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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna uppsats är ett intresse för att undersöka huruvida skillnader i 

utbildningsnivå kan förklaras utifrån etnicitet, kulturellt kapital och klass. Med utgångspunkt i 

litteraturen finns det förklaringar som menar att kulturellt kapital är en begränsad resurs i 

samhället och alla har inte de kulturella förutsättningar som gör det “enklare” för människor 

att satsa på utbildning för sig själva och sina framtida barn. Det förekommer även förklaringar 

som menar att beroende på föräldrarnas etniska och socioekonomiska ursprung uppstår det 

olikheter utbildningsprocessen som påverkar både livschanser och beteenden som i sin tur kan 

leda till att individer inte kan leva upp till sin fulla potential.  

 

I studien har kvantitativ metod använts och mätningar har gjorts med data från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. Uppsatsen utgår från två hypoteser och analyserar 

stödet för följande hypoteser: (1) Det finns skillnader i utbildning mellan personer födda i 

Sverige jämfört med personer som inte är det, (2) Dessa skillnader kan förklaras med 

socioekonomiska resurser och kulturellt kapital. I resultatet kan man se att den första 

hypotesen inte visar ett inget signifikant samband mellan skillnader etnicitet (individer med 

utländsk bakgrund och individer med svenskfödda föräldrar) och utbildning. Resultatet visar 

vidare att hypotesen 2 delvis stämmer. Socioekonomiska resurser och kulturellt kapital 

påverkar till en viss del skillnader som uppstår i utbildning, men enbart socioekonomiska 

resurser och kulturellt kapital kan inte förklara skillnader i utbildningsval mellan individer 

med utländsk bakgrund och individer med svenskfödda föräldrar.  

 

Nyckelord 
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studier. 

 

 

 



 

  

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning……………………………………..………………………..1  

1.1 Syfte och frågeställningar……………………………………..……1 

1.2 Bakgrund……………………………………..……………………...2 

1.3 Disposition……………………………………..…………………….2 

2. Teori……………………………………..……………………………..3 

2.1 Kulturellt kapital……………………………………..……………..3 

2.2 Etnicitet……………………………………..……………………….4 

2.3 Klass……………………………………..……………………..……5 

3. Tidigare forskning……………………………………..………………6 

3.1 Betydelsen av akademisk utbildning …………..……..……………7 

3.2 Socioekonomiska resurser ………………………………..………..8 

3.3 Etnisk bakgrund…………………………..……………………..….9 

3.5 Alternativa förklaringar……………………..……………………..10 

3.6 Hypoteser……………………………………..……………………..12 

4. Data och metod……………………………………..…………………12 

4.1 Datamaterial……………………………………..…………………13 

4.2 Variabler……………………………………..…………………..…13 

4.3 Regressionsanalys……………………………………..……………14 

4.4 Regressionsmodeller……………………………………..…………17 

5. Resultat och Analys ……………………………………..……………17 

6. Diskussion och slutsats……………………………………..…………22 

6.1 Vidare forskning…………………………………………..…………25 

7. Referenser ……………………………………..……………………..26 



 

 1 

1. Inledning 

Människor föds och växer upp i för dem i hög grad förutbestämda socioekonomiska och 

kulturella omständigheter som skapar och formar deras möjligheter. Klass/ socioekonomisk 

status ligger oftast som grund i hur samhället är uppbyggt. För att kunna röra sig bort från sin 

ursprungsposition är det nödvändigt att ta till sig vissa strategier, t.ex. genom utbildning kan 

man ta sig ifrån föräldrarnas position och skapa en chans att förflytta sig mellan klasserna i 

samhället (Bourdieu & Passeron 2008). 

 

Utbildning, i synnerhet akademisk utbildning är en nödvändighet i dagens samhälle då det 

ställs allt högre krav på kunskaper och kvalifikationer på arbetsmarknaden. Akademisk 

utbildning är också lika med status i de flesta samhällen. I vissa fall begränsas individer av sin 

sociala bakgrund och etnicitet för att kunna förvärva en akademisk utbildning. En viktig 

faktor som påverkar ojämlikheter mellan personer med invandrarbakgrund och infödda 

svenskar vid val av högskoleutbildning är deras föräldrars socioekonomiska resurser och 

kulturella kapital. Sannolikheten att studera på akademisk nivå kan även bero på om och hur 

stor kunskap man har om utbildningssystemet, detta kan vara ett problem i synnerhet för 

personer som kommer från familjer från lägre klass där föräldrarna har mindre kunskap om 

hur skolsystemet fungerar samt att de har mindre möjlighet att hjälpa sina barn med 

skolarbetet (Erikson & Jonsson, 2002). 

 

Valet att läsa en högskoleutbildning efter gymnasiet tenderar att vara naturligt för en person 

som är född i Sverige och som dessutom kommer från ett akademiskt hem, till skillnad mot en 

person utan en akademisk uppväxtmiljö som dessutom har en invandrarbakgrund (Erikson & 

Jonsson, 2002), för vilken vägen till akademisk utbildning tenderar att innebära en större 

utmaning, särskilt om denna person även tillhör arbetarklassen. Alla dessa aspekter kan ställa 

stora krav på individens motivation, lärande och anpassning för utbildningsprocessen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida utbildningsval kan påverkas av etnicitet, 

klass och kulturellt kapital och se om de två senare kan förklara etnicitetsskillnader (skillnader 

mellan utlandsfödda och infödda) i utbildning.  
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För att besvara syftet är frågeställningen: 

 Kan skillnader i socioekonomiska resurser och kulturellt kapital förklara skillnader i 

utbildningsval mellan individer med utländsk bakgrund och individer med 

svenskfödda föräldrar? 

 

1.3 Bakgrund 

För att kunna läsa uppsatsen i sitt sammanhang kan det vara viktigt att se hur migration och 

mångfald har skapats. Sverige förvandlades till ett invandringsland från och med andra 

världskriget då man tog emot flyktingar från Tyskland, Norden och Baltikum. Den andra stora 

vågen av invandring skedde under 1950-1960 talet då arbetskraftsinvandringen tog fart. De 

som invandrade kom ifrån Norden, (främst Finland) men även från Sydeuropa och Turkiet. I 

och med att Sverige år 1967 fick nya invandringsregler (p.g.a. arbetsmarknadspolitiska skäl) 

ledde det till att det blev svårare för utomnordiska invandrare att bosätta sig i Sverige. Detta 

resulterade i att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen minskade medan den nordiska 

invandringen (i synnerhet den finska) ökade drastisk. Arbetsmigrationen följdes av en stor 

anhöriginvandring och från mitten av 1980-talet och fram till idag består invandringen i hög 

grad av flyktingar från konfliktdrabbade länder (SCB 2014). 

Att Sverige tog emot så många invandrare ledde till att människor fick en chans till bättre 

levnadsförhållanden i det nya landet. Speciellt barnen till den första generationen fick 

möjligheter till att skapa ett bättre liv än vad föräldrarna hade, de fick möjlighet utbilda sig 

och ”bli någonting stort” d.v.s. göra karriär eftersom utbildning har både individuella och 

kollektiva vinster som kan lösa problem förknippade med t.ex. diskriminering, segregation, 

arbetslöshet m.m. (Alvesson 1999). 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med avsnitten teori och tidigare forskning som har varit användbara för att 

förstå problematiken i ämnet och med hjälp av denna del läggs hypoteser fram. Därefter 

kommer ett avsnitt där data och metod beskrivs, där variablerna som ingår i analysen 

redovisas. Därefter redovisas resultaten, varefter uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion och slutsats. 
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2. Teori 

För att besvara frågeställningarna presenteras teorier som förklarar hur individers möjligheter 

till högre studier påverkas av olika faktorer såsom social klass, kulturellt kapital och etnicitet. 

Dessa tillsammans förser individen med de relationer genom vilka kapitalformer organiseras 

och värderas. 

 

2.1 Kulturellt kapital  

Kulturellt kapital är ett begrepp som utformades för att kunna förklara hur kunskap genereras 

genom socialisationsprocesser som är kopplade till individens statusposition. Begreppet är 

användbart för att förstå de bakomliggande strukturer som skulle kunna förklara skilda 

utbildningsprestationer för personer från olika sociala förhållanden, och ses som ett verktyg 

individer använder att ta sig högre upp i det hierarkiska samhället (Broady & Palme, 1984). 

Bourdieu menar att det kulturella kapitalet kan delas in i tre olika former: förkroppsligat (hur 

individer beter sig), förtingligat (kulturella produkter såsom konstsamlingar och böcker) och 

institutionaliserat (t.ex. betyg, examen). Det kulturella kapitalet är även fördelat i 

utbildningskapital och informationskapital som hänger samman med en förtrogenhet med 

utbildningssystemet och som en användbar resurs att värdera olika utbildningsvägar mot 

varandra i vardagslivet (Broady, 1998). 

 

I hemmet sker den överföring som är den mest dolda och socialt mest avgörande. Genom att 

förstå hur kapital tilldelas i olika hem kan man se hur föräldrarna direkt och indirekt påverkar 

individernas val när det kommer till akademisk utbildning, p.g.a. en del av det kulturella 

kapitalet ärvs från föräldrar som i vissa fall skapas genom utbildning och ses som en 

möjlighet att skaffa och skapa nya tillgångar. Enligt Bourdieu har de personer som äger ett 

högt kapital bättre utsikter till en privilegierad framtid då framgångar i utbildning kan 

förklaras av att studenter ur privilegierade familjer ärver ett ”kulturellt privilegium” som 

innefattar vanor, attityder, vetande, färdigheter och god smak och sker oftast genom i 

interaktion i hemmet och skolan (Broady, 1998). För att kunna förstå vad som styr individers 

framtidsmöjligheter och ens utbildningsprocess kan även reproduktionsbegreppet användas, 

som innebär att man genom hela utbildningsvägen reproducerar fördelningen av det kulturella 

kapitalet, sociala gruppers upprätthållning och skapar sociala roller som förstärkning i 
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samhället, vilket befäster den samhälleliga ojämlikheten som existerar (Bourdieu & Passeron, 

2008). I och med att i kapitalet är en begränsad resurs i ett klassuppdelat samhälle har inte alla 

en ”rättvis” mängd av kulturella (och ekonomiska) förutsättningar som gör det enklare för 

människor att satsa på utbildning för sig själva och sina framtida barn. Det kulturella kapitalet 

leder till ett informationsförsprång, d.v.s. möjligheter att hålla sig väl underrättad om vilka 

investeringar och insatser som krävs för inträde på olika sociala fält, och var vinsterna står att 

hämta. Individer som är välinformerade och bekanta för att kunna värdera de möjligheter som 

finns inom utbildningsvärlden kan vidare tillämpa dessa färdigheter i yrkeslivet (Broady, 

1998).   

 

2.2 Etnicitet 

Etnicitet är ett begrepp som har sitt ursprung efter grekiska ordet Ethnos och stod i antiken för 

kulturella främlingar. Etniska grupper skapas genom gemensamma sociokulturella kriterier 

som t.ex. kultur, religion, språk eller ursprung och för att kunna förstå hur dessa grupper 

formas och bevaras är det viktigt att kunna följa den sociala förändring, sociala villkor och 

den mångfald som uppstår i samhället, detta för att förstå sig på etnisk baserade relationer och 

hur skillnader uppstår under olika socialt konstruerade organisationer. Dagens samhälle består 

av ett mångfald system där olika sociala och kulturella identiteter möts och interagerar. 

Systemet leder till en social och kulturell fragmentering och vidare till att ojämlikheter 

uppstår i t.ex. arbetslivet, utbildningssystemet och boenden m.m.(Olsson, 2000). 

 

Etnicitet kan delas upp i “svensk bakgrund” som definieras genom att en person som är född i 

Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige ses som svensk. Personer med utländsk bakgrund 

kan definieras som de som är födda utanför Sverige och har invandrat, eller som har vuxit upp 

i familjer där en eller båda föräldrarna invandrat till Sverige. Etnisk bakgrund kan förstås som 

en del av ens sociala identitet som på olika sätt konstrueras och görs betydelsefull i olika 

situationer, d.v.s. en individs etniska bakgrund kan påverka ens handlingsutrymme och 

levnadsförhållande. Kategoriseringar utifrån ens etnicitet gör ett avtryck i individers 

handlingsmöjligheter och handlar om sociala attribueringar som skapas och förändras i olika 

situationer. Etnicitet organiseras efter kulturella skillnader och ses som en aspekt av sociala 

relationer mellan grupper av människor som uppfattas och uppfattar sig som kulturellt olika 

varandra. Utbildning som handlingsmöjlighet är särskild betydelsefull för personer med låg 
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socioekonomisk status med utländsk bakgrund, p.g.a. att det är känt att grupper av människor 

som migrerat till andra länder inte med självklarhet assimileras i samhället. Ett sätt att 

assimilera och förbättra sina livschanser är att utbilda sig och ju högre utbildningsnivå desto 

bättre möjligheter i arbetsmarknaden (Olsson, 2000). 

 

2.3 Klass  

Klass och socioekonomisk bakgrund kan definieras utifrån föräldrarnas klasstillhörighet, som 

har en viktig roll för utbildningsmöjligheter och är beroende av de förhållanden och resurser 

som förekommer under uppväxt. Barn som växer upp under olika klassförhållanden har skilda 

förutsättningar i utbildningsystemet. Dessa förutsättningar och möjligheter är oftast baserade 

på föräldrarnas utbildningsnivå samt kopplat till klasstillhörighet (Erikson & Jonsson 1993). 

För att förklara innebörden i begreppet social klass har statistiska centralbyrån skapat en 

socioekonomisk indelning (SEI) vars syfte är att synliggöra samhällets hierarkiska struktur 

utifrån individens position på arbetsmarknaden (SCB, 1984). Den socioekonomiska 

indelningen ger en bild av individens position och används för att belysa den hierarkiska 

strukturen i samhället som formar livschanser. I varje kategori samlas yrken av personer som 

befinner sig i likartade situationer på arbetsmarknaden, som innefattar en sorts samhällsstatus 

med inflytande och resurser. Det innebär att handlingsalternativ och valmöjligheter är nära 

sammankopplat med den sociala positionen (Erikson och Jonsson 1993). En persons bakgrund 

kategoriseras utifrån föräldrarnas position i SEI som antas ha en dominant betydelse för 

uppväxtförhållanden (Erikson & Jonsson 1993), om båda föräldrarna tillhör samma SEI- klass 

räknas det som barnens SEI-bakgrund.  

 

Klasstratifiering är en form av social skiktning och att medlemmar får tillgång till olika 

förutsättningar i form av makt/ resurser leder till en ekonomisk och kulturell klyfta mellan 

klasser. Vanligtvis föds människor till sin klass men det finns även möjlighet till social 

rörlighet som gör att vissa individer kan uppnå högre position eller sjunka till en lägre nivå i 

klasshierarkin. Dessa olika förutsättningar står till grund för individens handlingsalternativ, de 

som har liknande resurser eller andra egenskaper har en tendens att bete sig på ett liknande 

sätt och kan på så sätt bilda sociala regelbundenheter. Människor som tillhör samma 

socioekonomiska indelning har en gemensam handlingsmodell som innehåller vilka mål de är 

mest sannolikt kommer att uppnå d.v.s. det finns en accepterad modell som ges till alla 
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medlemmar i samma klass position som leder att de gör likadana val i t.ex. utbildning, 

yrkeslivet osv. (Breen & Rottman, 1995).  

 

Breen och Rottman (1995) har tagit fram ”a model of choices” som förklarar hur klass 

påverkar människans handlingsalternativ. I modellen finns det tre begrepp som kan förklara 

individens handlingar: Resurser som kan handla om alltifrån ekonomiska till hälsomässiga 

resurser som är nödvändig för att utföra särskilda handlingar, preferenser som kan överskrida 

olika former av begränsningar och till sist begränsningar som innebär en sorts avsaknad av 

materiella resurser för att t.ex. kunna köpa något speciellt eller normativa begränsningar. 

Dessa förutsättningar som styr individens handlingsalternativ är alltså beroende av hur 

klassfördelningen ser ut i samhället (Breen & Rottman, 1995).  

 

Social klass ligger till grund för familjens socioekonomiska position och sätter sitt avtryck 

kring utbildningsval. Skillnader som uppstår utifrån socioekonomisk status ses som ett 

problem då det påverkar både livschanser och beteenden som i sin tur kan leda till problem 

både för samhället samt för individer p.g.a. att de inte kan använda och leva upp till sin fulla 

potential. I utbildningsprocessen kan det uppstå olikheter som beror på sambandet mellan 

föräldrarnas sociala ursprung och barnens studieprestationer för individer som tillhör olika 

klasser (Erikson & Jonsson (1993). Även föräldrarnas sociala position på arbetsmarknaden 

kan leda till att skillnader kan uppstå i barnens presentationer i skolsystemet (Breen & 

Rottman, 1995) p.g.a. att stratifiering överförs mellan generationer och skapar olika 

förutsättningar för olika individer att delta i högre studier och vidare få ett kvalificerat yrke 

med ett ekonomisk tryggt liv. 

 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området innehåller både svenska och internationella studier som 

beskriver problematiken kring hur socioekonomiska faktorer och etnicitet påverkar individens 

möjligheter och attityder till högre studier. Detta avsnitt är uppdelat efter rubriker utifrån 

centrala orsaksförklaringar som tas upp i studierna. Det gemensamma som återkommer är att 
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samtliga uppvisar hur faktorer som utbildning, klass och etnicitet påverkar individens 

preferenser och begränsningar. 

 

3.1 Betydelsen av akademisk utbildning 

Det kulturella informationskapitalet kan vara avgörande för hur väl människor orienterar sig i 

utbildningsutbudet och kan påverka framtidsmöjligheter. Individer föds upp och uppfostras 

under olika sociala förutsättningar i hemmet och det påverkar ens möjlighet att förverkliga 

sina framtidsdrömmar (Modood 2004). Tidigare forskning har visat att Sverige är ett land som 

strävar efter att skapa likvärdiga möjligheter i utbildningskarriärer för olika grupper av 

människor (Szulkin, 2005). Med politiska reformer har staten kämpat för upphäva eller 

åtminstone försvaga sambandet mellan social bakgrund och utbildning.  

Lundqvist (2010) tar upp högre studiers relevans för de ungdomar som intervjuats och menar 

att kapitaltillgångar och familjens sociala position påverkar hur man bedömer utsikterna att 

omvandla olika framtidsmål till verklighet. Högre studier är ett medel för social mobilitet och 

utbildningens värde blir viktigare i samband med migration och risken för underordning i 

arbetsmarknaden. Akademisk utbildning tycks associera med förutsättningar för ett bättre liv 

och utifrån utbildningsplaner kan människor forma till en viss del sin identitet och utveckla 

sin handlingshorisont. Intervjuerna i studien leder till en förståelse av att ett gott liv handlar 

om att ha ekonomiska förutsättningar och utbildning som medel blir ett steg i den riktningen. 

För ungdomar med utländsk bakgrund och från lägre klass kan framtiden förändras eller 

förstärkas men det finns även en motsatt riktning som istället är fylld av osäkerhet att klara sig 

i skolan och en känsla av inskränkt handlingsutrymme beroende på erfarenheter och 

influenser från hemmet och omgivningen (Lundqvist, 2010). Heath m.fl. (2008) undersöker 

andra generationens invandrare från olika (mindre utvecklade) länder i och utanför Europa 

och visar att föräldrar till andra generationen har högre ambitioner för sina barns utbildning. 

Den migrerande generationen förknippas med högre föräldraambitioner för deras barn (Heath 

m.fl. 2008).  

 

Personer som har blivit inbäddade i bättre kulturella omständigheter från barndomen genom 

exponering för höga kulturformer - t.ex. konstföremål i hemmet, besök på konstmuseum eller 

teater - tycks belönas med bättre betyg i skolan. Detta kan förklaras med att det finns ett 
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mindre avstånd mellan deras klasskultur och den kultur som dominerar i skolsystemet.  En 

annan form av kulturellt kapital som är till fördel i utbildningslivet överförs från föräldrar till 

barn genom aktiviteter såsom hjälp med skolarbete eller annan stimulans. Att prata och 

resonera med sina barn, eller genom att tillämpa positiva specifika uppfostringsmetoder som 

leder till att barn eller ungdomar från medelklassen äger färdigheter och vanor som kan främja 

framgång i skolan (Andersen & Hansen 2012).  Detta har att göra med att sannolikheten att 

lyckas med sina utbildningsplaner kan vara beroende på hur stor kunskap man har kring hur 

utbildningssystemet, vilket kan vara ett problem för de barn/ungdomar som kommer från 

lägre sociala klassgrupper då föräldrarna till dessa ungdomar har mindre kunskap kring hur 

systemet fungerar.  

 

3.2 Socioekonomiska resurser  

Forskning visar även att studieframgångar hänger samman med socioekonomisk position. 

Familjens socioekonomiska position innebär att individer har olika mycket resurser för att 

förverkliga sina karriärplaner. Genom föräldrarnas sociala positioner och erfarenheter 

försöker ungdomarna i tidigare studier se sig själva och med hjälp av självreflektion planera 

sin framtid. Föräldrarnas position på arbetsmarknaden kan leda till att formge barnens 

karriäraspirationer för framtiden då föräldrar ses som förebilder. I vissa fall vill ungdomarna 

ta sig från föräldrarnas position och komma längre samtidigt som de bedömer att föräldrarnas 

sociala förutsättningar och resurser påverkar deras möjligheter för att kunna genomföra det. 

Detta talar för att både den faktiska sannolikheten att lyckas med studierna påverkas av att 

föräldrarna har högre utbildning eller är från högre tjänstemannayrken som leder till bättre 

skolprestationer för sina barn (Lundqvist, 2010). 

 

Olika kapitalformer, i detta fall speciellt kulturellt kapital, gör vägen till uppsatta mål enklare 

eller svårare att nå en önskad framtid och är beroende utav klasstillhörighet (Lundqvist, 

2010). Social klass har länge varit en viktig förklarande variabel i utbildningssociologin. Det 

har vid upprepade gånger visat sig ha direkta effekter på uppnåendet av utbildningsmål och 

har visat sig ha ett samband med livet senare i arbetsmarknaden (Heath m.fl. 2008). 

Variationer i kapital bidrar till klassojämlikhet i utbildningsresultat och är viktig för att kunna 

förstå mekanismer bakom klassklyftor i skolsystemet då studenter från klasser med mest 

ekonomisk kapital kan vara i den högsta nivån när det gäller akademisk prestation. Individer 
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med föräldrar från den ”ekonomiska” sektorn tenderar att ha en lägre nivå i studieresultat 

jämfört med elever vars föräldrar är akademiker. Undersökningar visade sig att även om 

ungdomar har liknande prestationer i skolan, är det de som tillhör den högre klassen de som 

mest sannolikt går vidare till akademiskt utbildning jämfört med andra som tillhör lägre klass 

(Modood 2004, Andersen & Hansen 2012). 

 

3.3 Etnisk bakgrund 

Szulkin (2005) menar att ojämlikheten som finns i utbildningsprocessen uppstår genom ett 

samspel mellan sociala, kulturella och ekonomiska förutbestämda omständigheter som 

påverkar individer och dess familjer. Speciellt utländsk bakgrund har en påverkande roll som 

leder till sämre förutsättningar för att kunna göra välinformerade val då personer med 

utländsk bakgrund har ett begränsat informationskapital utifrån sina föräldrar (Szulkin, 2005). 

Detta märks tydligt i situationer då utländska föräldrar utan kunskap (utbildning) inte kan vara 

till hjälp för att de inte vet hur man navigerar sig i skolsystemet för sina barn (Heath, m.fl. 

2008). Det har även visat sig att barn i dessa familjer klarar skolan sämre än andra p.g.a. att de 

inte får stöd i skolarbetet av sina föräldrar i samma utsträckning som barn med svenskfödda 

föräldrar, till del i och med bristande kunskaper i det svenska språket (Högdin,2006). 

 

Migration och invandrarsituationen som finns i samhället, bidrar till att utbildning blir en 

viktig metod att tillämpa för kunna anpassa sig till samhället. Skillnader mellan unga med 

utländsk bakgrund och unga med svensk bakgrund, har föräldrar med lägre utbildningsnivå 

och svagare arbetsmarknadsanknytning. Det innebär att de är i sämre utgångsläge än unga 

med svensk bakgrund i botten och osäkerheten i karriärvägar förstärks även av att 

arbetsmarknaden visar tecken på hur personer med utländsk bakgrund på grund av 

diskriminering har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och få avkastning på sina 

utbildningsinvesteringar (Lundqvist, 2010). Föräldrar som tillhör missgynnade 

minoritetsgrupper från mindre utvecklade ursprungsländer anses vara särskilt missgynnade i 

skolan och har en tendens att ha väsentligt lägre utbildningsnivå eller kvalifikationer än vad 

respektive majoritetsgruppen i samhället (Heath m.fl. 2008). 
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3.4 Alternativa förklaringar 

Den sociala omgivningen 

Resultat pekar på att individen till viss del formar sin identitet och vidare sin 

handlingshorisont utifrån de erfarenheter som finns i omgivningen och på så sätt utvärderas 

tänkbara framtidsmöjligheter (Lundqvist, 2010). Deltagande i högre studier kan förklaras med 

hjälp av sociala överföringsprocesser som sker utanför hemmet. Det är relevant p.g.a. att det 

är där den sociala interaktionen sker d.v.s. i skolan och bostadsområden där barnen växer upp 

(Szulkin 2005). Genom att studera hur segregationen i socialt utsatta bostadsområden (t.ex. 

förorter) ser ut samt skolans roll kan vara till hjälp för att förklara en del av de 

minoritetsskillnader som finns inom utbildning eller om det är effekter av etnisk 

koncentration (Heath m.fl. 2008). Barn till föräldrar med utländsk bakgrund som växer upp i 

områden med andra från samma etniska bakgrund har begränsade utbildningsresurser, relativt 

låga genomsnittliga betyg från grundskolan och uppnår inte högre utbildningsnivåer i samma 

utsträckning som invandrarbarn som växer upp i andra områden (Bygren & Szulkin 2010). De 

missgynnade miljöerna kan leda till att sänka ambitionerna p.g.a. grupptryck, eller leda till 

mindre kunskap om utbildningssystemet. Segregation i samhället kan m.a.o. leda till att barn 

och ungdomar från skilda sociala omständigheter tvingas till homogena miljöer som 

kännetecknas av omfattande sociala problem och får leva utan naturliga kontakter mellan 

olika grupper som kan resultera i brist på positiva förebilder (Szulkin 2010). Det kan mycket 

väl även fungera i den motsatta riktningen ifall det finns en positiv selektion mellan migranter 

som har högre ambitioner för högre studier (Heath m.fl. 2008).  

 

Invandrarbarnens studiekarriär påverkas inte bara av den plats som de bor på utan även hur 

lång tid de bor där. Ju längre tid de bor i samma område, desto större risk att de presterar 

dåligt i skolan samt att en stor del av dem inte studerar vidare (Bygren & Szulkin 2010). Den 

enskilda sociala och etniska bakgrunden samspelar i en process där sambandet mellan 

ursprungs skolresultat och utbildningskarriär förs vidare till nya generationer (Bygren & 

Szulkin 2010). Man kan ändå inte säga att den etniska miljön under barndomen är den 

viktigaste källan till variation i utbildnings karriärer för ungdomar med invandrarbakgrund.  
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Föräldrars stöd i skolarbetet 

Det har visat sig att föräldrars engagemang under ungdomarnas skolgång och de ungas egna 

engagemang i skolarbetet har ett samband och är kopplade till ungdomarnas etniska bakgrund 

och kön. Det menas att personer med utländsk bakgrund i lägre utsträckning får stöd i sitt 

skolarbete av föräldrarna jämfört med ungdomar med svensk bakgrund. Detta har att göra 

med att familjer med utländsk bakgrund har ofta en lägre socioekonomisk position trots att 

föräldrarna kan vara högskoleutbildade (Högdin, 2006). Senare i arbetsmarknaden har de med 

utländsk bakgrund svårare att hitta jobb som står i relation till deras utbildning oavsett om de 

är utbildade i Sverige eller i ett annat land. I Högdin (2006) förekommer en grupp ungdomar 

vars föräldrar har arbetaryrken trots att de är högskoleutbildade. Det är viktigt att poängtera 

att utbildningsnivån i dessa fall tycks ha en större inverkan på föräldrarnas engagemang än 

sysselsättning. Med det menas att föräldrarnas utbildningsnivå har ett samband med föräldrars 

stöd främst bland ungdomar med utländsk bakgrund. Det framkommer i studien att färre 

ungdomar med utländsk bakgrund upplever att de får hjälp med läxorna om de har 

lågutbildade utlandsfödda föräldrar (Högdin, 2006). Det har dock visat sig i tidigare forskning 

att minoritetsföräldrar inte kan konvertera sina egna utbildningsresurser i pedagogiska 

framgång för sina barn på det sätt som majoritetsföräldrar kan (Heath, m.fl. 2008). 

 

Föräldrar som förebilder 

Utbildade föräldrar som har tillgång till kulturellt kapital kan använda sig av olika strategier 

för att stödja sina barn i utbildningssystemet, beroende på vilken utbildningsnivå föräldrarna 

själva har samt vilka utbildningsambitioner de förmedlar till sina barn då innehavande och 

överföring av kulturellt kapital spelar en viktig roll i möjligheter till en utbildningskarriär. 

Föräldrar som har möjlighet att hjälpa till med skolarbete kan vidga barnens 

handlingshorisonter och påverka barnens möjligheter till vidare studier (Szulkin, 2005). Att 

föräldrar även bidrar med intellektuellt stimulerande fritidsaktiviteter genom exponering för 

kultur kan även utveckla ungdomars kulturella kapital och belönas i skolsystemet med större 

sannolikhet för akademisk framgång (Szulkin, 2005, Andersen & Hansen 2012). 

 

Föräldrar är viktiga förebilder för barnen när det gäller utbildningsambitioner. Ett barn som 

kommer ifrån en akademisk familj har en tendens att själva sträva efter lika hög 
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utbildningsnivå som sina föräldrar (Szulkin, 2005). För personer som kommer från familjer 

utan akademisk erfarenhet (t.ex. migranter) framstår högre studier kanske som särskilt viktigt 

med tanke p.g.a. ens egna föräldrar inte har haft utbildningsmöjligheter och därför utnyttja 

den chans som ges till dem istället. Ungdomar som saknar kulturellt (informations) kapital har 

svårare att orientera i utbildningsvärlden och i högre grad är tvungna att förlita sig på andra 

vägar där information ges som för att klara av att delta i akademisk utbildning (Lundqvist, 

2010). Ungdomar som ser sina utomlandsfödda föräldrar som oftast ha varit tvungna att ta 

jobb med låg statusnivå i det land där dem migrerat kan i vissa fall inte förstå utbildningens 

betydelse samtidigt som de inte får resurser från hemmet att tillämpa i skolan, det kan då leda 

till dem kan välja att strunta i att studera på högre nivå (Heath, m.fl. 2008). 

 

3.5 Hypoteser 

1. Det finns skillnader i utbildning mellan personer födda i Sverige jämfört med personer som 

inte är det.  

2. Dessa skillnader kan förklaras med socioekonomiska resurser och kulturellt kapital. 

 

4. Data och Metod 

I uppsatsen används kvantitativ metod, som är en metod som ofta tillämpas i forskning för att 

undersöka orsakssamband med hjälp av insamlat numeriska datamaterial (Edling & 

Hedström, 2003). Studien är utformad med en deduktiv ansats d.v.s. studien utgår ifrån teori 

och tidigare forskning och hypoteser formulerades därefter som vidare testades mot ett 

datamaterial som är representativt för den vuxna befolkningen i Sverige, vilket gör att 

resultaten kan generaliseras till populationen i landet. I detta fall är analysmetoden logistisk 

regressionsanalys, som är lämplig att använda i de fall där man vill påvisa effekten av en eller 

flera oberoende variabler på en dikotom beroende variabel (Edling & Hedström 2003). 

Databearbetningen och den statistiska analysen gjordes med hjälp av SPSS.  
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4.1 Datamaterial 

Datamaterialet är hämtat ifrån Levnadsnivåundersökningen, LNU 2010 och används för att 

studera potentiella samband mellan individers eventuella deltagande i högre studier beroende 

på deras etniska bakgrund och klass/kulturskillnader under uppväxten. Undersökningen har 

genomförts av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och innehåller data 

baserat på surveyundersökning gjord på ett representativt urval av Sveriges befolkning. 

 

Undersökningen LNU 2010 består av kvinnor och män mellan åldern 18-75 år (födelseår 

1935- 1991) och totalt har 4415 personer deltagit. Utbildningsnivåer är kodade efter två 

kategorier; (1) högre studier och alla andra former av utbildningsnivåer (0). Detta ledde till 

bortfall men eftersom det interna bortfallet är ytterst marginellt (som mest c:a 0,5%) bedöms 

det att det interna bortfallet inte inverkat på resultatet.  

 

4.2 Variabler 

Den beroende variabeln i studien är högre studier, definitionen av detta utfall är att ha studerat 

vid högskola/ universitet eller högre. Variabeln har kodats som 1 (de som har studerat 

universitet och/eller högre studier) och 0 (övrig utbildning). Uppgifter om utbildningsnivån 

har hämtats från LNU 2010. Tidigare forskning och teorier har varit vägvisare för vilka 

oberoende variabler som skall ingå i undersökningen. De oberoende variablerna har valts ut 

efter hur skillnader under uppväxtförhållanden som kan forma och påverka individers 

utbildnings karriärer. Dessa uppväxtvillkor innefattar olika ekonomiska resurser eller andra 

sociala förutsättningar. Jag valt att mäta skillnader som påverkar utbildning med variabler 

som mäter föräldrars utbildningsnivå, födelseland och socioekonomiska resurser. 

 

I studien är den huvudsakliga oberoende variabeln föräldrarnas födelseland och är uppdelat i 

far och mor födelseland, kategoriserad och kodat som; 1. Sverige, 2. Norden, 3. Östeuropa, 4. 

Västeuropa, 5. Annan nation. Dessa utformades för att kunna testa och besvara hypotes 1.  

Det kulturella kapitalet är enligt Bourdieu t.ex. betyg, examen m.m. och kan räknas som även 

föräldrarnas utbildning/examen (Bourdieu & Passeron 2008). I studien mäts föräldrarnas 

utbildningsnivå med oberoende variablerna far examen och mor examen (alltså kulturellt 
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kapital) och är kodat efter de som har studerat universitet och/eller högre studier (1) och de 

som har studerat övrig utbildning (0). I analysen används även andra variabler för att 

undersöka om det råder ett samband mellan de nämnda oberoende variablerna och högre 

studier. Dessa är; båda föräldrar inte födda i Sverige är kodat som 0= båda är födda i Sverige 

och 1= inte födda i Sverige.  

 

Skillnader i socioekonomiska resurser mäts med de oberoende variablerna socioekonomi 

under individens uppväxt d.v.s. om familjen hade det svårt ekonomiskt uppväxten) (kodad 

som 0=Nej, 1=Ja) och föräldrarnas yrke under uppväxt som innefattar far och mor yrke d.v.s. 

föräldrarnas huvudsakliga yrke eller sysselsättning under uppväxt (fram till 16 år). 

Föräldrarnas yrke är indelat efter Socioekonomisk indelning (SCB, 1984) och mäts med 18 

yrkesklassificeringar i LNU 2010. För att underlätta analysen har variabeln kodats in efter 1 

arbetare, 2.tjänsteman och 3.företagare(och jordbrukare), 4. Annat (kan t.ex. innehålla modern 

som hemmafru). 

 

4.3 Regressionsanalys  

Syftet med den statistiska analysen är att undersöka om det föreligger ett signifikant samband 

mellan högre studier och de oberoende variablerna. Detta görs med hjälp av logistisk 

regression som används eftersom det beroende variabeln högre studier endast antar två värden 

(0 & 1). Logistisk regression tillåter (i motsats till en linjär regression) ett samband som är 

icke-linjärt (s-format) mellan variablerna. En positiv riktning innebär att sannolikheten ökar 

för utfall 1 och negativ riktning innebär att sannolikheten för utfall 1 minskar (Edling och 

Hedström, 2003).  Analysen innehåller oberoende variablerna (föräldrarnas födelseland, 

ekonomisk svårighet under uppväxt, föräldrars utbildningsnivå och föräldrarnas yrke) samt 

om båda föräldrar inte är födda i Sverige. 

 

I den logistiska regressionen har sambandet mellan det beroende och de oberoende 

variablerna signifikanstestats vilket innebär att undersöka huruvida det går att dra slutsatser 

från urvalet till hela populationen. Om effekten är statistiskt signifikant kan man alltså vara 

mer säker på att effekten inte är orsakad av slumpmässig variation i det datamaterial som 

undersöks. För att förkasta en nollhypotes krävs det att effekten inte är större än vad som kan 
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förklaras av slumpen d.v.s. är signifikant med 95 procents säkerhet om Sig-värdet är under 

0,050. Regressionskoefficienten (b-värdet) tolkas i dessa modeller som den genomsnittliga 

förändring i det logaritmerade oddset för att Y (det beroende variabeln) är lika med 1 när X 

(den oberoende variabeln) förändras med en enhet, konstanthållet då för övriga oberoende 

variabler. Pseudo-R 2 i regressionsmodellerna tenderar att öka ju flera oberoende variabler 

som läggs till i modellen och är mellan 0-1. Psuedo-R2 anger den procentuella reduktionen i 

likelihood istället för andelen förklarad varians (Edling & Hedström, 2003).  

 

Tabellen (1) nedan ger en deskriptiv bild på samtliga variabler och innehåller antal 

observationer med en procentuell indelning. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik, samtliga variabler 

Variabler  Kategorier  Procent   N 

Högre studier 

 

Far examen 

 

Mor examen 
 

 

Ekonomisk svårighet 

under uppväxt 

 

 

Mor födelseland 

 

 

 

 

 

Far födelseland 

 

 

 

 

 

Båda föräldrar födda i 

Sverige 

 

 

Faderns socioekonomiska 

grupp 

 

 

 

Moderns 

socioekonomiska grupp 

 

 

 

 

 Akademisk utb. 

Övrig utb. 

 

Akademisk utb. 

Övrig utb. 

 

 

Akademisk utb. 

Övrig utb. 

 

Ja 

Nej (ref) 

 

 

Sverige  

Norden 

Östeuropa 

Västeuropa 

Övrig nation 

 

Sverige  

Norden 

Östeuropa 

Västeuropa 

Övrig nation 

 

Nej 

Ja (ref) 

 

 

Arbetare 

Tjänsteman  

Företagare 

Annat (ref) 

 

Arbetare  

Tjänsteman  

Företagare 

Annat (ref) 

 

 18,2 

81,8 

 

15,9 

84,1 

 

 

14,8 

85,2 

 

15,1 

84,9 

 

 

81 

5,5 

3,6 

1,5 

8,5 

 

80,8 

4,7 

3,6 

2,0 

8,8 

 

89,9 

14,1 

 

 

42,7 

34,8 

20,4 

2,1 

 

32,1 

28,3 

6,2 

33,4 

 

4415 

  

 

4415 

 

 

 

4415 

 

 

4415 

 

 

 

4415 

 

 

 

 

 

 

4415 

 

 

 

 

4415 

 

 

 

4415 

 

 

 

 

4415 

 

Källa: LNU 2010 
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4.4 Regressionsmodeller 

Analysdelen inleds med en deskriptiv tabell som presenterar samtliga variabler, på så sätt ges 

en bild av materialet där eventuella skillnader uppvisas. Därefter har en logistisk 

regressionsanalys genomförts i resultatdelen där skillnader i högre studier presenteras. I dessa 

analyser undersöks beroende variabeln högre studier mot andra olika variabler. Tabell 4 ger 

en bild av skillnader i högre studier och består av två modeller. I modell 1 mäts de oberoende 

variablerna far och mor födelseland. I Modell 2 testas samtliga oberoende variabler.  

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och tolkas resultatet av undersökningen och inleds med 

en deskriptiva tabell över samtliga variabler där eventuella skillnader i utbildning tolkas. 

Därefter presenteras den logistiska regressionsanalysen som redovisas i två modeller där varje 

modell innehåller ett antal variabler med totalt nio variabler. Detta för att djupare kunna 

analysera hur högre studier påverkas av personer med svensk respektive utländsk bakgrund 

och med skillnader klass och kulturellt kapital. Modellerna tolkas utifrån om det är en positiv 

eller negativ effekt i b-koefficienterna och om värdena är signifikanta eller inte. 

 

Tabell 2 presenterar skillnader utifrån om man har studerat i högre studier (beroende 

variabeln) eller inte. Det skiljer sig i storlek mellan samtliga variabler därför presenteras 

materialet i procent med ett signifikansvärde för varje grupp. I tabellen kan man se att det 

finns stora skillnader mellan grupperna och i samtliga grupper har majoriteten inte högre 

utbildning. Samtliga variabler förutom båda föräldrar födda i Sverige uppvisar signifikans. De 

variabler där det procentuellt mest skiljer sig åt är skillnaderna som uppstår utifrån föräldrarna 

födelseland, man kan se att de som har studerat i högre studier skiljer sig procentuellt mest åt 

när föräldrarna är födda i Västeuropa då variabeln har det största värdet och lägsta värdet 

tillhör de med föräldrar som är födda i Norden. Andra variabler som är intressant att tolka är 

skillnader i socioekonomiska resurser. Man kan se att barn till föräldrar som har jobbat som 

tjänstemän har i genomsnitt utbildat sig högre jämfört med övriga yrkesgrupper. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik, uppdelat på utbildning 
Variabler  Studerat högre 

studier 

 Inte studerat 

högre                                       

   Signifikans  

Far examen 

 

Mor examen 

 

Ekonomisk svårighet 

under uppväxt (1=ja) 

 

Mor födelseland 

Sverige  

Norden 

Östeuropa 

Västeuropa 

Övrig nation (ref) 

Far födelseland 

Sverige  

Norden 

Östeuropa 

Västeuropa 

Övrig nation (ref) 

 

 

Båda föräldrar födda 

i Sverige (1=nej) 

 

Faderns 

socioekonomiska 

grupp 

Arbetare (ref) 

Tjänsteman  

Företagare 

Annat 

 

Moderns 

socioekonomiska 

grupp 

Arbetare (ref) 

Tjänsteman  

Företagare 

Annat 

 35,2% 

 

31,6% 

 

13% 

 

 

 

18% 

14,8% 

19,2%         

34,4% 

19,1% 

 

18% 

13,9% 

19,5% 

31,1% 

19% 

 

 

19,9% 

 

 

 

 

 

10,6% 

30,1% 

15,2% 

5,5% 

 

 

 

 

12% 

28,7% 

15,3% 

15,8% 

 64,8% 

 

68,4,8% 

 

87% 

 

 

 

82% 

85,2% 

80,8% 

65,6% 

80,9% 

 

82% 

86,1% 

80,5% 

68,9% 

81% 

 

 

80,1% 

 

 

 

 

 

89,4% 

69,9% 

84,8% 

94,5% 

 

 

 

 

88% 

71,3% 

84,7% 

84,2% 

       0,000 

        

       0,000 

 

       0,000 

 

 

 

 

        0,009 

 

 

 

 

 

        0,011 

 

        

 

 
  

        0,243 

 

    

          

 

 

       0,000 

 

 

 

 

        0,000 

 

       

Källa: LNU 2010  
 

 

 



 

 19 

Tabell 3 presenterar två logistiska regressioner med totalt nio variabler. Modell 1 innehåller 

oberoende variablerna far/mor födelseland och i modell 2 har ytterligare sex variabler lagts 

till. Variablerna i modell 1 undersöks för att testa hypotes 1 d.v.s. det finns skillnader i 

utbildning mellan personer födda i Sverige jämfört med personer som inte. Utifrån 

datamaterialet har variablerna far och mor födelseland undersöks och referensgruppen är de 

som har föräldrar som är födda i en annan nation. I modellen visade inga av variabler 

signifikans. B- koefficienten i de flesta delkategorierna i far födelseland har en negativ effekt 

vilket innebär att sannolikheten för att ha utbildat sig i högre studier minskar om man har ens 

far är född i dessa länder, förutom om ens far är född i Västeuropa som visar en positiv effekt 

d.v.s. sannolikheten att utbilda sig i högre studier ökar om ens far är född i Västeuropa. 

Moderns födelseland har i de flesta kategorier en negativ effekt förutom om ens mor är född i 

Västeuropa (positiv effekt), detta innebär att sannolikheten för att utbilda sig i högre studier 

ökar om ens mor är född i Västeuropa, konstanhållet för övriga variabler. Pseudo-R2 i modell 

1 är 0,005. Detta innebär att endast 0,5 procent av variationen i den beroende variabeln högre 

studier kan förklaras av de oberoende variablerna 

 

Modell 2 består av återigen oberoende variablerna far/mor födelseland samt ytterligare 

andra variabler. De tillagda variablerna valdes för att testa hypotes 2 dvs. skillnader som 

uppstår i utbildning beroende på föräldrars födelseland kan förklaras med socioekonomiska 

resurser och kulturellt kapital. Socioekonomiska resurser är i detta fall variablerna; ekonomisk 

svårighet under uppväxt (1=Ja), far/mor yrke (eller sysselsättning) under uppväxt (dvs. fram 

till 16 år) och är kategoriserad efter socioekonomisk indelning (SEI). Kulturellt kapital mäts 

med variablerna far och mor examen (1=högre utbildning) och även variabeln om båda 

föräldrarna inte är födda i Sverige (0 Ja, 1 Nej) är med i analysen. 

 

I modell två är fem variabler signifikanta, dessa är faderns och moderns yrkesgrupp 

tjänstemän, fadern är företagare, att fadern är högskoleutbildad samt att man har haft 

ekonomiska svårigheter under uppväxt. Man kan konstatera att samtliga koefficientvärden för 

far födelseland har en positiv effekt. De flesta kategorierna i moderns födelseland visar en 

negativ effekt dvs. sannolikheten att studera högre utbildning minskar om modern är född i 

Sverige, Norden och Östeuropa förutom Västeuropa (positiv koefficient). Att ha föräldrar med 

högskoleutbildning ökar sannolikheten att själv studera högre utbildning (positiv effekt för 

båda variablerna). Samtliga i föräldrarnas socioekonomiska grupper visar en positiv effekt 
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förutom om modern har jobbat som arbetare. Barn till tjänstemän har högst positiv 

koefficient.  De variabler som visar en negativ effekt är att ha haft ekonomiska svårigheter 

under uppväxt och att båda föräldrar inte födda i Sverige, konstanhållet för övriga variabler. 

Pseudo-R 2 i modell 2 är (0,110) Detta innebär att 11 procent av variationen i den beroende 

variabeln högre studier kan förklaras av de oberoende variablerna. Pseudo R2 värdet ökar från 

0,5 procent i modell 1 till 11 procent i modell 2. Det är en förväntad ökning av andelen 

förklarad varians i beroendevariabeln utifrån de oberoende variablerna som ingår i 

modellerna. 

 

Analys 

En del av de angivna faktorerna från tidigare forskning kunde mätas med variabler som fanns 

med i undersökningen (LNU 2010) medan vissa variabler saknades som kunde vara relevant 

att ha med i analysen som mäter ytterligare uppväxt förhållanden som t.ex. om man bodde i 

förorter (segregerade utsatta områden), om föräldrarna visade stöd i läxor samt variabler som 

kan mäta kulturellt kapital som t.ex. museum/teater besök under uppväxt eller konstsamlingar 

i hemmet osv. Vissa resultat stämde överens med tidigare forskning medan andra inte gjorde 

det. I modell 1 där hypotes 1 testas kan man konstatera att inga variabler visar signifikans och 

detta innebär det att man inte med tillräcklig tillförlitlighet inte kan dra slutsatsen att 

sambanden finns i populationen. I resultatet kan man se att skillnader i utbildning mellan 

personer med föräldrar är födda i Sverige jämfört med andra länder visar att barn till mödrar 

födda i Västeuropa har högst sannolikhet att ha studerat på högre nivå jämfört med de med 

mödrar födda i Sverige. I gruppen faderns födelseland har de flesta kategoriseringar negativa 

effekter d.v.s. de med fadern född i Sverige, Norden och Östeuropa visar en minskad 

sannolikhet att ha studerat högre utbildning jämfört med de som är födda i Västeuropa där 

sannolikheten ökar att studera i högre nivå. 

 

Eventuella skillnader i utbildning som kan förklaras med socioekonomiska resurser (Breen & 

Rottman, 1995) och kulturellt kapital ger delvis stöd för hypotes 2. I resultatet kan man se att 

vissa variabler; fadern högskoleutbildat, far tjänstemän och företagare, mor tjänstemän, 

ekonomisk svårighet under uppväxt är signifikanta och därmed kan man uttala om det finns 

en viss sannolikhet att socioekonomiska resurser och kulturellt kapital påverkar skillnader i 

utbildning.  
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Tabell 3. Logistisk regressionsanalys, skillnader i högre studier 

Oberoende variabler  Modell 1 (n) =4415  Modell 2 (n) =4415  

Mor födelseland 

Övrig nation (ref) 

Sverige  

Norden 

Östeuropa 

Västeuropa 

 

Far födelseland 

Övrig nation (ref) 

Sverige  

Norden 

Östeuropa 

Västeuropa 

 

Far examen 

Ja= högskoleutb. 

Mor examen 

Ja= högskoleutb. 

 

Faderns socioekonomiska 

grupp 

Arbetare 

Tjänsteman  

Företagare 

Annat (ref) 

 

Moderns socioekonomiska 

grupp 

Arbetare 

Tjänsteman  

Företagare 

Annat (ref) 

 

Ekonomisk svårighet 

under uppväxt 1=Ja 

 

Båda föräldrar födda i 

Sverige (1=nej) 

 

 

Pseudo R2 

                                  

 

*=p≤0,01 **=p≤0,05 

  

       

      -0,107 

      -0,182 

      -0,153 

       0,450 

 

      

      

      -0,110 

     -0,185 

     -0,146 

      0,447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005     

     

 

-0,335  

-0,408  

-0,538  

0,105  

 

 

 

 0,120 

 0,219  

 0,570 

 0,440 

 

 

0,396** 

 

0,082 

 

 

 

0,748 

1,671** 

1,100* 

 

 

 

 

-0,167 

0,426** 

0,056 

 

 

 

-0,305* 

 

 

-0,067  

 

 

0,110 
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6. Diskussion och slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida utbildningsval påverkas av etnicitet, klass 

och kulturellt kapital och se om de två senare kan förklara etnicitetsskillnader (skillnader 

mellan utlandsfödda och infödda). Studiens frågeställning var om socioekonomiska resurser 

och kulturellt kapital kan förklara skillnader i utbildning mellan individer med utländsk 

bakgrund och individer med svenskfödda föräldrar. För att förstå komplexiteten i de val och 

föreställningar som individen ställs inför i samhället pekar forskning mot såväl individuell 

handlingskraft som strukturella bakgrundsfaktorer. Individers möjligheter och resurser i 

uppväxtförhållanden och andra faktorer varierar med det sociala rummets förutsättningar och 

struktur. 

 

Uppsatsen utgår främst från Bourdieus teori kulturellt kapital men även andra teorier 

redovisades för att få en bredare bild. Kulturellt kapital leder till en förståelse för de 

bakomliggande strukturer som skulle kunna förklara skilda utbildnings prestationer för 

personer från olika sociala förhållanden och är ett verktyg individer använder att ta sig högre 

upp i samhällets statuspositioner (Broady & Palme, 1984). Bourdieu menar att det kulturella 

kapitalet konstrueras i tre olika former, dessa är förkroppsligat (hur individer beter sig), 

förtingligat (kulturella produkter såsom konstsamlingar och böcker) och institutionaliserat 

(t.ex. betyg, examen). Den sista formen användes i regressionsmodellen med variablerna 

föräldrars utbildningsnivå pga. att det hänger samman med en förtrogenhet med 

utbildningssystemet och utnyttjas som en användbar resurs att värdera olika utbildningsvägar 

mot varandra i vardagslivet. Denna teori innebär alltså att kulturellt kan formas av 

föräldrarnas bakgrund och resurser (Broady, 1998).  

 

Socioekonomiska faktorer leder till en form av social skiktning och där medlemmar får 

tillgång till olika förutsättningar i form av makt/ resurser som skapar en ekonomisk och 

kulturell klyfta mellan klasser. Socioekonomiska faktorer påverkar människans 

handlingsalternativ som styrs av resurser, preferenser samt begränsningar (Breen & Rottman, 

1995). För att förklara dessa faktorer undersöktes föräldrarnas sociala position på 

arbetsmarknaden (SEI) och socioekonomiska svårigheter under uppväxt som kan leda till att 

skillnader kan uppstå i barnens presentationer i skolsystemet (Breen & Rottman, 1995).  
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Eftersom social stratifiering överförs emellan generationer och skapar olika förutsättningar för 

individer att utbilda sig i högre studier och vidare få ett kvalificerat yrke med ett ekonomisk 

tryggt livsvillkor (Erikson och Jonsson 1993). 

 

Den tidigare forskningen som presenterats hävdar att faktorer som påverkar skillnader i 

utbildning skapas av omständigheter som tycks ha betydelse för att välja att studera högre 

utbildning. Studier pekar med andra ord på att den stora heterogenitet som uppstår i 

utbildningsprocessen är sammankopplad med sociala bakgrundsfaktorer. Valet att fortsätta 

högre studier hänger oftast samman med uppväxt familjens ekonomiska resurser i 

socioekonomisk svaga respektive starka hem och etniska bakgrund d.v.s. beroende på vilket 

födelseland föräldrar har (Szulkin, 2005).  

 

Det har visat att föräldrar är viktiga förebilder för barnens framtida utbildningskarriärer och 

skillnader i socioekonomiska förutsättningar tenderar att reproduceras mellan generationerna. 

Föräldrar investerar olika former av resurser i sina barns framtid. Resursstarka familjer har 

större investeringspotential och den höga avkastningen på denna investering tycks vara den 

viktiga mekanism som reproduceras sambandet mellan ursprung och utbildning. Personer från 

hem med mindre kulturellt kapital och utan utbildningsvana har låga sannolikheter för 

framgång i utbildningssystemet (Szulkin, 2005, Andersen & Hansen 2012). 

 

Szulkin menar i sin studie att bakgrundsfaktorer har betydelse för hur barnens studieresultat 

kommer att se ut, detta kan får även stöd i min analys från tabell 3, modell 1 där hypotes 1 

testades. Ungdomar med utländsk bakgrund får möta flera svårigheter utbildningssystemet 

som i stor utsträckning hänger samman med föräldrarnas kulturella kapital och 

socioekonomiska resurser. Ungdomar från resursstarka hem har bättre förutsättningar för 

utbildningskarriär än ungdomar från resurssvaga hem, oavsett etnisk bakgrund (Szulkin, 

2005) d.v.s. det finns inte så stora skillnader mellan individer med och utan 

invandrarbakgrund.  
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Den empiriska förväntningen för denna uppsats var att skillnader i utbildning påverkas av 

vissa faktorer som styr människornas val att studera högre utbildning. Den första hypotesen 

som studien avsåg testa var hypotes 1 d.v.s. det finns skillnader i utbildning mellan personer 

födda i Sverige jämfört med personer som inte är det. Det visade sig att inget stöd för 

hypotesen gavs i resultatet, motsats till flera tidigare studier som framhåller etnicitets 

påverkan på utbildningsval som visade att föräldrarnas födelseland har mer betydelse 

(Szulkin, 2005) än vad som framkommer i min analys.  

 

I linje med hypotes 2 och i likhet med tidigare forskning kunde skillnader i utbildning 

konstateras i både klass (Breen & Rottman, 1995) och kulturellt kapital (Broady, 1998). Dessa 

skillnader undersöktes i regressionsmodellerna med variabler som mäter socioekonomiska 

resurser (bl.a. föräldrarnas yrke och ekonomiska svårigheter) och kulturellt kapital 

(högskoleutbildade föräldrar) i modell 2. Resultatet visade att det finns ett visst samband som 

delvis bekräftar hypotes 2 d.v.s. ”skillnader i utbildning beroende på etnisk bakgrund kan 

förklaras av socioekonomiska resurser och kulturellt kapital”.  

 

Frågeställningen om skillnader i socioekonomiska resurser och kulturellt kapital kunde 

visserligen förklara utbildning mellan individer med utländsk bakgrund och individer med 

svenskfödda föräldrar med hjälp av tidigare studier där de undersöker skillnader mellan 

infödda och utländskaföräldrar, föräldrars utbildningsnivå som påverkande faktor och även 

olikheter som uppstår i etniska segregerade bostadsområden (Bygren & Szulkin 2010). 

Speciellt att se hur orter är uppdelade utifrån etnicitet och klass påverkar människors 

förhållanden och interaktioner är intressant eftersom det är oftast där social snedrekrytering 

skapas. I och med att tidigare forskning tyder på att uppväxtort kan visa skillnader i 

utbildning, skulle en variabel som mäter regionala skillnader kunna ge en bättre bild för att 

testa hypotes två d.v.s. en variabel som mäter klasskillnader i bostadsområden/kommuner 

under uppväxt osv. 

 

Det empiriska materialet som ligger till grund för resultat hade alltså kunna utökas för att 

testas i regressionsmodellerna och kunna omfattas av ytterligare variabler som undersöker 

uppväxtförhållanden. 
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6.1 Vidare forskning 

I och med att denna uppsats inte tillräckligt visar eventuella skillnader i utbildning eftersom 

den gjorts på ett begränsat antal variabler skulle vidare forskning vara intressant att utföra. Ett 

förslag vore att framför allt forska inom den socioekonomiska segregationen som uppstår i 

platser t.ex. förorter eller andra former av social stratifikation i socioekonomiskt utsatta 

bostadsområden. Fördelningar i dessa områden efter etnisk bakgrund och klass skulle ge en 

mer omfattande bild för att förstå skillnader i utbildning pga. den sociala segregationen i 

områden med mångfald är grunden till de flesta problem som skapas för ungdomar. Denna 

studie kan vidare utvecklas till att studera hur arbetsmarknaden ser ut för personer som har 

växt upp i de utsatta områdena. Det skulle även vara intressant att forska om skolans roll när 

det gäller vägledning, d.v.s. hur informationskapital fördelas och sprids mellan lärare och 

elever, då även lärare är viktiga förebilder som formar aspirationer för vidare studier i 

universitet.  
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