör att högre tjänstemannapositioner 

överförs. För de klasser vilka äger sina produktionsmedel, som vissa företagare och bönder, 

menar Jonsson att utbildning inte är av lika stor betydelse. Det som Jonsson påpekar i sin studie, 

till skillnad från de andra studierna vi tagit del av, var att många barn som tillhört 

jordbruksfamiljer blivit tvungna att göra karriärer inom andra yrken än jordbrukare. Han menar 

att varför mer barn idag studerar är på grund av att kärnfamiljens påverkan inte är den främsta 

påverkande faktorn idag utan med hjälp av bland annat massmedia och populärkultur påverkas 

ungdomar att ta steget in i universitetsvärlden.
17

 

2.2 Sociala förhållanden skapar olika kunskapsnivåer 

Vi har tagit del av forskning som behandlar individers kunskapsnivå och om denna varierar 

beroende på sociala förhållanden, detta har varit av intresse för vår studie för att inte bara 

fokusera på socioekonomiska förhållanden och föräldrars utbildningsnivå. 

  Horst Löfgren och Gert Löfqvist har i sin studie identifierat de faktorer som kan 

relateras till elev, lärare, skola och hem och de förklarar varför elevers prestationer kan variera. 

Studien bekräftade att elevernas bakgrundsförhållanden påverkade deras prestation i skolan. Det 

som bland annat påverkar en elevs betyg i en positiv riktning är om familjen är stöttande 

gällande skola och framtida yrkesval samt engagerar sig i detta. Vad eleven tyckte om ämnet, om 

denne hade tro på sin egen förmåga samt dennes framtidsplaner påverkande också. Löfgren och 

Löfqvist fann ett starkare samband mellan prestation och social bakgrund när de analyserade 

medelvärdena för klasserna än när de analyserade enskilda individer. De fann att föräldrarnas 

yrke påverkade elevernas utbildningsplaner: desto högre yrkesställning föräldrarna har desto 

längre utbildning kunde eleverna tänka sig. De visar även att utbildningsplaner och betyg ökade 

med åldern. Löfgren och Löfqvist konstaterar att kulturen i hemmet är betydelsefull för 

studieresultat och påverkar elevers inställning till skolan och tankarna om fortsatta studier.
18

 

                                                           
17

 Jonsson, Jan O. Utbildning, social reproduktion och social skiktning, Institutet för social forskning, Univ., Diss. 

Stockholm: Univ., Stockholm, 1988 
18

 Löfgren, Horst & Löfqvist, Gert. Relationer mellan elevernas sociokulturella bakgrund, undervisningen i solan och 

elevernas skolprestationer. Malmö. Lärarhögskolan. Pedagogiskt-psykologiska problem no 513, 1989. Löfqvist, 

Gert. Studier av elevers skrivförmåga. Uppläggning och innehåll. Lund. Studenlitteratur, 1988, s.123-142. Löfqvist, 
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Detta kommer även Jan O. Jonsson fram till i en undersökning tillsammans med Robert 

Eriksson. Deras undersökning visar att akademikerföräldrar stimulerar sina barn mer 

intellektuellt och umgås på ett mer undervisande sätt. Detta ser forskarna som betydande för 

betygen då barns inlärning till stor del sker utanför skolan. De konstaterar att vid gymnasievalet 

har föräldrarnas utbildning större betydelse än deras samhällsklass.
19

 Detta visar även Lennart 

Grosin i sin forskning om elevers sociala bakgrund och medelvärdena på betygen. Grosin anger 

att skolklimatet påverkar elevernas uppförande och deras prestationer medan den sociala 

bakgrunden är den som påverkar elevernas självkänsla och normer. Däremot anser han att social 

bakgrund som är uttryckt i socioekonomiska termer inte är tillräckliga för att förstå varför 

resultat bland eleverna varierar mellan olika skolor. Grosin framhåller att föräldrars inställning 

till barns studier och hur detta samverkar med andra faktorer som påverkar elevresultaten, samt 

skolklimatet, fortfarande är ett outforskat område.
20

 

 Den påverkan som Grosin pratar om anser även Rolf Helldin påverkar barns 

utbildning och möjlighet till den. I jämförelsen mellan två pedagogiska tillvägagångssätt, den 

affirmativa samt den transformativa, anser han att det behövs en sammansmältning av dessa. Det 

behövs en reform då sambanden mellan de ekonomiska förutsättningarna samt elevers framgång 

i skolan fortfarande är avgörande. Helldin anger att de skolbarn som idag är mest utsatta är de 

med utländskt ursprung. Detta för att de ofta har föräldrar med lägre utbildningsnivå, lägre 

inkomster samt sämre tillgång och kontakt med den svenska arbetsmarknaden, än de som är 

födda med svenska föräldrar. Helldin visar att dessa elever ofta presterar sämre i skolan och att 

detta beror på att eleverna går på skolor där det är en hög ruljangs på lärare samt många elever 

med behov av särskilt stöd.
21

 

 Likt den tidigare forskning som presenterats under denna rubrik har Hector Pérez 

Prieto kommit fram till att den kulturella miljön i hemmet påverkar elever samt att det finns 

skillnader mellan medelklassbarn och arbetarklassbarn. Han anser att dessa skillnader förstärks 

under skoltiden. Det som varit intressant i hans forskning är att vid kartläggningen av dessa barns 

                                                                                                                                                                                           
Gert. Prestationer i fri skrivning - en orsaksanalys. Malmö. Lärarhögskolan. Pedagogisk-psykologiska problem, no 

522, 1989 
19

 Eriksson, Robert & Jonsson, Jan O. (1993): Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier. 
Stockholm. Utbildningsdepartementet. SOU 1993:85 
20

 Grosin, Lennart. Skolklimat, prestation och uppförande i åtta högskolestadieskolor. Stockholm. Pedagogiska 
institutionen. Rapport nr. 53, 1991 
21

 Helldin, Rolf. Klass, kultur och inkludering, Pedagogisk Forskning i Sverige 2007, årgång 12, no 2, 2007, s. 119-134 
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senare karriärer är det fler arbetarbarn, med lägre medelvärden på prov, än medelklassbarn med 

liknande resultat som gör arbetarkarriär. Detta medan arbetarbarn som gör medelklasskarriär har 

genomgående högre medelvärden än medelklassbarnen som gör arbetarkarriär.
22

 

 Trots att majoriteten av den forskning som vi tagit del av menar att 

socioekonomiska skillnaderna påverkar elever på grundskolenivå och gymnasialnivå är 

forskningen inte helt homogen. Barbro Enskär har i en studie gjort en jämförelse mellan 

skolframgång samt barns sociala bakgrund. Enskär konstaterar efter att ha studerat prov och 

betyg, att barnens begåvningsnivå går att koppla till resultaten på standardproven som helhet 

men inte med de sociala förhållandena. Denna tidigare forskning blir ett intressant inlägg för vår 

del då vi kan ta i beaktning att det inte är självklart att anta att de socioekonomiska förhållandena 

från hemmet eller föräldrars utbildningsnivå, påverkar individers kunskapsnivå samt val av 

gymnasium.
23

 

2.3 Föräldrars utbildningsnivå och dess påverkan 

Dessa olikheter som den tidigare forskningen visar, mellan barn i grundskolan, visar annan 

forskning fortsätter i elevers val och möjligheter på högskolenivå. I en rapport från 

Universitetskanslerämbetet undersöks samband mellan socialbakgrund och genomströmningen i 

högskolan. De har i denna rapport gjort ett urval på fyra utbildningar vars studieperiod är minst 

4,5 år. I rapporten kategoriserades studenternas sociala bakgrund efter sina föräldrars 

utbildningsnivå. Enligt rapporten har studenter, vars föräldrar med förgymnasial utbildning, lägre 

genomströmning på dessa fyra program än de studenter vars föräldrar har en högre 

utbildningsnivå. Resultaten visar att de studenter vars föräldrar med en lägre utbildningsnivå har 

lägre procentuell examensfrekvensen. Analysen visar att studenter med lågutbildade föräldrar var 

äldre när de påbörjade sina studier, mellan 26-34 år, än de med föräldrar som har en högre 

utbildningsnivå, dessa var högst 25 år gamla. Generellt visade studien på att de vars föräldrar 

endast hade en förgymnasialutbildning var de som hade lägst examensfrekvens men också att de 

presterar sämre i sin utbildning. Detta tvärtemot de studenter vars föräldrar erhöll en 

eftergymnasial utbildning vilka tenderade till att prestera högst, i alla program, och var de med 

                                                           
22

 Pérez Prieto, Hector. Genom utbildningssystemet och in i samhällsstrukturen. En empirisk analys av en grupp 

elevers skolkarriärer. Pedagogiska institutionen. Uppsala Universitet. Arbetsrapport no 44, 1989 
23

 Eneskär, Barbro. Forskning kring standardproven i Svenska 1983-1986. Malmö. Lärarhögskolan. Pedagogisk-

psykologiska problem, no 492, 1988 
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högst examensfrekvens.
24

 

 Allan Svensson anser att den sociala snedrekrytering som finns i högskolan och 

universitet kan motverkas genom en förändring av antagningsreglerna. Detta skulle göra att 

snedrekryteringen till attraktiva utbildningar skulle minska. Svensson anser att detta skulle lösas 

genom en avskaffning av de nuvarande möjligheterna till konkurrenskomplettering av 

gymnasiebetygen, samt begränsa antalet gånger som en person får skriva högskoleprovet. 

Svensson anser att detta skulle ge studerande bättre förutsättningar för att klara utbildningen då 

de som i efterhand har kompletterat sina betyg samt genomfört många högskoleprov tenderar till 

att lyckas sämre i sina studier.
25

 

 Även Nikolay Angelov, Per Johansson och Louise Kennerberg har i en 

forskningsstudie föreslagit en lösning där de anser att en höjning av studiebidraget kan bryta 

denna sociala snedrekryteringen. De anser att om det skulle satsas mer på utbildning i ett tidigt 

skede i livet skulle den sociala snedrekryteringen på högskolenivå kunna brytas. Dock anser de 

att risken med detta är att det skulle kunna resultera i att personer med sämre förkunskaper skulle 

attraheras till högre utbildningar, något som skulle kunna minska effektiviteten i utbildningen.
26

 

2.4 Användandet av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi presenterat kommer vara till nytta och fungera som en grund till 

den senare analysen. Den har hjälpt oss skapa en förförståelse för fältet och hur forskningar inom 

detta fält har gjorts. Det som kommer skilja vår forskning från den forskning som vi presenterat 

här är att vi utgår ifrån intervjuer som är en kvalitativansats medan vår tidigare forskning främst 

utförts genom kvantitativa metoder. Vi ser vårt metodval som ett bra komplement till den 

tidigare forskningen då vi kan visa vad som är meningsfullt för en individs val av studier och 

fylla den kunskapslucka vi anser finns. Vi anser att genom en kvalitativ ansats till detta problem 

kommer vi kunna tillföra en subjektiv bild av detta problem. Något som den tidigare forskningen 

inte lyfter fram då den främst är baserad på en kvantitativametoder med statistiska mätningar. 

                                                           
24

 Dryler, Helen. Social bakgrund och genomströmning i högskolan - En studie av långa och medellånga 
yrkesexamensprogram. Rapport Universitetskanslerämbetet, Analysavdelningen: 4. Stockholm: 
Universitetskanslerämbetet, 2013 
25

 Svensson, Allan. Hur ska rekryteringen till högskolans mest eftersökta utbildningar breddas? Pedagogisk 
Forskning i Sverige 2006, årgång 6, no 3, 2006, s. 116-133 
26

 Angelov, Nikolay. Johansson, Per. Kennerberg, Louise. Välja fritt och välja rätt - drivkrafter för rationella 
utbildningsval. Rapport/Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Uppsala: Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Rapport 2008:23, 2008 
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Även Barbro Enskärs studie har varit viktig då den påminner oss om att vara vaksam med vår 

förförståelse till ämnet och fältet samt att inte helt förlita oss på den tidigare forskningen så att 

vår studie blir styrd av den.  

3 Teori  
I denna uppsats kommer respondenters berättelser om vad som har varit meningsfullt för deras 

val att studera till läkare vid Uppsala Universitet analyseras med hjälp av den franska sociologen 

Pierre Bourdieu och hans teori och begrepp. Detta för att de är användbara för att förstå hur och 

varför en människa handlar på ett visst sätt samt hur denne tagit sig till sin aktuella position. 

 Bourdieu studerade det franska klassamhället och menar att endast ett 

strukturalistiskt synsätt inte kan förklara alla delar av samhället och den sociala verkligheten, 

utan det krävs ett fokus även på det subjektivistiska. Han menar att det inte går att studera den 

sociala verkligheten som endast ett system av regler som styr över en individ, utan själva 

individen måste uppmärksammas, dennes situation och hur denne agerar i sociala relationer, för 

att förstå sociala strukturer.
27

 Bourdieu ser sociala strukturer som flytande, i den mening att 

strukturer formar en individ samtidigt som strukturer skapas av individer.
28

 Då den tidigare 

forskningen vi tagit del lyfter upp det strukturalistiska perspektivet vill vi uppmärksamma vad 

individen ser som meningsfullt för att förstå det område vi kommer behandla. Vi anser att 

Bourdieus teori och begrepp kommer vara ett intressant analysverktyg för att förstå resultatet av 

studien och kommer komplementera den förståelse som tidigare forskning ger. 

 Bourdieu utvecklade ett antal begrepp som är centrala i hans forskning och försök 

att förklara samhället och dess individer. Begreppen vi kommer använda oss av i denna 

kandidatuppsats är fält, habitus och kapital. Dessa begrepp kommer vi att presentera nedan och 

vi kommer förklara relationen mellan dem för att sedan använda de i vår analys och tolkningen 

av det empiriska materialet. 

                                                           
27

 Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc J. D. An invitation to reflexive sociology, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1992, 
s. 5 
28

 Harrington, Austin. Modern social theory: an introduction, Oxford University Press, Oxford, 2005, s. 221 f.  
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3.1 Fält 

Den sociala värld som vi människor verkar i benämner Bourdieu som fält.
29 

Detta begrepp är 

grundläggande för vår analys då vi måste förstå den värld, eller som Bourdieu skulle säga, de fält 

som respondenter befinner sig i, rör sig i och rör sig emellan. Varje fält har sin egen logik och 

Bourdieu beskriver dess variation genom formeln: (Habitus)(Kapital)+ fält = praktik. Eftersom 

variablerna i formeln varierar skapas många olika praktiker.
30

 Varje fält tillskrivs egna 

värderingar och egna reglerade principer och ses som en objektiv kraft som tvingar sig på 

aktörerna i fältet.
31

 Exempel på fält är familj, konst, vetenskap, utbildning och religion. 

 Ett fält är hierarkiskt ordnat i den mening att de olika positionerna inom det är förankrade 

i en speciell form av makt, av Bourdieu kallat: kapital. Kapital kan ses som egenskaper och 

objekt som individen har vilket avgör dennes position inom ett fält.
32

 Olika kapital värderas olika 

beroende på vilket fält individen befinner sig inom.
33

 Bourdieu själv jämför fältet med ett slagfält 

eller en spelplan där deltagarna ständigt kämpar för att få mer makt. De gör detta för att förbättra 

sin position, få kontroll över de kapital som är av störst värde inom fältet och över reglerna inom 

fältet. Aktörerna kämpar antingen för att förändra eller för att bevara fältets gränser och form.
34

 

De som dominerar i fältet har en viss respekt för dess värden eftersom det är just dessa värden 

som gjort att denne har makt inom fältet.
35

 De som dominerar i ett fält har en position där de kan 

ge sig själva fördelar, eftersom de kan bestämma spelreglerna för fältet, men de måste ständigt 

kämpa mot motståndet och anspråk som kommer göras. Denna kraftrelation skapar fältet och gör 

att den är i ständigt förändring eftersom vinnarna av kampen bestämmer vilka kapital som är 

giltiga och mest värdefulla att inneha. Det är även fältet som ger individerna olika möjligheter, 

dessa möjligheter både minskar och ökar beroende på vilket fält individen befinner sig inom. 

 Ett fält är dynamiskt vilket innebär att dess struktur förändras om förhållandena mellan 

positionerna inom fältet gör det.
36

 Förändringar eller, övergångar som Bourdieu säger, inom 

fältet, beror ofta på kollektiva händelser som kriser eller krig men också på individuella 

händelser som möten eller förbindelser. Dessa ses ofta som tillfälligheter om det inte skett ett 

                                                           
29

 An Invitation to Reflexiv Sociology (1992) s. 17 
30

 Bourdieu, Pierre. Kultursociologiska texter, 4. uppl., B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, s. 244 
31

 An Invitation to Reflexiv Sociology(1992) s. 17 
32

 Ibid. s. 17 
33

 Kultursociologiska texter (1986) s. 263 
34

 Ibid. s. 263 
35

 Ibid. s. 94 
36

 An Invitation to Reflexiv Sociology (1992) s.102 ff.  
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tydligt initiativtagande av individer eller grupper inom fältet.
37

 

 Det som skapas inom fältet är varken en summa av handlingar där aktörer gör som de 

behagar eller rena regler som aktören lyder under fullständigt. Det är en dynamik där subjektet 

handlar under fältets krafter men ändå är medskapare av de lagrade handlingar som skapar denna 

kollektiva effekt.
38

 Bourdieu menar att för att hitta skaparen av upprepade handlingar ska det 

letas i fältet, i det system av objektiva relationer som skapar fältet, i de strider som utspelas inom 

fältet och i de specifika kapital som används där.
39

 Enligt Bourdieu är ett fält ett spel vars regler 

är mer flytande och komplexa än något annat spel som förmodligen kommer uppfinnas.
40

 

3.2 Habitus 

Bourdieu förklarar Habitus som följande: 

 

”A field consists of a set of objective, historical relations between positions anchored in certain 

forms of power (or capital), while habitus consists of a set of historical relations ”deposited” 

within individual bodies in the form of mental and corporeal schemata of perception, 

appreciation and action.”
41

 

 

Bourdieu använder begreppet habitus för att överskrida den objekt-/subjektorienterade dualismen 

som han menar präglar sociologin.
 
Habitus är en strukturerande organism som finns inom varje 

aktör och är subjektet, individens, förkroppsligande aktioner som samverkar med en objektiv 

social kraft, fältet.
 42

 Bourdieu beskriver habitus som en förkroppsligad strategiutvecklande 

praxis som strukturerar och integrerar en persons uppfattning, erfarenhet och förhållningssätt till 

den sociala världen tillsammans med de yttre strukturerna.
43 

Detta gör att individer har en 

inverkan på den rådande miljön som de befinner sig i men det står i relation med den kultur som 

de är medlemmar i.
44

 

 För vår studie är det viktigt att förstå respondenters syn på världen, sina val och dennes 

                                                           
37

 Kultursociologiska texter (1986) s. 257 f.  
38

 An Invitation to Reflexiv Sociology (1992) s. 17 
39

 Kultursociologiska texter (1986) s. 159 
40

 An Invitation to Reflexiv Sociology (1992) s. 104 
41

Ibid. s. 16 
42

 Ibid. s. 18 
43

Ibid. s. 16 ff. 
44

 Ibid. s. 18 
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motivation bakom valen. Därmed behöver vi se till personens habitus, vara medvetna om vad 

denne formats kring och det denne tar förgivet. Detta kommer vara viktigt för oss i vår studie för 

att kunna utskilja meningsfulla händelser eller mål som respondenterna har gällande sin 

utbildning. Den sociala aktören utvecklar en automatisk förståelse, en slags fingertoppskänsla för 

hur spelet ska spelas, genom personens habitus och position inom fältet. Därmed kan en person 

handskas med oförutsedda och ständigt förändrade situationer inom fältet och göra det logiskt 

och systematiskt.
45

 Därför behöver aktören inte reflektera över gränser och regler i varje situation 

som denne befinner sig i.
46

 Aktörerna vet, genom denna förståelse, vad som är lämpligt och kan 

improvisera i de situationer som denne möter och de behöver inte heller följa reglerna till punkt 

och pricka. Denna fingertoppskänsla gör att individen vet vad som är möjligt och inte i en 

speciell situation och kan agera utanför reglerna utan att göra saker som inte accepteras av de 

individer denna interagerar med.
 47

 Habitus gör en situation begriplig för individen och upprättar 

en nödvändig relation mellan praktiker och den aktuella situationen, därigenom ger habitus 

mening åt situationen som en person befinner sig i.
48

 

 Habitus och fält fungerar bara fullt ut i relation till varandra. Annars är ett fält en död 

struktur som styr över individen och det ger inget utrymme för spel. Ett fält existerar bara om 

spelarna som går in i fältet tror på det och aktivt strävar efter de vinster som fältet kan ge. 

Strukturer existerar bara och återskapas endast på grund av att aktörer handlar under dessa och 

förstår hur de ska agera under strukturerna.
49

 Bourdieu menar att fält inte är klassiskt 

strukturalistiskt utan alla fält presenterar sig själv som en struktur av möjligheter, belöningar, 

förmåner och vinster, eller sanktioner som alltid innebär en del obestämdhet. Att agera under 

regler och begränsningar är en del av att bestämma reglerna för spelet. Varför det sociala livet är 

förutsägbart trots att det inte är mekaniskt styrda beteenden.
50

 

 Bourdieu belyser att en person inte skapar ett habitus utan snarare får ett genom dennes 

bakgrund, tillgång av kapital och de yttre strukturer som omger personen.
51

 Habitus produceras 

och definieras utifrån kapitalets volym, dess struktur och dessa två egenskapers utveckling över 
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 An Invitation to Reflexiv Sociology (1992) s. 16 ff. 
46

Ibid. s. 120 
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 Bourdieu, Pierre. Distinction. A social critique of the judgment of taste, Routledge, London, 1984, s. 101 
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 Kultursociologiska texter (1986) s. 243 
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 An Invitation to Reflexiv Sociology (1992) s. 19 
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Ibid. s. 18 
51

 Distinction. A social critique of the judgment of taste (1984) s. 101 
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tid.
52

 Det är genom habitus som en person får en plats och åsikt om världen, från den plats i fältet 

där aktören står.
53

 En individs habitus är kopplat till de kapital en individ besitter men resurserna 

finns inte bara som yttre objekt utan är förkroppsligat. Vårt habitus gör det lättare eller svårare 

för en individ i sin kamp att inta en viss position inom fältet.
54

 Habitus reproducerar individuella 

och kollektiva vanor vilket gör den bestående över tid. Bourdieu menar att habitus säkrar sin 

egen överlevnad och varaktighet genom att försvara sig mot ny information som skulle förändra 

habitus, därmed begränsar den vårt handlande och skyddar sig själv mot utmaningar. Det gör den 

genom att omge sig med en miljö som är lik personens habitus och där med kommer den inte 

ifrågasättas utan bara bekräftas. Detta gör att personer med liknande habitus dras till varandra.
55

 

3.3 Kapital 

Habitus är en produkt av kapital och fält tillsammans. Kapital kan ses som en mängd egenskaper 

och objekt som individen tillhandahåller och kan använda i sin kamp på fältet. För att få delta i 

ett fält kräver det att individen besitter de kapital som är gångbara och erkända inom just det 

fältet.
56

 Enligt Bourdieu är det kapital som differentierar personer i olika klasser inom det 

hierarkiska fältet. Bourdieu menar att klasser är definierade med vilka kapital samt den mängd 

kapital som de erhåller och att det är detta som separerar människor från varandra i samhället. 

Han anser att klassystemet är ordnat från de som har en stor mängd av de rätta kapitalen till dem 

som inte innehar samma mängd kapital eller de som inte är aktuella inom fältet. 
57

 Dessa 

organiserar livsvärlden för individerna med olika habitus och hur de ser på sitt liv och sina 

möjligheter. Dessa skapar objektiva linjer vilka individerna håller sig inom och får dem att känna 

sig "på sin plats". Detta menar Bourdieu gör att individen exkluderar sig själv från yrken, varor, 

personer eller platser som individen inte tror att denne tillhör. Då denna känsla av att inte höra 

hemma ärvs ned i generationer menar Bourdieu att det upprätthåller sociala divisioner mellan 

människor. Den påverkar människors förmåga till att se saker ur olika perspektiv. Bourdieu 

menar att de som tillhör en högre klass positionerar sig högre då dessa inte är medvetna om 

gränserna som andra tas ner av genom sin klassposition. Dessa gränser gör att alla inte utnyttjar 
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sin fulla kapacitet.
58

 Bourdieu beskriver kapital som ett socialt förhållande som bara existerar 

och har effekter inom ett specifikt fält där det producerar och reproducerar sig själv.
59

 I vår 

studie har vi valt att utforska de kapital som respondenter tillskriver sig och hur dessa har 

påverkat en persons val gällande utbildning. 

 Bourdieu beskriver kapital som vapen för att få makt, behålla makt och lyfta sig i 

konkurrensen för att klättra i fältets hierarki. Bourdieu menar att fält och kapital är tätt 

sammankopplade. Det är i princip samma sak att bestämma vad fältet är och var dess gränser går 

som att bestämma vilka kapital som är giltiga inom fältet och dess gränser.
60

 Bourdieu säger: ”A 

capital does not exist and function except in relation to a field”
61

 Det handlar inte bara om vilka 

kapital en person innehar för stunden utan också hur tillgången till kapital över tid ser ut. 

Eftersom spelreglerna för spelplanen är i ständig förändring kan ett visst kapital minska i värde 

och till och med sluta vara giltigt inom ett fält vilket kan leda till att en aktörs dominans kan 

upphöra.
62

 Detta gör också att de med stor makt inom fältet kan anpassa förutsättningarna på 

fältet till sin fördel och därmed reproducera sin maktposition.
63

 Individer med liknande 

kapitalvolym får ungefär likvärdiga positioner inom fältet.
64

 

 Kapital är egenskaper som finns i habitus men existerar även som yttre objekt till 

exempel mark och konst.
65

 Bourdieu pratar främst om tre kapital: ekonomiskt-, kulturellt- och 

socialt kapital. Ekonomiskt kapital är de mest konkreta kapitalet då det utgör de materiella 

tillgångar som en aktör besitter, exempelvis mark eller pengar. Bourdieu menar att det är ett av 

de viktigaste kapitalen för att det är bestående över tid och kan ärvas ned i generationer.
 66

 Detta 

kan till exempel vara en förälder som äger land, en fabrik, ett företag eller någon annan 

ekonomisk tillgång som kan ärvas ned till dennes barn.
67

 Ekonomiskt kapital ger förutsättningar 

för att skaffa andra kapital. Bourdieu menar till exempel att ekonomiskt kapital går hand i hand 

med kulturellt kapital.
68
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 Kulturellt kapital handlar om att vara kunnig inom till exempel konst, klassisk musik och 

litteratur men handlar även om utbildning, att ha god talarförmåga och kunna uttrycka sig 

kultiverat.
69

 Kulturellt kapital menar Bourdieu är beroende av att det finns ett kulturellt 

engagemang inom familjen. Människor med hög utbildning reproducerar ofta ett högt kulturellt 

kapital hos sina barn. Bourdieu menar att ett högt kulturellt kapital samt ett högt ekonomiskt 

kapital är det som betecknar den högre klassen.
70

 Att inneha kulturellt kapital handlar om att ha 

en utbildning och expertkunskaper. Bourdieu menar att utbildning gör att klassrelationer 

upprätthålls. Detta för att utbildning och expertkunskaper separerar de kulturellt bildade och de 

som inte är det genom tester och intagningskrav. Detta gör att inte vem som helst har möjlighet 

att studera vid en viss utbildning och tillhandahålla vissa kunskaper.
71

 

 Enligt Bourdieu kostar det ofta att få ett högt kulturellt kapital och därmed har det 

ekonomiska kapital en roll i skapandet av kulturellt kapital. Att kunna gå på operor, teater, eller 

kunna spela piano kräver att en individ har en ekonomi som kan bekosta dessa kulturella 

upplevelser. Detta gäller även för att kunna få en bra utbildning, det kan krävas pengar till att 

betala skolavgifter eller för att kunna skicka barnen till en bättre skola. Detta gör att det 

ekonomiska kapitalet bidrar till en snedrekrytering där människor med mindre ekonomiskt 

kapital inte får samma chans att öka sitt kulturella kapital.
72

 

 De kontaktnät, relationer och umgängeskretsar som en aktör har och utnyttjar för att 

förbättra sin position inom fältet kallar Bourdieu för socialt kapital.
73

 Socialt kapital kan göra det 

möjligt för en aktör att förbättra sin position inom fältet trots att denna kanske inte innehar de 

rätta kapitalen eller nog stor volym av de.
74

 Det kan också vara därifrån en person hämtar stöd 

för att vinna förtroende vilket kan ge utdelning för en individ som exempelvis gör en politisk 

karriär.
75

 Dock cirkulerar oftast det sociala kapitalet inom vissa gränser och stärker och 

återskapar de redan existerande dominanta ställningarna. De högt upp i hierarkin är de som 

bestämmer möjligheterna inom fältet och vilka som ska ha dessa möjligheter, därigenom 
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återskapas fält över tiden.
76

 

 Det som kommer behandlas i denna uppsats är den statiska relation, som Bourdieu 

utpekar, mellan de kapital som härstammar hemifrån och de som en person förvärvar under livets 

gång. Dessa utvecklar en individuell livsbana och det är denna livsbana vi vill utforska för att se 

hur en person kapital har påverkat denne till att studera vid läkarutbildning vid Uppsala 

Universitet. Individuella livsbanor formas genom att en persons volym av kapital utvecklas över 

tid. Därmed kan inte alla praktiker förklaras med hänvisning till de egenskaper som definierar en 

viss position i inom fältet vid en viss tidpunkt, eftersom det förändras. Personer kan ha en 

liknande position inom fältet men sedan skiljas genom kapital som utvecklas. Det är positionen 

inom fältet som bestämmer kapitalvinsten men den individuella banan skiljer dem åt. Bourdieu 

menar att praktik och det sociala ursprunget kommer från ena sidan bakgrunden och å andra 

sidan effekten av den sociala banan. Bakgrunden är de ursprungliga existensbetingelserna eller 

det som familjen lär och fostrat en i. Effekten av sociala banan är den effekt som erfarenheten av 

de sociala variationerna har gett på uppfattningar och dispositioner.
77

 Bourdieu menar att 

människor som har samma ekonomiska kapital samt sociala bakgrund ofta rör sig till samma 

sociala position, trots att de kommer från olika städer. Bourdieu menar att mer eller mindre lika 

ärvda kapital utgör en mer eller mindre lik bana där dessa letar efter samma position.
78

 

 Kapital kan inte bara öka eller minska utan Bourdieu pratar även om en konvertering av 

kapital. Bourdieu belyser konverteringsstrategier som innebär att ett kapital kan omvandlas till 

ett annat kapital. Detta motsvaras av förflyttningar inom fältet vilket är något vi tror att 

respondenter kan ha erfarat genom att de bytt fält från en miljö där studier på högre nivåer är 

mindre vanligt än på andra platser. Dessa förflyttningar kan antingen vara vertikala eller 

transversala eftersom att fältet är hierarkier i två dimensioner. Den vertikala löper mellan den 

minsta och den största kapitalvolymen och transversala innebär en skala på den dominerande till 

den dominerade kapitalformen. Den vertikala förflyttningen är den som är vanligast då den sker 

inom gränserna för fältet. Den transversala förutsätter en förflyttning från ett fält till ett annat. En 

transversal förflyttning innebär att den struktur som bestämde, vilka kapital som var gångbara 
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och i vilken volym, förändras. Detta är ett villkor för att den vertikala positionen inom fältet ska 

kunna bibehållas.
79

 

4 Metod 
Den tidigare forskningen som vi tagit del av har huvudsakligen utgått från ett kvantitativt 

perspektiv där materialet har insamlats från olika statistiska undersökningar. I vår studie vill vi 

tillföra en kvalitativ syn inom detta område. Vi vill uppmärksamma subjektets berättelse om vad 

som har varit meningsfullt för dennes val att studera till läkare vid Uppsala Universitet. Genom 

detta kan det skapas en djupare förståelse inom ämnet vilket genererar en ökad kunskap. Vi vill 

belysa de centrala delarna i vad som påverkar en individ att välja studier på en högre nivå när 

denne kommer från ett län utbildningsnivån är lägre än i övriga län. I detta avsnitt av vår 

undersökning presenteras studiens urval, kontakten med fältet, hur teorin kommer användas i 

relation till metoden, de metodval vi har gjort och hur materialet kodats och analyserats. Vi 

kommer även behandla säkrandet av studiens trovärdighet samt de etiska överväganden som vi 

har haft i utformandet och utförandet av intervjuer. 

4.1 Urval 

Till vår kandidatuppsats valde vi att studera nio läkarstudenter från län där utbildningsnivån är 

låg och en mindre andel väljer eftergymnasial utbildning jämfört med andra län. Urvalet för 

denna studie grundade sig i statistik från Statistiska centralbyrån samt från Ungdomsstyrelsen. 

Den statistik vi fann visar utbildningsnivån i Sveriges län samt vilka län som har minst, 

procentuellt, ansökningar till universitetet.
80

  

 Vi var till en början osäkra på hur många läkarstudenter som skulle ställa upp som 

informanter men gensvaret från studenterna var över förväntan och därigenom kunde vi göra ett 

urval. Utifrån dessa två statistiska mätningar valde nio respondenter hemmahörande i de län där 

befolkningen hade lägst andel med eftergymansial utbildning samt från de län där det var minst, 

procentuellt, ansökningar till landets universitet. Dessa län var Värmland, Jämtland, 

Södermanland, Halland och Västergötland. Respondenterna var mellan åldrarna 22-40 år gamla 

och alla hade studerat vid läkarprogrammet minst två terminer, av dessa var 4 kvinnor och 5 
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män. De orter som respondenter är uppväxta i, har invånarantal som sträcker sig mellan 2000 - 

44000 personer. I denna studie kommer fokus ligga på individens subjektiva livshistoria därav 

kommer inte kön, ålder eller andra variabler behandlas i studien. 

 Vi valde att fokusera på läkarstudenter då läkarutbildningen är en lång 

högskoleutbildning och innefattar en lång process av lärande. Som läkarstudent har denne inte 

endast fem och ett halvt års studier framför sig utan studier kan vara upp till 12 år.
81

 

Intagningspoängen till läkarutbildningen är en av de högsta i Sverige vilket innebär att de som 

söker till detta program redan under sin studietid på gymnasiet varit tvungna att ha höga betyg 

för att bli behörig till utbildningen.
82

 Dessa två delar har gjort att vi valt att inrikta oss på 

läkarstudenter. 

 Trots att statistiken visar en lägre utbildningsnivå i länet finns det individer som 

ändå väljer denna akademiska bana, som kräver ett livslångt lärande då nya metoder och tekniker 

ständigt inkluderas i arbetet. Detta gjorde oss intresserade av vad det är som har påverkat dessa 

individer att välja denna akademiska bana när stor andel av dem som bor i samma län inte har 

detta. 

4.2 Datainsamling 

Vår inträdespunkt till fältet var genom en grupp
83

 för läkarstudenter på Facebook.
84

 Denna 

Facebooksida har använts som källa för att få kontakt med informanter till vår studie och genom 

den har vi kommit i kontakt med personer som rör sig inom fältet.
85

 Vi skickade vid två tillfällen 

ut ett meddelande i denna grupp där vi sökte personer från mindre städer till vår studie (se bilaga 

1). I det tidiga skede som vi började söka informanter var det personer från mindre städer som 

var aktuell i urvalet. Detta på grund av den förförståelse vi hade gällande utbildning och mindre 

orter. Vårt urval förändrades då vi tog del av tidigare forskning och samlade in information om 

fältet. Därmed gjordes urvalet istället utifrån de län som var underrepresenterade i statistiken. Då 

gensvaret på våra meddelande var över förväntan hade vi möjligheten att välja ut de personer 
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som kom från dessa län.
86

 Dessa personer blev nyckelinformanter och källa till det empiriska 

material vi samlade in.
87

 

4.2.1 Förstudie 
Vi startade vår undersökning med att utforska det aktuella fältet genom en förstudie. Denna 

förstudie var viktig för att få en insyn i fältet och undersöka hur vår teori skulle fungera som 

analysverktyg.
88

 Inför förstudien utformades en intervjuguide (se bilaga 2) för att få en riktning 

på studien och de frågor vi ville ställa.
89

 Förstudien genomfördes med en respondent från det 

aktuella fältet som var motiverad genom statistiken. Detta hjälpte oss att testa vår intervjuguide 

och de frågor vi ville ställa. Förstudien gjorde det möjligt för oss att testa om vår teori var akutell 

och användbar för att genomföra en analys av materialet, för att testa detta kodades och 

analyserades intervjun som gjordes under förstudien. Utifrån förstudien ansåg vi att vår 

intervjuguide var välstrukturerad så vi fick informativa svar som kunde analyseras med 

Bourdieus teori och begrepp. Vi fann saker att förbättra inför huvudstudien bland annat hur vi 

ställde frågor. Vi kom fram till att inkludera "hur"-frågor istället för "varför" så som: "hur kom 

du fram till valet att studera vid Uppsala universitet" istället för "varför har du valt...".
90

 Detta för 

att skapa förståelse för vad som varit meningsfullt för respondenten samt för att få förståelse för 

den intervjuades livsberättelse.  

 Valet av detta tillvägagångssätt gjordes för att ställa frågor som kunde ge 

detaljerade svar och ett sammanhang kring de ämnen som frågorna ställdes.
91

 Detta 

tillvägagångssätt gjorde att vi fick ytterligare information från respondenterna som var viktig i 

vår studie. Något som vi fick överväga efter genomförandet av förstudien var tidåtgången till 

intervjuerna. Vi hade beräknat att de skulle ta kring 30-40 minuter men insåg att intervjuerna 

kommer ta längre tid om vi skulle kunna gå in på djupet i alla frågor och områden vi ville beröra. 

Förstudien gjordes för att få mer kunskap om fältet och för att huvudstudien skulle kunna 

genomföras på bästa sätt. Vi fick bekräftat att Pierre Bourdieus teori och begrepp var använbara 
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och givande analysverktyg. Däremot insåg vi att fler teman med olika egenskaper, under 

kodningen skulle vara underlättande inför analysen. 

4.2.2 Genomförandet av intervjuer 
Till vår studie valde vi att genomföra en kvalitativ intervju undersökning med läkarstudenter från 

Uppsala Universitet. Inför intervjun studerade vi Patrik Aspers bok Etnografiska metoder
92

 samt 

Jan Trost bok Kvalitativa intervjuer
93

. Detta var nödvändigt då vi båda är ovana intervjuare och 

eftersom intervjuer är grunden för insamlingen av empiriskt material, ville vi genomföra dessa på 

bästa sätt.
94

 

 Vi genomförde nio intervjuer i vår studie för att besvara vår frågeställning. Dessa 

gjordes efter intervjuguiden som vi uppdaterade efter förstudien. Intervjuerna sträckte sig mellan 

45-80 minuter. Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 2014-03-20 - 2014-04-09. Vår 

utgångspunkt i insamlandet av empiriskt material var etnografisk och därmed var intervjuerna 

utformade utifrån en tematisk öppen intervjuguide med semistrukturerade inslag.
95

 Valet att göra 

en tematisk öppen intervju gjordes för att anpassa den efter vad vi ville ha ut samt för att få 

intervjun neutral och likna ett vardagssamtal.
96

 Vi utgick från teman som vi försökte hålla 

samtalet till och började samtalet med en öppen fråga där personen fick berätta fritt om dennes 

bakgrund och utbildning.
97

 Dessa teman hade sin utgångspunkt i Bourdieu teori och begrepp och 

användes som riktlinjer för respondentens berättande av sin livshistoria. Beroende på vad 

personen berättade ställde vi följdfrågor, vissa av de står preciserade i vår intervjuguide (se 

bilaga 2), för att besvara våra frågeställningar.
98

  

 Vi valde att vara två intervjuare då vi är ovana att intervjua och därmed kan missa 

frågor och detaljer som är viktiga för vår studie. En nackdel med detta är att det kan leda till ett 

övertag som gör samtalssituationen “ojämn”.
99

 För att motverka en ojämn samtalssituation som 

skulle bli påtaglig för respondenten valde vi att intervjuerna skulle genomföras på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala i grupprum där respondenterna vistas under sin utbildning. Platsen för 
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intervjun valdes med hänsyn till detta “övertag” och för att informanten skulle känna sig bekväm 

och “hemma”.
100

 Under intervjun bjöd vi på fika och pratade med respondenten om vardagliga 

ämnen för att få en avslappnad stämning och en personlig kontakt, detta för att motverka att 

respondenten skulle uppleva det som obekvämt med två intervjuare.
101

 Efter intervjun lät vi 

respondenten ställa frågor till oss för att ytterligare utjämna situationen. Vi anser att vi skapade 

en bra relation med respondenterna då många av dem berättade ingående detaljer och personliga 

händelser. Vi anser att vid en mer spänd situation kunde sådana detaljer inte framkommit. 

Intervjuerna ledde till en djupare förståelse för respondenternas val av utbildning och vad som 

har varit meningsfullt i detta. Genom att ta del av respondenternas meningsstrukturer kunde vi se 

kopplingar mellan begrepp och praktik.
102

 Under intervjun användes ljudupptagare, med 

respondentens godkännande, för att hålla fokus på respondenten och inte behöva föra 

anteckningar under intevjun. Det gjorde även att vi kunde spela upp intervjun igen vid behov.
103

 

4.3 Kodning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades materialet direkt för att inte viktiga detaljer skulle glömmas 

bort. Vi valde att skriva intervjun utförligt och detaljrikt för att inget skulle glömmas bort över 

tid.
104

 Genom att intervjun var strukturerad efter Bourdieus begrepp som teman blev 

kodningsarbetet lättare då samtalet var fokuserat kring begreppen. Materialet kodades utifrån en 

teoretisk deduktiv kodning vilket innebär att begrepp från teorin översätts till koder i fältet.
105

 

Koderna var: ”Kulturellt kapital”, ”socialt kapital”, ”ekonomiskt kapital” och ”fält”. För att 

kunna svara på vår frågeställning och se mönster i materialet valde vi att tillföra ytterligare 

koder: ”Händelser som påverkat till studier” och ”meningsskapande av respondenten”. 

Användandet av koderna var för att strukturera upp och skapa en tolkningsprocess av materialet. 

Koderna har även använts för att skapa en koppling mellan det empiriska materialet, de 

teoretiska begreppen samt vår frågeställning.
106

 Koderna fick olika färger för att bli synliga och 

separerade i texten: kulturellt kapital (blått), socialt kapital (grönt), ekonomiskt kapital (rött) och 

fält (orange), händelser som påverkat till studier (lila) och meningskapande av respondenten 
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(rosa). Vi valde att göra en kodning enligt marginalmetoden men med modifiering. Vi valde att 

göra den direkt på datorn eftersom det skulle bli rörigt med utskrivna papper. Genom att använda 

dator var det lättare att flytta om bland koderna när vi skulle bilda teman till analysen och vid 

omkodning.
107

 

 Det empiriska materialet djupstuderades och analyserades i omgångar för att inte 

missa viktiga kopplingar till teori och tidigare forskning. Respondenternas berättelser kodades 

efter de koder de svarade emot. Koderna gav en översikt över de delar av intervjun som kunde 

kopplas ihop med Bourdieus teori samt begrepp och framförde viktiga händelser och det som var 

meningsfullt för respondenten i dennes studieval. För att svara på vår andra frågeställning valde 

vi att skapa tabeller utifrån vår kodning som gav oss en tydlig överblick av de gemensamma 

nämnarna i respondenternas berättelser (se tabeller i uppsatsens resultatdel). Detta hjälpte oss 

även i utformandet av analysen av det empiriska materialet och skapande av dess teman. 

 Vi har använt abduktion som förståelseansats i vår analys. Det innebär växling 

mellan teori och empiri för att skapa en förståelse för studiens område. Abduktion innebär att 

enskilda fall tolkas genom teorin om detta är möjligt. Om teori inte kan förklara det aktuella 

fallet justeras och förfinas den.
108

 Detta har varit viktigt i vår studie eftersom vi inte endast vill 

presenterera homogena svar som verifierar teori och den tidigare forskningen. Vi vill även belysa 

de hetrogena aspekterna i respondenternas livshistoria och genom detta ökar trovärdigheten för 

studien genom att inga aspekter bortses ifrån. Vi har använt abduktion för att belysa teori i 

insamlandet av det empiriska materialet och analysera det i ljuset av teori men även att teori 

analyseras genom det empiriska materialet.
109

 

 I analysen använde vi oss av en fenomenologisk ingångspunkt och en hermeneutiskt 

ansats.
110

 Detta gjordes för att vi vill fördjupa oss i den subjektiva upplevelsen och fokusera på 

hur respondenterna talar om det som varit meningsfullt för att de nu studerar läkare vid Uppsala 

Universitet. För att förstå helheten krävs en förståelse för hur delarna av det som varit 

meningsfullt har påverkat den, och vice versa. Detta användes för att få en grundlig förståelse av 

respondentens upplevelser och vad dessa har resulterat i, och hur det har påverkat respondenten, 

när denne har gjort sina val. Det som varit meningsfullt för repondentens val av utbildning är det 
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som ligger i fokus för vår analys där teori används som förståelseförklaring. Vi har valt att 

använda båda dessa tillvägagångssätt för att belysa individens meningsskapande så att inte endast 

teori blir styrande för våra tolkningar.  

4.4 Trovärdighet  

Då vår studie utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt kommer vi fokusera på studiens 

trovärdighet istället för dess representativitet och validitet.
111

 Vår studie är fokuserad kring 

individers meningsskapande och livshistorier och för att ge en kvalitativ insyn på området. Vi är 

därmed medvetna om, och kommer inte, tala för alla dem som kommer från dessa län. Vi har 

arbetat med studiens trovärdighet genom att vara noga med att låta respondenterna, till största 

del, prata fritt under intervjuerna och vara noga med att inte ställa ledande frågor samt stoppa ord 

i deras mun. Vi har även försökt få en avslappnad intervjusituation för att respondenten ska 

känna sig trygg att berätta allt denne anser varit meningsfullt och inte utelämna någonting för att 

det känns obekvämt att berätta. Abduktion har använts under analysen för att skapa trovärdighet 

och inte låta, varken teori och tidigare forskning vara styrande för våra resultat. Vi hoppas att det 

kommande resultat skapar ett intresse för fortsatt liknande forskning om vad det är som 

motiverar eller påverkar individer till att studera. 

4.5 Etiska överväganden 

Innan insamlandet av empiriskt material diskuterade vi etiska överväganden som kunde bli 

viktiga att ta hänsyn till i våra kommande intervjuer. Detta gjordes utifrån Vetenskapligarådets 

(VR) forskningsetiska principer och vad dessa påbjuder. De uppgifter som vi samlade in från 

respondenten kommer endast användas i uppsatsen. Vi garanterar respondenters anonymitet i 

enlighet med konfidentialitetskravet som anger att all information som respondenterna ger oss 

som forskare inte ska kunna vara identifierbara med respondenten själv. Detta innebär att de svar 

som givits och som senare kommer presenteras i den sammanställda analysen kommer utbytas 

med fiktiva namn, samt utelämnande av namn på städer, institutioner eller andra offentliga 

platser som kan spåras tillbaka till denne. Vi anser att dessa uppgifter är oväsenliga för 

undersökningen då fokus ligger på levnadsberättelser. Vi anser att namnge de län som 

respondenterna kommer ifrån räcker och kommer inte identifiera vilka respondenter som 

kommer från vilket län. Alla personlig uppgifter som de lämnat till oss kommer vi i samband 
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med uppsatsens avslut raderas eller förstörs. Detta för att i största mån ytterligare garantera att de 

som vi har intervjuat behåller sin anonymitet, detta går hand i hand med nyttjandekravet som det 

Vetenskapligarådet (VR) framför att etisk riktig forskning går efter.
112

 

 Vi författade ett informationsbrev (se bilaga 3) som vi delgav respondenterna innan 

intervjun, innehållande syftet med studien samt deras roll. I hänvisning till informationskravet 

och samtyckeskravet, vilket innebär att vi, informerade respondenterna om att deras deltagande i 

vår undersökning var helt frivillig, att de när som helst under intervjun kunde avbryta den eller 

inte behövde svara vissa frågor om de uppfattade frågorna som känsliga.
113

 Vi påminde 

respondenten, vid eventuella känsliga frågor, att denne inte var tvungen att svara på frågan om 

denne upplevde frågan för personlig eller av känslig natur.
114

 

5 Resultat 
I denna del av vår studie kommer vi presentera de resultat som framkommit genom insamlandet 

av empiriska material. Materialet är centrerat kring respondenternas beskrivning av deras 

bakgrund och vad de anser vara meningsfullt i valet av studier. Tabeller har skapats för att ge en 

översikt av respondenternas svar och därmed skapa en tydlighet i besvarandet av framförallt vår 

sista frågeställning, vilket berör gemensamma nämnare. Presentationen av resultaten sker 

relation till Bourdieus begrepp habitus, kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital samt 

fält. Vi kommer styrka delar av resultatet med citat från de intervjuer vi genomfört. 

5.1 Bakgrund 

Under insamlandet av empiriskt material har vi sökt förståelse för respondenters bakgrund och 

uppväxt samt de individer som respondenten anser varit meningsfulla under den tiden. Samtliga 

respondenter kommer från län där statistiken visar en lägre grad av utbildning inom länet de är 

uppväxta i. Därmed har det varit viktigt att förstå hur deras uppväxt har sett ut då en individs 

bakgrund ger grunden för en individs chanser senare i livet. Genom att förstå respondenternas 

bakgrund kan vi se till individens innehav av kapital och den stimulering de fått, något som kan 

vara en förutsättning för studier på högre nivå.  
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Respondenter Föräldrar Syskon Vänner Partner Bekanta Självbild och 
förväntningar 

Florence — — X X X — 

Madelene X X X — — X 

Julius X X — X — X 

Billy X X — — — X 

Josephina X X X — X  — 

Edwin X X — — — X 

Oliver X X X — — X 

Ivan X X — — X  X 

Sindy X — — — — X 

 

Tabellen beskriver vad i respondenternas bakgrund som varit meningsfullt i valet att studera 

läkare vid Uppsala Universitet.  

 

5.1.1 Familj 
Den familj som respondenten är uppväxt i är viktig att förstå för att få en grundläggande översikt 

för respondentens bakgrund och väg till utbildning. Alla respondenter, förutom Florence, pratar 

om familjens betydelse och hur dessa har lagt grunden för motivationen till vidare studier. 

Madelene är den enda av respondenter som har läkaryrket inom familjen och i hennes fall har de 

utövat det i generationer. Detta kan tyda på en reproduktion av det kulturella kapitalet inom 

familjen och av en position inom fältet. Med undantag från Florence har alla andra respondenter 

minst en förälder med eftergymnasial utbildning. Alla de uttrycker en stimulans av det kulturella 

kapitalet och att det funnits en studieuppmuntran från föräldrarna under deras uppväxt. 

Madelene, Josephina och Ivan berättar om att deras föräldrar har hjälpt dem med de ämnen som 

de har upplevt som svårare. Detta har lett till att respondenterna har utvecklats positivt inom det 

aktuella ämnet och även fått ett ökat intresse för det. Detta engagemang kan tyda på föräldrar 

som vill reproducera ett kulturellt kapital som de besitter och föra det vidare till sina barn. Ivan 

beskriver sin pappas engagemang: 

 

“Så han var ju… Låg väl på mig med, speciellt med matten kommer jag ihåg. Jag tyckte det var 

astråkigt i 7an, sen så gjorde vi det en sommar så, hehe så vare såhär, nu gör vi det här och så 

pluggar vi matte så du blir liksom, så du känner dig okej. Å jag tyckte att det sög! Så jävla hårt. 
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Men det var ju asbra sen, för sen så löste det sig liksom så fick man ju bra och sen så blev ju 

matte mitt bästa ämne helt plötsligt så…”(Ivan)  

 

Utveckling av det kulturella kapitalet inom familjen har inte bara handlat om hjälp med svåra 

ämnen och läxor. Madelene, Oliver, Josephina, Julius, Ivan, Sindy och Edwin anger att det 

funnits intellektuella diskussioner, diskussioner kring utbildning och utbildningsval under hela 

deras uppväxt. Dessa diskussioner har ägt rum inom hemmet trots att inte samtliga föräldrar har 

högskoleutbildning. Detta visar ett aktivt handlande hos föräldrarna för att skapa förutsättningar 

för respondenten att utveckla ett kulturellt kapital. Oliver säger följande om detta:  

 

“Jag måste förtydliga en sak som jag har tänkt väldigt mycket på själv såhär. Att ibland så 

tycker jag det kan låta som jag bara såhär, säger faktan, mina föräldrars utbildningsnivå och 

vad de jobbar med, så låter det ganska mycket som en arbetarbakgrund eller en lågutbildad 

bakgrund, och det är det på pappret, men jag har alltid vuxit upp med såhär väldigt bra 

analyserande konversationer runt matbordet. Båda mina föräldrar är väldigt kloka människor 

liksom.”(Oliver) 

 

Josephina, Julius, Edwin, Ivan och Sindy anger att deras föräldrar motiverat och även föreslagit 

att de ska studera till läkare. Julius förklarar hur hans mamma har motiverat honom till att bli 

läkare: 

 

“Jag tror det är en kombination av eget intresse och vad man får med sig hemifrån för jag, sen 

jag var liten har jag fått tanken att jag kan bli det och jag vet inte hur jag hade sett på det om jag 

inte hade fått höra det. Då kanske hade det känts som en mer diffus svår utbildning som jag 

antagligen inte skulle klara, då hade jag nog inte sökt in... Det har hjälpt väldigt mycket, 

mammas tjat var väl bra i slutändan liksom.”(Julius) 

 

Josephinas mamma var handlingskraftig och ordnade att Josephina fick gå med en läkare under 

en dag och få en inblick i fältet. Detta påverkade Josephina och gav henne motivation till att 

studera till läkare:   
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“Så hon fixade så jag fick gå med en läkare nån dag. Och då fastnade jag för det sen så var vi 

två andra tjejer, två andra tjejer till i klassen som också var väldigt inne på läkare så vi triggade 

väl varandra litegrann där kanske. Så jag sökte in och kom in efter ett halvår.”(Josephina) 

 

Föräldrarna är de som Josephina, Julius, Edwin, Ivan och Sindy beskriver har haft störst inverkan 

på deras inställning till att studera just läkare.  

 Syskon har också beskrivits som förebilder för majoriteten av respondenterna när 

det gäller studier på högre nivå och studievägar. Madelene, Josephina, Ivan, Edwin, Julius, Billy 

och Oliver anger att syskon har motiverat, inspirerat och varit en kontakt med studievärlden 

innan de själva tog del av den. Syskon har påverkat att respondenter valt att studera och de har 

stimulerat respondentens kulturella kapital. Madelene beskriver att hennes äldre systrar var de 

som bjöd in henne i världen av naturämnen då hon fick vara delaktig i deras studier. Detta 

utvecklade hennes intresse för skolan, gav henne studiemotivation och hjälpte henne i valet av 

studier: 

 

“Ja de är tre och fyra år äldre! Så de har man ju kollat på hela tiden vad de har gjort och man 

blir intresserad av sånt man ser runtomkring sig, så när de gick natur och drog hem matteböcker 

å liksom läste om kemi och så att… Då blev man intresserad av det.”(Madelene) 

 

 Vårt material har inte varit helt homogent utan Florence anger att hon inte haft en 

stimulans av det kulturella kapitalet, eller stöd när det gällde studier, från sitt barndomshem. 

Florence beskriver det som följande: 

 

“Vi hade två böcker, de var en kokbok och en gammal läkarbok, läkarlexikon, som var så 

gammal det stod att homosexualitet var en sjukdom, ja, de var, de två böckerna... Det var aldrig 

viktigt med skolan för de hade klarat sig utan skolan. Så då kan vi också göra det, och det kan 

man ju också, det gick ju jättebra. Sen när jag sökte till gymnasiet så ville jag bli 

ambulansförare, och då sökte jag den 2 åriga linjen, eftersom jag är så gammal, och då blev 

mina föräldrar jätteirriterade på mig, det var helt onödigt, de fattade inte varför jag skulle göra 

detta när jag kunde få jobb på fabriken som alla andra jobbade på, bortkastat.”(Florence) 
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Ingen av Florences syskon var heller intresserade av studier. Det kan tyda på att hon kommer 

från ett fält där det kulturella kapitalet inte har varit styrande. Hon har inte bara blivit nekad 

möjligheten att utveckla det kulturella kapitalet inom hemmets gränser utan även mött ett aktivt 

motstånd från hennes föräldrar. Florence började sin utbildning senare i livet än de andra 

respondenterna och därmed började även hennes väg mot läkaryrket senare än de andras. Hon 

fick inte stödet från sina föräldrar under sin ungdom men hon fick det senare i livet genom den 

familj hon skapade.  

 Genom att Florence träffade sin nuvarande sambo gjorde hon ett transversalt byte 

av fält från sin hemort till en storstad. Detta ledde till att hon inte längre kunde arbeta i fabriken 

utan det krävdes en utbildning för att få jobb. Detta visar att det nya fältet krävde andra sorters 

kapital och kapitalvolymer men även att hennes habitus ifrågasattes och inte längre kunde 

reproducera sig själv. Florence sambo var den som motiverade henne till att börja studera. Hon 

arbetade under den tiden natt som personlig assistent och hade tid över, därför kom hennes 

sambo med förslaget: 

 

“Då så sa min sambo som är sådär entreprenörinriktad, kan du inte plugga något så du gör 

något nyttigt med den här tiden? Tokigt, men så tänkte jag mer och mer på det. Så började jag 

plugga in gymnasiet på nätterna, när jag satt där och, så på distans då, så skicka jag in prover, 

och det var ju jätteroligt, och jag tror att jag satt och grät till matte A för att jag var så trög och 

fattade ingenting och sen så så kämpade jag bara på och liksom gav mig fan på att jag skulle 

göra det, och sen hade jag gjort alla mattekurser helt plötsligt. Sen så tänkte jag fasen jag är inte 

så trög som jag har känt hela tiden för att, jag vet inte varför jag känt så, men det är bara, det 

har inte varit något alternativ för mig att plugga vidare förens jag fattade att jag kunde 

plugga.”(Florence) 

 

Florence beskriver sin sambo som ”entreprenörintriktad” vilket kan visa en reproduktion av 

kulturellt kapital från hans sida. Florence beskriver sin sambos engagemang som avgörande för 

att hon började studera, och nu studerar vid läkarprogrammet. 

5.1.2 Vänner och bekanta 

Samtliga av respondenterna anger att de har umgåtts med personer som varit studiemotiverade. 

Detta kan hänvisas till att personer med liknande habitus oftast dras till varandra då habitus inte 
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ifrågasätts utan endast bekräftas. Vänner har spelat en stor roll och varit viktiga för 

respondenternas val av studier på högre nivå. Florence anger att en vän, som hon tyckte om att 

vara hemma hos som yngre, var hennes första kontakt med böcker och stimuleringen av det 

kulturella kapitalet: 

 

“Hon växte upp i ett, ett helt annorlunda hem än vad jag gjorde och jag väldigt mycket där så 

jag tror jag blev influerade av dem. De kolla inte på tv, de satt och högläste för varandra i 

böcker och jaa... Så det var nog där jag liksom fick känslan för att man kan göra något annat än 

att jobba på fabriken.”(Florence) 

 

Hon anger att detta inte har varit avgörande för hennes val av studier men det skapade ett 

intresse. Det visar även att en tidig stimulering, från hemmet, av det kulturella kapitalet inte är en 

förutsättning för studier på högre nivå utan nyfikenhet kan väckas utanför hemmets gränser. 

Josephina anger även hon en inspiration från vänner men det var mer avgörande för hennes val 

att bli just läkare, samtliga av hennes vänner såg det som självklart att studera vidare. Hon talar 

om sin situation och hur hon inspirerats av de vänner hon har umgåtts med: 

 

“Det kanske är inom själv (hemstaden) så finns det ju både och liksom och det är nog snarare 

vilken slags krets du kommer ifrån. Om du, liksom om du har många sådana omkring dig som 

har pluggat vidare då sporras man ju själv till att göra det medan om alla i ens omgivning håller 

på med skogsbruk då… Aaa…”(Josephina) 

 

Det Josephina säger, som alla andra respondenter också talat om, är att det funnits en viss 

uppdelning i de samhällen som de har vuxit upp i. Denna segregation ställer sig mellan de som är 

studiemotiverade och de som inte är det, samt de som väljer att studera vidare och inte. Många 

uttrycker att de har umgåtts med dem som varit mer studiemotiverade, vilket vi kan hänvisa till 

att liknande habitus och kapital dras till varandra. Detta har lett till en uppdelning främst inom 

skolan och det val som gjorts under respondenternas skolgång.  

 Det sociala kapitalet har varit av betydelse för hur Florence och Josephina 

möjlighet att placerat sig i fältet. Den sociala kontakten var betydande för Florence val att börja 
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studera vid läkarprogrammet. Hon arbetade som nanny hos ett läkarpar och beskriver mötet med 

dem som följande:  

 

“Jag har aldrig träffat en läkare innan i hela mitt liv. Så lärde jag känna de här, och de var så 

himla. Jag hade som en vanföreställning hur läkare är, och de här var helt normala, de 

skämtade och de kunde inte rensa ur handfatsavloppet. De liksom var helt, de var som vanliga 

människor, och då bara VA? Helt förvånad, jag trodde de var så här “über mensch”, de var inte 

hellre så extra smarta. Så såg jag hur de kom hem och att de, de var helt slut i kroppen men 

ändå var de jätteglada över sitt jobb och de är nöjda med sitt yrkesval, även när de är 

45.”(Florence) 

 

Josephina hade nytta av sitt sociala kapital och det sociala kontaktnät som detta skapade. Hon 

kunde genom sin systers man, som var civilingenjör, få hjälp i de ämnen som hon hade svårt 

med: 

 

“Jag tror att en mycket stor bidragande faktor till att jag började tro på mig själv, att jag skulle 

klara det, var att min systers nuvarande man hjälpte mig otroligt mycket för jag hade jättesvårt 

med matte, kemi och fysik på högstadiet… Vi hade extremt dålig lärare och han var civilingenjör 

inom de ämnena så han tyckte det var jättekul att lära ut också. När jag satt med honom tyckte ju 

jag att det blev kul. Så om det inte hade varit för honom så hade jag nog inte sökt 

natur.”(Josephina) 

 

Genom stödet från sin systers man fick hon hjälp med de ämnen som hon hade svårt med vilket 

ledde till bra betyg. Detta i sin tur gav henne ett bättre självförtroende vilket hon beskriver som 

avgörande för att hon vågade tro att hon skulle klara studier vid läkarprogrammet. Josephina 

anger följande: 

 

“Jag har aldrig haft så stor tro på mig själv och sen så märkte man ju att ja betygen ser faktiskt 

ut att vara hyfsade så jag kanske kan bli läkare. Och det var väl då som såhär ja, så det var det 

allra sista året som man vågade tro på det också medan tanken kanske hade kommit i 

tvåan.”(Josephina) 
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Ivan utnyttjade även han sitt sociala kapital för att komma i kontakt med fältet men han beskriver 

inte detta som direkt avgörande för sitt val. Han kunde genom sina föräldrar vilka hade en bekant 

som var läkare, göra sitt projektarbete i gymnasiet hos denne. Här beskriver han sin kontakt med 

läkaren:  

 

“Sen gjorde jag mitt projektarbete på HIV och då pratade jag jättemycket med henne om typ hur 

man... Jaaa allt... Så hon var liksom en koppling där, så då snackade jag rätt mycket med henne. 

Men då trodde jag ju fortfarande inte att jag skulle plugga läkare utan det kom bara aaa… Det 

var ju kul…”(Ivan) 

 

Han kunde utnyttja sitt sociala kontaktnät för att få en inblick i läkarvärlden. Det sociala kapitalet 

har inte bara kunnat utnyttjas till fördel för respondenterna utan har även varit ett hinder. Det 

sociala kapitalet i kombination med det kulturella kapitalet har gjort att Florence känt sig 

missanpassad vid byte av fält. Florence beskriver att i början, när hon bytte fält, hade hon svårt 

med den sociala interaktionen med de inom fältet. Detta ledde till att hon kände att hon inte 

passade in och att hennes habitus ifrågasattes: 

 

”…Att jag inte hade lärt mig dem här grundläggande sociala interaktionen. (…) prosit till 

exempel, det har jag aldrig sagt i hela mitt liv. Sånna här små snack. Bara prata allmänt om 

vädret eller det gör man inte man håller inte på att snacka massa onödiga saker... Såg du bonde 

söker fru igår? Då ska man spinna vidare på det och det tyckte jag var jättesvårt. Tyckte mina 

nya vänner här att jag var väldigt kärv… Att jag inte kunde de.”(Florence) 

 

Efter att ha rört sig inom fältet en längre tid fick hon möjlighet att utveckla sina kapital och 

hennes habitus förändrades. Hon beskriver det som att hennes självbild förändrades och att hon 

sluta känna sig missanpassad. Hon fick då en tro till sig själv, att hon skulle klara att utveckla sitt 

kulturella kapital, vilket hon även gjorde. Genom utvecklingen av sitt kulturella kapital märkte 

hon en skillnad när hon återvände till sitt tidigare fält där hennes nya habitus nu ifrågasattes:  
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”Då känner jag mig lite fisförnäm när jag kommer hem och inte pratar som jag gjorde innan. 

Det är sånna små saker som att… Jag dricker inte deras satsvin längre. Jag tycker inte det är, 

jag har kommit ifrån det. Det finns gott vin varför ska jag dricka äckligt?”(Florence) 

 

Ovanstående citat kan visa att det skett en förändring i habitus genom nya preferenser som inte 

längre överrensstämmer med det föregående fältet. Detta beror på en utveckling av kapital i och 

med bytet av fält. 

5.1.3 Skola 

Skolgången har varit viktig och grundläggande för respondenternas utvecklande av det kulturella 

kapitalet. Skolan kan enligt oss fungera som ett utjämnande av kapital, speciellt här i Sverige där 

alla har möjlighet att gå i skola och därmed utveckla det kulturella kapitalet genom utbildning. 

Däremot finns det mer krävande gymnasieprogram, där studier ligger i fokus, vilket ger större 

kulturellt kapital än andra program. Alla respondenter förutom Florence berättar hur de medvetet 

valde gymnasieprogram som ger kompetens till eftergymnasiala studier. Oliver pratar om ett 

aktivt val av gymnasium för att få de bästa förutsättningarna för sina fortsatta studier, vilket visar 

en strävan att utveckla sitt kulturella kapital: 

 

 “Jag valde ett gymnasium som var väldigt inriktat på inlärning och där studierna var viktiga 

och det, gick där jag kunde gå ut med bra betyg. Jag kom inte in på betygen på programmet, jag 

kom in på högskoleprovet, men jag hade inte haft så bra där om jag inte hade haft bra betyg i 

gymnasiet så det hänger ju ihop. Men att jag valde det gymnasiet där det var ett sådant klimat 

där man liksom gick vidare och ansträngde sig”(Oliver) 

 

Det var bara Florence och Billy som inte valde att gå Naturvetenskapliga programmet, som ger 

direkt behörighet till Läkarprogrammet. Billy gick en studieförberedande linje och läste sedan ett 

tekniskt basår för att få rätt kompetens och Florence studerade, via Komvux, de ämnen som 

krävdes för behörighet.  

 Alla respondenter förutom Florence anger att det har haft lätt för sig, och redan i 

tidig ålder vetat att de kan prestera i skolan. De beskriver det som genetiskt, att de fått en hjärna 

med gott minne som är gjord för studier. Edwin beskriver det som följande: 
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 “En stor faktor tror jag är det genetiska att jag haft så pass lätt för mig i skolan. Alltså jag har 

haft tur helt enkelt med att det har gått så bra i skolan att jag inte har ansträngt mig särskilt 

mycket. Så att annars så hade jag aldrig suttit här och fått sådana betyg så att jag skulle komma 

in på utbildningen.”(Edwin) 

 

Vi ser att deras goda tro till sig själv går att förstå genom den ständiga bekräftelse från 

omgivningen, som de alla beskriver. Denna bekräftelse handlar om att de är kloka och att de kan 

bli vad de vill. Detta i kombination med bra betyg, som bekräftelse från skolan, har gjort att de 

har en god självbild och stark tro på sin förmåga.  

 Madelene och Josephina anger även att lärare har varit betydande gällande deras 

intresse inom skolan och studier på högre nivå. Lärarna har influerat till studier, inspirerat, 

motiverat och skapa ett intresse hos respondenterna att utveckla sitt kulturella kapital. Madelene 

pratar om en lärare från grundskolan och beskriver det som nedan:  

 

“Alltså jag tror att han är källan till att vi pluggar på hög nivå, det var verkligen HAN! Jag vet 

inte hur jag ska förklara det men han var liksom såhär... Redan från 6:an började vi att liksom 

läsa artiklar i DN och liksom, det var hög nivå direkt liksom och de va… De tog upp verkligen 

viktiga saker och alla blev intresserade, mycket miljöproblem gjorde vi. Aa jag vet inte, han var 

verkligen en unik person som fick med alla. Även killarna tyckte att han var jättebra än fast han 

var väldigt såhär, nu ska vi plugga! Och gjorde liksom högskoleprovet i sjuan...”(Madelene) 

 

Madelene anger att denne lärare inspirerade större delen av hennes klass till att välja studier på 

högre nivå och därmed kan en bra lärare vara avgörande eller av stor vikt för hur resten av 

skolgången utformar sig. Detta fungerar även som ett utjämnande av kapital då en lärare kan 

inspirera en hel klass till att utveckla sitt kulturella kapital. 

 Dock anger alla respondenter att studiemiljön inte alltid var bra och då var det 

främst högstadietiden som upplevdes ha sämre studieklimat. Sindy berättar om hennes 

högstadieskola där studiesituationen var allt annat än god. Hennes föräldrars uppmuntran till 

studier gjorde att hon var en av de få som var på lektionerna då majoriteten av hennes 

klasskamrater skolkade: 
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“Och alla skolkade väldigt mycket, haha, eh, under nian så var vi kanske fyra stycken per lektion 

som kom på en klass på kanske 19, det kunde vara mer också, men hälften där dök inte upp 

iallafall, de var i skolan, de var bara det att de inte kom på lektionerna… Jag har med mig 

hemifrån, så är det liksom omöjligt att skolka… Det var inte ens i mitt huvud att jag skulle kunna 

skolka, det liksom, var viktig med skolan.”(Sindy) 

 

Detta visar att det finns en viss segregation i skolan. Det är inte självklart för alla att studera och 

utveckla sitt kulturella kapital när de befinner sig i skolan. Detta visar att det sociala kapitalet 

kan motverka utvecklingen av det kulturella kapitalet beroende på den sociala grupp en person 

väljer att vara en del av. 

 5.2 Meningsskapande kring valet av utbildning 

Genom respondenternas berättelser om sin bakgrund har vi sett hur förutsättningarna för studier 

på högre nivå har grundats. Deras val att studera läkare vid Uppsala Universitet har inte endast 

varit beroende av deras uppväxt utan även annat har beskrivits som meningsfullt av 

respondenten, detta kommer presenteras nedan.  

 

Respondenter Lön Status Byte av fält för personlig 
utveckling 

Bekanta i staden Tidig motivation 
för läkaryrket 

Florence X — X — — 

Madelene X X — X — 

Julius X — X — — 

Billy X — X X — 

Josephina X — — X X 

Edwin X X — X — 

Oliver X X X — — 

Ivan X X X — — 

Sindy X X X — X 

 

Tabellen beskriver vad respondenterna ansåg vara meningsfullt för deras val att studera till 

läkare vid Uppsala Universitet. 

5.2.1 Lön och status 

För samtliga respondenter var möjligheten till ett ökat ekonomiskt kapital motiverande för valet 

av läkarutbildningen. Samtliga respondenterna anser att läkaryrket ger goda framtida 
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jobbmöjligheter, möjligheter till mobilitet samt ett visst kulturellt och socialt kapital. Sindy 

beskriver det som följande vilket liknar de alla andra respondenterna sagt: 

 

“Det är en bra fråga för jag gillar att ha hög lön, jag har inte haft det än i och för sig, men jag 

tror det definitivt är en bidragande faktor, statusen, om än inte lönen. Frågan är ju om lönen är 

viktigare än statusen, lönen lockar iallafall! Det var inte liksom bara det men säg, om det hade 

varit lägre lön, frågan är om jag hade dröm om det lika mycket då liksom. Det, de är ju jättekul 

yrke också men ah...”(Sindy) 

 

Som citatet visar har möjligheten till att utveckla sitt ekonomiska kapital varit meningsfullt i 

valet av utbildningen. Sindy nämner den respekt och status som yrket ger, vilket har varit viktiga 

för många av respondenterna i sitt val av utbildning. Många av dem anser att läkaryrket ger en 

status som visar ett stort kulturellt kapital och inger respekt hos andra människor. Den 

ekonomiska möjligheten samt den status som de anser att yrket ger, skulle kunna liknas med att 

respondenterna vill kunna utnyttja läkaryrket, dess kapital och titel för att skapa en bättre 

position inom de fält som denne är delaktig i. Genom den expertkunskap som yrket ger får 

individen en maktposition att utnyttja när denne agerar inom olika fält. Det ger ett slags 

erkännande. Oliver reflekterar över detta: 

 

“Lönen den spelade in, det och statusen skulle jag säga spelade in. De är absolut en fördel. Jag 

tror inte det skulle vara lika attraktivt om det hade varit ett lågt betalt yrke. Och det hade varit 

ett sånthär... Det spelade in, helt klart, att få känna... Visa för människor att man har ansträngt 

sig och klättrat på det sättet. Att vara ekonomiskt tryggad... Och inte bara ekonomiskt tryggad 

utan att kunna köpa ett semesterhus och kunna ha semester, och den friheten. Kunna göra vad 

man vill ekonomiskt, eller nästan vad man vill, och också få den lätt köpta respekten är ju 

härligt. Att människor respekterar en innan, bara genom att säga vart man jobbar. Men det är 

en ganska ytlig respekt som är lätt att övervärdera, men ändå en fördel på så sätt.”(Oliver) 

 

Samtliga respondenter anser att det är en trygghet att utbilda sig till läkare och att det öppnar upp 

för möjligheter. De möter många nya människor och skapar ett socialt kapital vilket ger 

deltagande i nya fält, vilka de kan få en bra position inom. Det respondenterna beskrivet ovan, att 
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studera till läkare medför möjligheter och förmåner även inom andra fält, går att förstå genom att 

det sker en konvertering av kapital. Det kulturella kapitalet kan omvandlas och generera i andra 

kapital inom andra fält. I det respondenter beskriver handlar det om förmåner främst gällande 

ekonomiskt och socialt kapital.  

5.2.2 Intresse för vad?  

Det har funnits två saker som alla respondenter har talat om som meningsfullt för deras val av 

utbildningen och dessa har varit lön och status. Själva läkaryrket var för många respondenter inte 

det yrke som de från början siktat efter. Ingen av respondenterna nämner ett intresse för omsorg 

av andra människor utan det respondenterna nämnde som betydande för valet var utmaningen, 

utbildningens breda grund, ansvaret, önskan om ett socialt arbete och utveckling av det 

ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet. Josephina och Sindy är de som har haft ett tidigt 

intresse för yrket medan de andra respondenterna gjort valet i ett senare stadie efter att ha 

funderat på andra yrken. Alla förutom Florence och Billy anger ett intresse för ingenjörsyrken, 

då det lämpade sig med deras naturvetenskapliga intressen. Madelene beskriver sitt val som 

följande: 

“… Men jag tänkte att jag skulle bli civilingenjör men sen när jag skulle söka in så satt jag och 

läste på, man får ju hem massa kataloger och sånt här mmm... Och så sa de där: Vi ska utveckla 

en sån här ny glasskiva som gör att man kan få tunnare datorer och aaah, jag kände vem blir 

gladare av det liksom, det är ju som ingen som bryr sig egentligen. Så då kände jag liksom att 

det här blir, jag är ju jätteintresserad av biologi också liksom så att... Jag tror att det kommer bli 

väldigt brett och man kan välja.”(Madelene) 

 

Madelene vill helst arbeta med forskning inom läkaryrket och Edwin beskriver att han upplevde 

det som jobbigt med all den människokontakt som läkaryrket kräver. Något han under tiden på 

läkarprogrammet fått utveckla: 

 

 “Det var min mamma som… Pushade på mig lite grann så jag skulle göra det… Och det är jag 

ju glad för i efterhand men. Det var ingenting jag hade tänkt på då. Jag tyckte väl att det var kul 

med liksom vetenskap och biologi och sådär men jag var väl egentligen mer teknikintresserad 

och kemi och fysik sådana grejer men ja.  Det blev så och sen bara, jag var väl inte så jätte, jag 
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var lite rädd för allt det här att det var så mycket människokontakt och sådär och att du är 

väldigt, det är ett väldigt socialt jobb. Men det har man väl... Växt in i rollen så att nu känns det 

ju inte, nu har man utvecklats väldigt mycket som människa under den här tiden. Jag har blivit 

mera liksom, van att prata med människor och så. Så det är väl bra bieffekt man har fått av det. 

Men ja det var min mamma som tyckte att jag skulle prova på och se hur det känns för att det är 

en väldig bra utbildning och man är garanterad jobb med bra lön och sådära... Alltså jag hade 

ingenting emot det men jag hade inte så mycket tänkt på det…”(Edwin)  

 

Trots att den mänskliga kontakten är grundläggande för yrket var de andra förmånerna och 

vinsterna som läkaryrket ger så meningsfulla och betydande att han trots, att det kändes jobbigt 

med mänsklig kontakt, ändå valde yrket. Detta kan ses som ett starkt driv för att utveckla sina 

kapital och för att nå en stark position inom fält.  

5.2.3 Varför Läkarutbildningen i Uppsala? 

Samtliga respondenter ansåg att det inte fanns möjligheter för dem att utvecklas inom det fält de 

befunnit sig i tidigare. Genom att byta fält har det kunnat utnyttja och utveckla sina kapital och ta 

del av större vinster. Julius uttrycker det som följande: 

 

“Nej jag tror det handlade mer om att se världen att det var en för liten stad att vara 20 år i (...) 

lite kulturell utbyten”(Julius) 

 

Inte endast bytet av fält har utvecklat respondenternas kapital utan läkarutbildningen vid Uppsala 

Universitet har öppnat upp för mer än bara studier på högre nivå. De har även kunnat placera sig 

i fält där de hittat andra individer med liknande intressen och habitus. Billy anger det som hans 

anledning att välja just Uppsala för sina studier: 

 

“Ja håller på mycket med spex och teater och sånt, jag prata om det förut, att vi höll på att spela 

in filmer när vi var i (hemstaden) så jag håller på med sånt. Men det var ändå en väldigt liten 

klick med människor som gjorde det då. Sen när jag kom hit till Uppsala så har jag liksom träffat 

sådana som har samma intresse som mig liksom, 20,30,40 personer som liksom, ja vi tycker om 

samma sak liksom.”(Billy) 
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Madelene, Jospehina, Florence, Oliver och Billy önskade att studera i Uppsala men det har inte 

alltid handlat om ett val att studera i just Uppsala då läkarprogrammet har höga intagningskrav. 

Det har för några främst handlat om vart de blivit antagna. Huvuddelen av respondenter uttryckte 

att platsen inte spelade stor roll så länge de fick möjligheten att studera till läkare och erhålla 

vinster av kapital. Ivan anger att Uppsala inte var hans förstahandsval och beskriver processen 

som följande:  

 

“Kom jag in på lite olika först (...) Och då trodde jag ju att jag ville till Lund men sen så ringde 

Uppsala först eller först av dem två... Så tackade jag ja till det och sen så kom jag på uppropet 

och när jag var på väg från det uppropet, eller alla dem här nollningsgrejerna, och så här då 

var man ju... Så här, då tyckte man ju att det var askul, för att då hade man ju liksom börjat. Sen 

ringde ju Lund den dagen och då var jag så uppe i varv att jag sa nej bara för att jag hade, nu 

har jag börjat liksom, så då sa jag nej på studs bara.”(Ivan) 

 

Fokus låg inte på var utbildningen skulle bedrivas utan endast att den skulle äga rum, vilket Ivan 

är ett bra exempel på som tog den plats han kunde få. De som haft valmöjligheter anger olika 

anledningar till valet av studier just i Uppsala. Det har varit betydande att Uppsala Universitets 

läkarutbildning ryktas hålla en hög kvalité men även som ovan nämnt, har det finns möjligheter 

till ett aktivt studentliv. Syskon, kompisar och bekanta som bedriver eller har bedrivit studier i 

Uppsala har även det påverkat valet av stad. Josephina beskriver nedan hur det varit en trygghet 

att ha folk hon känner i staden och att många från hennes hemstad flyttar till Uppsala: 

 

“Min syster då pluggar ju termin 9 så henne känner jag ju väl och hennes pojkvän som går i 

samma klass. Sen är det min andra systers kompis, en kille som gick en klass högre än mig, en 

kille som gick i min parallellklass som började samtidigt som mig. Min kusin, min kusins 

pojkvän… Ja det är ändå ganska många som hamnar i Uppsala.”(Josephina) 

 

 Vägen till läkaryrket vid Uppsala Universitet har varit många och olika för de 

respondenter som vi intervjuat. Vi har sett en tendens av att motivationen och engagemanget 

hemifrån är betydande för att en person ska välja att studera till läkare. Personer i respondentens 

omgivning samt sociala nätverk har varit bidragande för att skapa förutsättningar och en strävan 

mot att studera vid läkarprogrammet. Den tidiga skolgången har varit ledande i vägen till 
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akademiska studier på högre nivå och varifrån majoriteten av respondenter har blivit sporrade. 

Majoriteten uttrycker att utbildningen kommer hjälpa dem med att utveckla ett högre ekonomisk, 

kulturellt och socialt kapital något de bedömmer kommer vara av vikt för deras framtida planer. 

Vad som motiverar respondenterna har detaljmässigt skiljt sig åt men i stora drag har bakgrunden 

varit liknande och även vad de anser vara meningsfullt i sin utbildning och senare 

yrkesutövande.  

6 Diskussion 
Detta avsnitt kommer börja med en sammanfattning av de resultat som vi har presenterat ovan. 

Resultat har tagits fram efter vårt syfte och våra frågeställningar som har ämnat undersöka hur 

nio läkarstudenter, från län där färre väljer studier på högre nivå än Sveriges övriga län
115

, 

beskriver vad som varit meningsfullt för deras val att studera till läkare vid Uppsala Universitet. 

Vi har velat belysa eventuella mönster, men även de variationer som finns i materialet och skapa 

en förståelse för dessa genom Pierre Bourdieus teori och begrepp. Vi kommer att diskutera våra 

resultat i relation till teori och den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen, som vi har 

tagit del av inom ämnet, pekar på en snedrekrytering inom utbildning på högre nivå. Den har 

oftast pekat på föräldrarnas utbildningsnivå samt de socioekonomiska förhållanden som råder i 

familjen. Detta avsnitt avslutas med en diskusson om metodval och förslag på vidare forskning 

inom ämnet. 

6.1 Sammanfattning av resultaten 

I det empiriska materialet uttrycker majoriteten av repondenter att familjens motivation och 

engagemang till studier, i ett tidigt skede, har varit viktigt för att de nu studerar läkarprogrammet 

vid Uppsala Universitet. De har haft delaktiga föräldrar som fört intellektuella diskussioner och 

därmed utvecklat ett intresse för lärande och studier. Detta svar har dock inte varit homogent då 

respondenten Florence uttrycker att detta stöd från föräldrarna har varit frånvarande. För 

Florence gavs denna motivation av den familj som hon senare skapade då hon hade en sambo 

som engagerade henne till att börja studera. Majoriteten av respondenterna, förutom Florence 

och Sindy, berättar även om att syskon som haft ett intresse av studier och påverkat 
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respondenternas studiemotivation och val av studieväg och universitet. 

 Vänner har varit meningsfullt för respondenternas studiemotivation och val av 

studier. De flesta av respondenterna har uttryckt att det finns en segregation i de län de kommer 

ifrån, mellan dem som studerar och inte. Detta har gjort att alla respondenter, förutom Florence, 

valt att umgås med personer som varit studiemotiverade. 

 Det sociala kapitalet har varit viktigt för respondenterna studieval på flera än ett 

sätt. Josephina beskriver att med hjälp av hennes systers man fick hon utveckla sitt kulturella 

kapital vilket ledde till ett självförtroende som var avgörande för hennes val att söka till 

läkarprogrammet. Josephina, Ivan och Florence anger att möten med läkare har varit en 

inspiration till valet av studieväg. 

 Skolgången beskrivs som viktig och grundläggande. Alla respondenter, förutom 

Florence valde gymnasieprogram som var studieförberedande vilket visar ett aktivt val för att 

öka det kulturella kapitalet. De flesta av respondenterna, med undantag från Florence, uttrycker 

en god tro till sig själva gällande studier. Madelene och Josephina berättar att en stor motivation 

för dem i skolan var lärare som styrkte deras självförtroende och engagemang för studier. Under 

gymnasiet var studiemiljön bättre än under högstadiet, där det förekom stök och skolk, något 

som visar ett motstånd mot ett ökat kulturell kapital och som ökar segregationen i samhället. 

 Respondenterna har uttryckt att lön och status varit motivationen till att välja 

studier vid läkarutbildningen. Dessa ger kapital, förmåner och fördelar inom andra fält vilket 

ansågs som viktigt. För majoriteten av respondenterna var inte läkarprogrammet det självklara 

utbildningsvalet från början utan de var även intresserade av andra utbildningar. Endast Sindy 

och Josephina hade tidigt ett intresse för yrket läkare. 

 Svaren till varför respondenterna valde läkarprogrammet vid Uppsala Universietet 

har varit olika. Valet har varit beroende av släkt eller vänner som studerat på orten men också en 

önskan om att hitta individer med liknande intressen och att uppleva studentlivet som Uppsala 

kan erbjuda. Några av respondenterna valde Uppsala Universitet efter att det var där de kom in 

efter att ha sökt in till flera universitet. Få av respondenterna ansåg att vilket universitet de 

studerade vid var betydande utan bara att de fick studera till läkare.   
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6.2 Relation mellan teori, tidigare forskning och resultat 

Respondenterna som deltagit i vår studie har enligt oss haft olika personligheter men tenderar att 

inneha liknande kapital. Detta kan enligt Bourdieu utstaka en liknande livsbana, något som vi ser 

i vår studie, där respondenterna väljer liknande studieväg och yrke. Vår studie kan tillsammans 

med den tidigare forskningen, bekräfta att barn med en liknande social bakgrund ofta hamnar 

inom samma utbildning på både gymnasium och universitet. 

 Vår analys av det empiriska materialet visar en koppling mellan respondenternas 

bakgrund och deras studiemotivation. Engagemang från respondentens föräldrar och syskon, 

samt akademiska diskussioner i hemmet, har varit genomgående och beskrivits som meningsfulla 

av nästintill samtliga respondenter i vår studie. Många av respondenterna uttrycker själva att de 

tror att vad en person får hemifrån är meningsfullt för hur motiverad en person blir till studier. 

Detta går att koppla till Bourdieus kapitalbegrepp och hans beskrivning av hur föräldrar 

reproducerar kapital till sina barn. Denna koppling ser vi i den tidigare forskning vi tagit del av, 

där majoriteten av studierna visar att den sociala bakgrunden påverkar studiemotivationen och 

valet av studieförberedande gymnasieutbildningar. En stimulans av barn i tidig ålder och ett stöd 

hemifrån kan vara grunden till en motivation och tro till sig själv vilket kan förklara val av 

eftergymnasiala studier. Jan O. Jonsson belyser detta i sin undersökning med Robert Eriksson. 

Respondenten Florence visar hur barn som inte haft stöd och engagemang från föräldrar kan 

utvecklas studiemässigt genom andra betydande individer som engagerar, stöttar och motiverar 

till studier på högre nivå. 

 Vårt material visar främst att det handlar om den inställning till studier, som finns 

inom hemmet. Trots att det många av respondenterna uttrycker det som en slump att de idag 

studerar till läkare vid Uppsala Universitet anser vi utifrån resultatet att detta är inte är beslut 

som plötsligt uppstått. I relation till respondenters berättelser anser vi att detta är något som har 

vuxit fram i dem genom motivation från familj, vänner och bekanta och sina intressen för de 

naturvetenskapliga ämnena. 

 Vi vill framhålla att de flesta av respondenterna har minst en förälder som studerat 

vid en eftergymnasial utbildning men inte alla. Majoriteten av den tidigare forskningen hänvisar 

till att de som studerar på högre nivå ofta är barn till tjänstemän, yrken som oftast kräver en 

eftergymnasial utbildning. Dessa tendenser syns även i vår studie men det finns individer som 

skiljer sig från detta. Det finns de som har en arbetarbakgrund och ett tillsynes lågt kulturellt 
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kapital. Inom alla familjer, förutom Florences, har det funnits ett engagemang för skola och 

utvecklande av det kulturella kapitalet, trots att det utifrån Bourdieus teori kommer möta ett visst 

motstånd. Detta motstånd syns i vårt material genom exempelvis skolk eller ogillande från fältet. 

Dock är dessa inte lika tydliga som Bourdieu beskriver dem. Detta tror vi kan bero på att 

Bourdieu skapade och utformade denna teori och begrepp utifrån det franska klassamhället, ett 

samhälle som skiljer sig från det svenska. 

 I Sverige är klasskillnaderna mindre och skolan fungerar som ett utjämnande av 

kapital. Skolplikt och en avgiftsfri skola ger alla individer möjligheten att utveckla ett kulturellt 

kapital. Däremot går det antyda att det fortfarande finns en form av klasskamp då respondeterna 

pratar om att det funnits en segregation i de samhällena de kommer ifrån. Denna segregation 

centrerar sig kring de som väljer och utbilda sig och de som inte gör det. Bourdieu anger i sin 

teori att det kapital som skiljer klasserna åt till största del är det kulturella kapitalet, vilket vi kan 

se i vårt material genom denna segregation. Ett högt kulturellt kapital kan få en individ från 

arbetarklassen att bli en del av den högre klassen. Vi tror att föräldrar, trots en arbetarbakgrund, 

är medvetna om vikten av en akademisk utbildning och hur det är möjligt att, genom studier, 

göra en klassresa. De vet vikten av att inneha vissa kapital och genom detta engagerar sig i 

barnets studier för att skapa ett kulturellt kapital. 

 Detta tidiga engagemang ser vi som att föräldrarna är måna om att deras barn 

utvecklar ett kulturellt kapital. Detta genom att de strävar efter att barnen ska göra en liknande 

akademisk bana som de själva, eller att barnen ska införskaffar högre kapital än de själva och 

därmed bli en del av en högre klass. Detta går att likna med den tidigare forskningen som Jan O. 

Jonsson bedrivit där han anger att barn till tjänstemän kan ha en högre utbildning för att 

föräldrarna ser det som viktigt att engagerar sig i barnens studier, då de själva har nått sin 

position genom studier. Det är kapitalet som de direkt kan reproducera till sina barn. Detta kan vi 

se tendenser av i vårt empiriska material. Jan O. Jonsson anger att det är något som kan vara 

mindre förekommande hos en arbetarfamilj då de inte haft behovet av utbildning för sin 

försörjning. Vi kan däremot se att det kan bli en drivkraft för att deras barn ska ta del av andra 

kapitalvolymer och därmed en annan samhällsklass. Detta resonemang för även Barbro Enskär 

då hon anser att barns studieresultat inte hör ihop med den socioekonomiska bakgrunden.  

 Alla respondenter förutom Florence har tillhört familjer som motiverat till studier 

och de har placerat sig med vänner med samma engagemang trots att skapandet av kulturellt 
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kapital inte varit viktigt generellt i de samhällen de vuxit upp. Denna placering leder till att 

habitus inte ifrågasätts utan bara reproduceras genom att respondenterna omger sig med personer 

som har samma strävan efter kulturellt kapital. När respondenterna har omgivit sig med personer 

som inte varit motiverade till studier har deras habitus ifrågasatts. De har inte haft möjlighet att 

utvecklas i den mån som de sjäva velat genom exempelvis dåliga skolmiljöer. Genom detta har 

de själva aktivt uteslutit sig från de grupper som inte har likande mängd kulturellt kapital och 

därmed har de även reproducerat den klasskamp som finns i det fält de är uppvuxna i. Detta kan 

ses som en förklaring till den tidigare forskningen, men även som ett problem inför framtiden, 

som visar vikten av den sociala bakgrunden. Den sociala bakgrundens påverkan kan innebära att 

människor exkluderas från grupper där de kan utvecklas och nå sin fulla potential. 

 Det som kan vara riskabelt, enligt vår mening, med att generalisera människor efter 

socioekonomiska grupper och klasser är att det kan skapa antagna mönster för hur en individs 

framtida möjligheter ser ut. Genom att prata om socioekonomiska grupper och klasser skapas 

även dessa. När en person blir indelad i en viss grupp kommer denne identifiera sig med dem 

vilket gör det svårt att bryta levnadsmönstret och reproduktionen av dess habitus. Vi omger oss 

med de människor som liknar oss och därmed ifrågasätts inte vårt habitus utan endast 

reproduceras. Vilket det också gör inom grupper. Habitus är en struktur av möjligheter men även 

begränsningar, vilket det kan bli om en person identifierar sig med än lägre klass eller 

socioekonomisk grupp. Socioekonomiska grupper och klasser kan göra det svårare för en individ 

att ta steget mot en annan klass eller socioekonomisk grupp eftersom habitus kan ifrågasättas. 

 Trots det väljer ändå individer att göra detta, vilket vårt empiriska material visar, 

och tyder på att detta görs då det finns stora vinster inom ett annat fält. Dessa vinster har 

motiverat respondenter till att välja läkarprogrammet oberoende av vilken socioekonomisk 

bakgrund de haft. Vinsterna som läkaryrket ger och möjligheten att även positionera sig i andra 

fält har varit viktigt för respondenterna. Genom att bara se till en familjs socioekonomiska status 

anser vi att det kan ge en snedvriden bild av situationen, något som även Lennart Grosin visar i 

den tidigare forskningen. Bourdieu anser att ekonomiskt och kulturellt kapital har en koppling 

men inte att ett ekonomiskt kapital är en förutsättning för att få kulturellt men det kan underlätta. 

Vi vill därmed att familjens inställning till studier ska uppmärksammas istället för att skapa en 

rättvis förståelse av ungdomars val av eftergymnasialutbildning. 
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6.3 Metoddiskussion  

För att besvara våra frågeställningar anser vi att den kvalitativa metoden varit den mest lämpliga 

för utformningen och utförandet av denna studie. Vi anser att vår subjektiva ingångspunkt har 

skapat förståelse för vad dessa respondenter anser varit meningsfullt i deras väg till att studera 

läkare vid Uppsala Universitet.  

 Vi är medvetna om att de resultat vi presenterar i denna studie inte gör det möjligt 

att uttala oss på en generell nivå, däremot har våra resultat kunnat ställas i relation till den 

tidigare forskningen och därmed ge en översikt och ökad förståelse av området. För att öka 

undersökningens trovärdighet har vi aktivt arbetat med abduktion genom hela studien. Detta för 

att skapa en förståelse som inte endast är teorigrundad utan som ställs i relation till teori och 

tidigare forskning för att inte endast bekräfta, utan även ifrågasätta. Teori och tidigare forskning 

har använts som förståelsemodeller för vår tolkning av hur repondenterna har pratat om deras 

utbildningsval. Det har varit viktigt för oss att även belysa det som inte bekräftar och därigenom 

öka studiens trovärdighet. Förståelsen har vuxit fram i växelverkan mellan dessa. 

 Ett problem som kan uppstå vid användandet av intervjuer är att frågor kan bli 

ledande när de ämnen som är av intresse ska beröras. Hade vi valt att låta respondenten tala helt 

fritt hade det varit svårt att omringa vårt ämne. Det är svårt att berätta en hel livshistoria på 

endast 45-80 minuter, det kan finnas fler händelser eller meningsfulla situationer som har gjort 

att denne har valt att studera till läkare vid Uppsala universitet, men dessa kan ha missats under 

intervjutillfället. Det kan även vara problematiskt för oss intervjuare att hinna förstå en person 

fullt ut under den korta tiden. Vi anser att vi fått bra underlag till vår studie men hade gärna 

utfört fler intervjuer, detta för att bredda vårt material och få ytterligare aspekter till vår studie. 

6.4 Förslag på vidare forskning inom området 

Det som påverkar en person, som kommer från ett län med befolkning som har lägre andel 

eftergymnasial utbildning, att välja studier vid läkareprogrammet vid Uppsala universitet, 

grundar sig i den motivation som de fått hemifrån samt från andra sociala kontakter som denne 

haft under sin uppväxt och skaffat sig under livet. Detta är vad samtliga av respondenter har haft 

gemensamt då de berättat om föräldrar, syskon, vänner eller partners som motiverat dem till 

studier. Detta har gjort att de känt sig manade till detta och utvecklat ett intresse för att studera 

vidare. Det som också varit av betydelse för valet av att studera vid Läkarprogrammet i Uppsala 
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har varit de förmåner som yrket ger gällande framtida lön och status. 

 Vi anser att genom en kvalitativa metod kan forskningen ge en djupare förståelse 

av vad som motiverar individer till att studera. Vi anser att den kvalitativa metoden kan belysa 

variationer i de generella mönster som den tidigare forskningen visat och därmed bli forskningen 

mer individbaserad. Detta ger en förståelse på ett djupare plan. Individbaseradforskning är 

betydande för förståelsen av individers motivation till studier på högre nivå. Vi anser att det 

behövs utökade studier av den art, som vi genomfört, för att uppmärksamma individen i den 

övergripande statistik som presenteras. 

 Som vår studie visar, samt i relation till den tidigare forskningen vi tagit del av, har 

vi sett att ett tidigt engagemang från föräldrarna ger bra förutsättningar för att en individ ska 

välja en akademiskväg. Vi anser att det kan vara intressant att i fortsatta studier intervjua 

föräldrar till studiemotiverade ungdomar. Detta för att få ytterligare förståelse för en students 

uppväxt och vad som varit betydande för dennes val av eftergymnasiala studier. Det hade varit 

intressant att se till föräldrarnas bakgrund, vart deras intresse kommer ifrån och se om det finns 

en reproduktion av habitus. Det kan även vara intressant att studera individer vid olika 

utbildningar för att se vad som påverkat dem och se om det finns skillnader däremellan. Genom 

att förstå dessa meningsfulla fenomen kan vi dra lärdom av det och få kunskap om hur vi ska öka 

studie engagemanget hos unga. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag och Evelyn Lampinen studerar just nu Sociologi C och ska skriva kandidatuppsats under 

våren och hade behövt er hjälp! 

Vi söker dig som pluggar till läkare och kommer från ett mindre samhälle. Vi vill intervjua dig 

om din bakgrund och dina studier här i Uppsala. Vi kommer göra intervjun i början av april och 

den kommer ta ca 45 minuter. Vi skulle uppskatta er hjälp med vår C-uppsats!  

Vid intresse att ställa upp och hjälpa oss med detta skicka ett PM till antingen mig eller till 

Evelyn! 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Läkarstudenter och utbildning 

Inledning av intervju 

Delgivning av informationsbrevet och tack för deltagande. 

Vi kommer be respondenten att berätta lite bakgrund om sig själv och orten denne kommer ifrån. 

Intervjun startar med en allmän fråga 

Varför valde du att studera till läkare vid Uppsala Universitet? 

Sedan kommer följdfrågor ställas efter vad som är intressant för studien samt beroende på vilket 

svar vi får av respondenten i bakgrundsberättelsen samt genom den allmänna frågan. Vi kommer 

dock hålla oss inom följande teman samt försöka få svar på nedanstående frågor.  

Teman 

Ekonomiskt kapital 

Vart vill du jobba? 

Hur mycket spelar lönen in i ditt val av yrke? 

Hur finansieras dina studier? Stöd av föräldrar? 

 

Kulturellt kapital 

Vilka intressen har du? 

Är dina föräldrar akademiker? 

Har du akademiker i släkten? 

Har dina föräldrar pratat med dig om utbildning? 

Har dina vänner samt närstående utbildning? 

Hur ser det ut med utbildning på orten? 

 

Socialt kapital 

Bor hela din släkt/familj på orten eller annanstans? 

Har du flyttat mycket i din barndom? 

Vad gör dina vänner? Intressen/studier. Vad gör ni tillsammans? 

Känner du någon annan vid samma utbildning eller i den stad du valde? (alltså före du flyttade) 

 

Fält 

Vill du flytta tillbaka till en liten ort/hemort ? 

Varför valde du just denna plats att studera? 

Hur ofta är du hemma? 

Hur ser du på din framtid? 

                                                          

Avslutning 

Intervju avrundas med en öppen fråga: Vad tror du det är de viktigaste faktorerna som har gjort 

att du valt att studera läkare vid Uppsala Universitet? 
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Ge respondenten rum att komma med egna tillägg kring sin utbildning och relationen till 

hemorten ifall det finns någonting viktigt som inte tagits upp i tidigare frågor.                                                                                        

  

Ta kontaktuppgifter för vidare information (med godkännande) samt för delgivning av studien. 

Tacka återigen för medverkan. 
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Bilaga 3 

Information om intervju gällande läkarstudenter och utbildning  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Våra namn är Evelyn Lampinen och Lovisa Olofsson Hagelbäck och vi studerar Sociologi C vid 

Uppsala Universitet. I denna kurs ingår att genomföra en studie som kommer att presenteras 

genom en skriftlig kandidatuppsats vid Uppsala Universitet. Vi erbjuder samtliga informanter att 

ta del av vår studie om det finns en önskan om det! 

 

Syftet med vår C-uppsats är att ta reda på de bakomliggande faktorerna till varför personer från 

län med en lägre utbildningsnivå har valt att studera till läkare vid Uppsala Universitet. Vi 

kommer intervjua 9 studenter från läkarprogrammet vid Uppsala Universitet som kommer från 

dessa län för att ta reda på de bakomliggande faktorerna till att just dessa personer har valt 

studier vid högre nivå trots att de går emot normen i deras län. Detta är viktigt att studera för att 

synliggöra de faktorer som påverkar en person till studier på högre nivå och därav lära från dem. 

Urvalet har gjorts utifrån statistik från Statistiska Central Byrån samt 

Universitetskanslersämbetet. De personer som valts ut för vidare intervju är samtliga från län 

som är underrepresenterade i statistiken. Vi anser att dessa personer kan bidra med viktig 

information för att finna faktorer som har påverkat till studier på högre nivå. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Informanterna har rätt till 

anonymitet, alla namn kommer att figureras och det kommer inte finnas några ytterligare 

variabler med som kan kopplas till personen. Denne kan även välja att avstå från att svara på 

vissa frågor under vidare förklaring. Intervjuerna beräknas ta mellan 40-60 minuter. Beroende 

hur samtalet utvecklas. Samtalet spelas in med ljudupptagare efter godkännande av informanten 

för att inga viktiga detaljer ska missas under intervjun. Inspelningarna transkriberas för att sedan 

kodas, detta för hitta mönster och viktiga element. Både inspelningen och dessa utdrag kommer 

förstöras efter studiens genomförande för att säkra anonymiteten. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Uppsala 2014-03-28 

 

Evelyn Lampinen 

Kantorsgatan 54 

754 24 Uppsala 

evelynlampinen@gmail.com 

073-845 49 41 
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Lovisa Olofsson Hagelbäck 

Rackarbergsgatan 20 

752 32 Uppsala 

lovisaoh@gmail.com 

073-078 70 90 

 

Vidare funderingar kontakta vår handledare och kursansvarig: 

Fredrik Palm 

Besöksadress: 

Engelska parken 

Thunbergsv. 3H 

Postadress: 

Box 624 

751 26 UPPSALA 

Fredrik.Palm@soc.uu.se 

018-471 51 93 
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