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Sammanfattning 

Utbildning är en viktig del i många individers liv. Valet att studera vidare på högre nivå 

bör vara obundet från sådant som en individ inte kan påverka. Social snedrekrytering 

innebär en bristande jämlikhet där individers utbildning är beroende av deras sociala 

ursprung. Det är väl känt att barn från högre sociala grupper fortsätter i större 

utsträckning till högskolestudier jämfört med barn från lägre sociala grupper.  

Sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och strävan att utbilda sig har varit 

väletablerat under lång tid och finns även idag. I den här studien avser vi att undersöka 

om olika faktorer i barnens uppväxt kan mediera delar av sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och att utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå. I det teoretiska 

ramverk som vi utgår från ingår teorier som används för att förklara hur individer 

socialiseras in i samhället och hur individer genom vissa sorters kapital får ett försprång 

till högre studier. Tidigare forskning har visat att vissa familjerelaterade faktorer i 

individers uppväxt kan ha en positiv inverkan på individers utbildning senare i livet. 

Dessa faktorer kan innefatta tid med föräldrar, utbildningsaspirationer för högskole- 

eller universitetsstudier och läsning. Denna studie utgår ifrån datamaterial från 

Levnadsnivåundersökningen med barn år 2000 som har återintervjuats år 2010. 

Resultaten visar, i likhet med tidigare forskning, ett positivt signifikant samband mellan 

föräldrars utbildningsnivå och individers val att studera på högskole- eller 

universitetsnivå. De visar även att sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och att 

utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå delvis kan hänföras till barns läsintresse 

på fritiden och utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier. Däremot 

visar resultaten att den upplevda tiden som barnet spenderar med en eller fler föräldrar 

inte har någon påverkan på det studerade huvudsambandet. 
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1. Inledning 

I politiska såväl som offentliga sammanhang framhålls individers val att vidareutbilda sig som 

en möjlighet som inte bör vara bundet till sådant som individen inte kan påverka själv, såsom 

vad deras föräldrar har för utbildning, vad de tjänar eller hur familjeförhållandena under 

uppväxten ser ut (Böhlmark & Holmlund, 2011). Elevers rättighet till likvärdig utbildning 

uttrycks i skollagen. Första stycket i kapitel 1:8 § i skollagen lyder: 

  

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 

lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 

denna lag. 

  

Ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barns strävan att vidareutbilda sig är 

väletablerat (SCB, 2016a). Forskning har under lång tid visat att barn till föräldrar som är 

högutbildade i genomsnitt lyckas bättre i skolan än barn till föräldrar som är lågutbildade. 

Barn med högutbildade föräldrar klarar sig bättre i grundskola och gymnasium enligt sin egen 

uppfattning, sätter högre mål att studera på högskola och studerar i högre utsträckning på 

högskola (UHR, 2017). Även individer med endast en förälder som har högskoleutbildning 

tillhör den grupp som gynnas mest inom utbildningssystemet (ibid.). En ojämlikhet som 

innebär att individers utbildning är beroende av deras sociala ursprung kallas för social 

snedrekrytering. Det har framhållits att det är betydelsefullt att studera den sociala 

snedrekryteringen, eftersom den utbildning som en individ uppnår inte bör förklaras av de 

fenomen som individen inte har chansen att påverka eller förändra (Böhlmark & Holmlund, 

2011; Erikson & Jonsson, 1993). 

 

Sannolikheten för att barn till högskoleutbildade föräldrar ska söka vidare till högskola är 

större än för barn till lågutbildade föräldrar (SOU 2000:47). Tidigare forskning indikerar att 

familjerelaterade faktorer i uppväxten som varierar beroende på utbildningsbakgrund kan ha 

en betydelsefull inverkan på utbildning. Hur mycket tid föräldrar spenderat med barnen, 

barnens utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier samt läsning som barn 

är några av dessa faktorer som kan variera med utbildningsbakgrund (Datcher-Loury, 1988; 

Moulton m.fl., 2018; Höglund, 2012).   
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En stor del av samhällets uppbyggnad och den sociala reproduktionen i samhället sker genom 

utbildning. Utbildning är en betydelsefull resurs och ger individen chansen att kunna delta i 

samhällslivet och på arbetsmarknaden (SOU, 2000:47). För de arbeten som erbjuds idag ställs 

det oftare krav på att individer ska ha en högskoleutbildning jämfört med för 30 år sedan. 

Generellt sett har Sverige idag en välutbildad befolkning och utbildningsnivån har sedan år 

1990 ökat kraftigt. År 1990 hade endast 12% av befolkningen en treårig eftergymnasial 

utbildning, medan motsvarande siffra för år 2016 var 27% (SCB, 2016b). Individer med 

högutbildade föräldrar har betydligt högre övergång till högskolestudier jämfört med de som 

har lågutbildade föräldrar. Målet att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan för 

att högskolestudier inte ska vara bundet till social bakgrund har inte uppfyllts 

(Universitetskanslersämbetet, 2018). Mot den här bakgrunden är det angeläget att förstå hur 

den sociala snedrekryteringen till högre utbildning uppstår.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka olika faktorer i barnens uppväxt som skulle kunna 

mediera delar av sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda 

sig på högskole- eller universitetsnivå utifrån följande frågeställningar. 

·     Kan sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda sig på 

högskole- eller universitetsnivå delvis hänföras till om föräldrar spenderar tid med 

barnet under uppväxten?   

·     Kan sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda sig på 

högskole- eller universitetsnivå delvis hänföras till barns utbildningsaspirationer under 

uppväxten? 

·     Kan sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda sig på 

högskole- eller universitetsnivå delvis hänföras till läsintresse som barn? 

1.2 Social snedrekrytering 

Barn som kommer från familjer med föräldrar som är tjänstemän eller högt utbildade presterar 

bättre i skolan och fortsätter i högre utsträckning till teoretiska studier än barn från andra 

sociala grupper. Den sociala ojämlikheten i övergången till teoretiska studier kvarstår även 

hos barn med samma skolprestationer (Erikson & Jonsson, 2002). Uppväxtort, ekonomiska- 
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och familjeförhållanden under uppväxten och föräldrars utbildningsnivå är indikatorer som 

utgör den sociala bakgrunden (Evertsson & Magnusson, 2014). Vanligtvis brukar föräldrars 

socioekonomiska status, som främst utgår ifrån sysselsättning, användas som indikator på 

social bakgrund (Erikson & Jonsson, 1993; Evertsson & Magnusson, 2014). Social bakgrund 

har olika dimensioner och kan mätas på olika sätt. I den här studien används föräldrars 

utbildning som indikator på social bakgrund, där föräldrarnas utbildningsnivå styr de sociala 

resurser som barn och ungdomar har tillgång till under uppväxten (Erikson & Jonsson, 1993; 

Evertsson & Magnusson, 2014). En stark social snedrekrytering kan betraktas som ett 

samhällsproblem eftersom barns utbildningschanser då i hög grad är beroende av möjligheter 

som de föds in i. Det är en ojämlikhet som innebär att individens möjligheter är bundna till 

uppväxtfamiljens villkor och står enligt ett liberalt synsätt i motsats till jämlikhet.  

 

Under det senaste seklet har olika utbildningspolitiska åtgärder genomförts i Sverige som har 

avsett att minska den sociala snedrekryteringen (SOU 2000:47). Gemensamt för olika 

perioder med skillnader i utbildningssystemet är att den sociala snedrekryteringen har starkast 

påverkan vid de första övergångarna (Erikson & Jonsson, 1993).  Före 1962 var den första 

övergången efter fjärde eller sjätte klass när vissa av eleverna valde att fortsätta till realskolan. 

Realskolan avskaffades emellertid år 1962 i samband med en grundskolereform. En nioårig 

obligatorisk grundskola infördes, vilket innebar att barn tvingades att gå kvar i skolan längre 

än tidigare. En ny reform för gymnasieskola introducerades år 1971 och innebar att 

fackskolan och yrkesskolan slogs ihop med de universitetsförberedande linjerna. 1971 års nya 

gymnasieskola kvarstod fram tills i början på 1990-talet (Erikson & Jonsson, 1993). År 1991 

genomfördes ytterligare en gymnasiereform. Det tidigare systemet med yrkesförberedande 

och universitetsförberedande gymnasielinjer ersattes med 14 yrkesförberedande program och 

16 nationella program som alla var studieförberedande i betydelsen att de alla gav 

grundläggande behörighet till högskolestudier. De tidigare yrkesinriktade linjerna blev i 

samband med gymnasiereformen treåriga och mer präglade av teoretiska ämnen. Målet med 

denna gymnasiereform var att göra utbildningarna mer likvärdiga genom att öka behörigheten 

till universitet eller högskola (Broady m.fl., 2000).  

 

I en rapport av Skolverket (2010) framgår det att föräldrars utbildningsbakgrund har betydelse 

för behörighet till gymnasiet efter årskurs 9. Endast 64% av barn med föräldrar som har högst 

grundskoleutbildning och 86% av de barn med föräldrar som har högst gymnasial utbildning 
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är behöriga till gymnasiet. Av de barn med föräldrar som har eftergymnasial utbildning är det 

95% som är behöriga till gymnasiet (Skolverket, 2010).   

 

Den sociala snedrekryteringen minskade under 1900-talet. Perioden mellan åren 1940–1970 

var den mest avgörande perioden för utjämningen av utbildning på samtliga nivåer, vilket kan 

ha varit en effekt av grundskolereformen. Trots en märkbar minskning har den sociala 

snedrekryteringen i förhållande till de stora samhällsförändringarna som skett under  

1900-talet förändrats i förhållandevis liten grad (Erikson & Jonsson, 1993).  

 

Sedan början på 2000-talet har lärosäten omkring i landet en skyldighet att främja och bredda 

rekryteringen till högskolan. Den breddade rekryteringen beskrivs med att socialt och etniskt 

underrepresenterade grupper i högre utsträckning ska rekryteras till högskolan. År 2001 

infördes i samband med detta en ny paragraf i högskolelagen för att minska den sociala 

snedrekryteringen. Sedan dess har olika statliga myndigheter årligen haft i uppdrag att 

granska och vidareutveckla kvalitet i högre utbildning (Högskoleverket, 2009). Inom den 

politiska och offentliga debatten förekommer det ofta diskussioner om hur 

underrepresenterade grupper ska rekryteras till högskolan (Universitetskanslersämbetet, 

2018). Men trots en tidigare utjämning i rekryteringen till högskolan har det inte skett några 

stora förändringar under tioårsperioden 2005 till 2015. Sambandet mellan social bakgrund och 

övergången till högskola har inte förändrats märkbart under denna period 

(Universitetskanslersämbetet, 2015a; Universitetskanslersämbetet, 2015b). Det är dock viktigt 

att påpeka att arbetet för att minska den sociala snedrekryteringen är långsiktigt och därför är 

det rimligt att effekterna kan dröja (Högskoleverket, 2009).  

1.3 Disposition 

Denna studie inleds med ett teoretiskt ramverk där även tidigare forskning på området 

presenteras. Studien fortsätter med ett metodavsnitt och en redogörelse för datamaterialet, en 

kritisk reflektion över metoden och operationaliseringar som utförs i studien. Avsnittet som 

följer beskriver studiens resultat, som består av en deskriptiv tabell över samtliga variabler, en 

bivariat analys och en logistisk regressionsanalys. Den logistiska analysen görs för att testa de 

hypoteser som vi formulerar. I det sista avsnittet diskuteras resultaten med återkoppling till 

tidigare forskning och teori. Diskussionen avslutas med en kritisk reflektion över resultaten i 

den genomförda studien och förslag till framtida forskning. 
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2. Teori 

2.1 Socialisationsteori 

Den process där barn blir kompetenta människor med en medvetenhet om sig själva och med 

kunskaper och färdigheter som är väsentliga för det samhälle de växer upp i, kallas för 

socialisation (Giddens & Sutton, 2014). 

 

Socialisation sker i två olika stadier. Dessa benämns som primär och sekundär socialisation 

(Berger & Luckmann, 1998). Den primära socialisationen är den period under tidig barndom 

där det mesta av den kulturella inlärningen sker. I detta stadium lär sig barn användandet av 

olika verktyg i form av språk och beteenden. Dessa verktyg ligger sedan till grund för den 

inlärning som infinner sig i ett senare skede i livet (Giddens & Sutton, 2014). Människan föds 

in i en objektiv social struktur. I detta system möts individen av de så kallade signifikanta 

andra, de som har tillsyn över den nyföddes socialisation (Berger & Luckmann, 1998). De 

som har mest betydelse för socialisationen är familjen (Giddens & Sutton, 2014). Genom den 

primära socialisationen internaliserar barn de signifikanta andras synsätt och roller och 

omvandlar dessa till sina egna. Det perspektiv föräldrar har på den sociala världen övertas 

således även av barnen. Det kan dock finnas en skillnad i innehållet som internaliseras under 

den primära socialisationen beroende på det samhälle eller kultur som individen föds in i. 

Språket är emellertid något som finns överallt och som med nödvändighet internaliseras. Med 

hjälp av språket förses barnen med motivation och tolkningsscheman som används i 

vardagslivet (Berger & Luckmann, 1998). 

 

Den sekundära socialisationen är fortsättningen på den primära socialisationsprocessen 

(Berger & Luckmann, 1998). Här har även personer utanför familjen socialiserande krafter på 

individen. Bland annat skolan, kamrater och diverse verksamheter som en person deltar i har 

en påverkan på individen. Detta stadium i socialisationen pågår sedan under hela vuxenlivet 

(Giddens & Sutton, 2014). Det är följaktligen inte bara de signifikanta andra som medverkar i 

att upprätthålla en individs subjektiva, personliga verklighet men Berger och Luckmann 

(1998) menar dock att de signifikanta andra spelar den centrala rollen i individens liv och är 

således de mest betydelsefulla.   
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Socialisationsteorin är väsentlig för denna studie eftersom den utgör en möjlig förklaring till 

hur föräldrars syn på hur betydelsefull en utbildning är förs vidare till deras barn. Samt hur 

barn skulle kunna internalisera föräldrarnas syn på utbildning och göra den till sin egen 

uppfattning. 

2.2 Bourdieu  

Genom Bourdieus olika begrepp, som vi förstår utifrån hur de har tolkats av Broady (1991), 

görs ett försök till att beskriva hur det kulturella kapitalet samt habitus kan ge en möjlig 

förklaring till att vissa grupper i större utsträckning tenderar att utbilda sig på högskolenivå.  

2.2.1 Kapitalbegrepp 

Bourdieu ser på kapital som former av tillgångar, värden och resurser. Dessa delas in i olika 

kategorier, vilka kan vara av ekonomiskt, kulturellt och socialt slag. Ekonomiskt kapital är 

tillgångar i form av pengar, kulturellt kapital är tillgångar i form av kultiverad art och socialt 

kapital är tillgångar i form av innehav av kontakter med ett värde (Broady, 1991). Bourdieus 

olika begrepp kan ses som möjliga redskap för att förklara hur den sociala snedrekryteringen 

uppstår. I denna studie diskuteras framför allt det kulturella kapitalet. En möjlig förklaring till 

den sociala snedrekryteringen är att kulturellt kapital överförs mellan föräldrar och barn. 

 

I det kulturella kapitalet ingår resurser som är av allmänbildande form och tillgångar som ges 

ett värde av den dominerande gruppen som utgör en del av samhället. Exempelvis kan en viss 

akademisk titel utgöra ett kulturellt kapital, där individen är medveten om att det är en resurs 

som har ett värde på en marknad som tillskriver dessa ett värde. De som har en högre 

utbildning och har förmågan att formulera sig väl i både tal och skrift ingår i den grupp som 

besitter högre kulturellt kapital, enligt Bourdieu (Broady, 1991). 

 

De individer som besitter en hög mängd av kulturellt kapital har goda chanser till en 

privilegierad framtid. De är väl bekanta med utbildningssystemets möjligheter samt det den 

sociala världen har att erbjuda. I Bourdieus undersökningar är utbildningsnivå den 

effektivaste indikatorn för att mäta kulturellt kapital (Broady, 1991). Även i den här studien 

används, liknande Bourdieu, utbildningsnivå som en indikator på kulturellt kapital. 
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2.2.2 Habitus 

Habitus är en sammansättning av dispositioner som utformas i förkroppsligad form och i 

människors sinnen som möjliggör att en individ genom olika sociala erfarenheter, sätt att röra 

sig och tänka kan agera och orientera sig i den sociala världen (Broady, 1991).   

 

Språkbehärskning som utvecklas under den tidiga uppfostran kan jämföras med Bourdieus 

beskrivning av habitus. Denna behärskning kan ses som en delförklaring till skillnader i 

framgångar inom högre utbildning. Barn med föräldrar som är högutbildade kan ha 

gynnsammare förutsättningar för att lära sig att behärska språket bättre än de barn med 

föräldrar som inte är högutbildade (Bourdieu & Passeron, 2008). 

 

Kritik som kan riktas mot Bourdieus teori är hans syn på individens begränsade möjligheter 

till att tillägna sig kunskap och göra studieval som inte är de mest ”typiska” för ens sociala 

bakgrund och att det är svårt att förstå samhällsförändringar utifrån hans teori. Dessa betraktas 

enligt honom som förutbestämda respektive oföränderliga. Teorin är utvecklad i Frankrike 

under mitten på 1900-talet och dagens svenska samhälle ser ur många aspekter inte ut på 

liknande sätt. Trots dessa begränsningar finns det i dagens svenska samhälle en kvarstående 

social snedrekrytering. Vi menar därför att Bourdieus teori skulle kunna vara användbar.  

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om olika faktorer i barnens uppväxt som är 

betydelsefulla för vilken utbildning som uppnås och som varierar med utbildningsbakgrund. 

Dessa innefattar tid som spenderats med föräldrar, utbildningsaspirationer för högskole- eller 

universitetsstudier och läsning. 

3.1 Tid med föräldrar 

Det finns tidigare antaganden om att mödrars yrkesanställning minskar den tid som barn 

spenderar med sina föräldrar i jämförelse med mödrar utan yrkesanställning. Tanken är att tid 

med föräldrar påverkar ett barns beteende och kognitiva resurser. Hsin och Felfe (2014) 

undersöker detta i sin studie. De delar in tid barn spenderar med föräldrar i tre kategorier: 
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utbildningsaktiviteter, strukturerade aktiviteter som kännetecknas av bland annat att skapa 

konst och gå på teater och ostrukturerade aktiviteter som exempelvis tv-tittande och att lyssna 

på musik. Resultaten visar att mödrars anställning minskar tiden de spenderar med sina barn 

när det gäller aktiviteter av ostrukturerad karaktär. Det är aktiviteter som inte kräver lika 

mycket verbal utväxling mellan barn och föräldrar som de andra aktiviteterna som undersöks. 

Utbildnings- och strukturerade aktiviteter har däremot inget samband med mödrars 

anställning. Resultaten visar även att alla barn, oavsett moderns utbildning, gynnas av både 

utbildnings- och strukturerade aktiviteter (ibid.).   

 

Sammanfattningsvis visar Hsin och Felfe (2014) att tid som mödrar spenderar åt 

ostrukturerade aktiviteter påverkar barnens kognitiva färdigheter negativt. Det framgår vid 

tester av barnens kognitiva förmågor, exempelvis barnets språk och stavning. Detta är alltså 

en aktivitet som samvarierar med mödrars anställning, där det tycks vara positivt för barn om 

modern är yrkesarbetande och spenderar mindre tid på den typen av aktivitet med sitt barn.  

Samtidigt indikerar studien att den tid mödrar spenderar med sina barn i utbildnings- och 

strukturerade aktiviteter har ett positivt samband med barns beteende och kognitiva förmågor. 

Beteende mäts med Behavior Problem Index (BPI) och Positive Behavioral Scale (PBS). 

När det gäller den kognitiva förmågan testas verbal förmåga, läsförmåga och praktisk 

matematisk förmåga. Det positiva sambandet är starkare för mödrar med hög utbildningsnivå. 

Deras barn tenderar att gynnas mer av att modern spenderar tid med barnet i utbildnings- och 

strukturerade aktiviteter än barn som har mödrar med en lägre utbildningsnivå (ibid.). 

 

I en amerikansk studie som utförts av Datcher-Loury (1988) är syftet att undersöka sambandet 

mellan moderns tid med sina barn och barnens antal utbildningsår. Studien använder data på 

antal syskon som finns i hemmet, födelseordning, moderns yrkesanställning och 

uppskattningar av moderns tid för barnomsorg. För att skatta hur mycket tid modern har för 

barnomsorg, undersöks den tid som modern spenderar på hushållsaktiviteter under barnets 

uppväxt. Resultaten visar att den tid mödrar spenderar med barn har ett positivt samband med 

barns antal år i skolan. Resultatet gäller de mödrar som har minst 12 års utbildning (ibid.). 

3.2 Barns aspirationer  

I en studie utförd av Rudolphi (2011) beskrivs det att vid val av utbildning har föräldrarnas 

sociala bakgrund och barnets kognitiva färdigheter en stor betydelse. Detta har även betydelse 
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för barns utbildningsaspirationer, som i sin tur har ett samband med utbildningsval (ibid.). En 

studie av Moulton m.fl. (2018) visar att beroende på föräldrarnas sociala bakgrund skiljer sig 

föräldrars aspirationer för att deras barn ska utbilda sig på högskola. Föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund kan delvis förklara skillnader i barns aspirationer. Resultaten visar 

att barn från familjer med låg socioekonomisk bakgrund har lägre yrkesaspirationer än barn 

som kommer från mer privilegierade familjer som har större fördelar under sin utbildning och 

i sin tur har högre yrkesaspirationer. Forskningen visar vidare att barn redan vid 7 års ålder 

kan ha realistiska yrkesaspirationer för samma yrken som en vuxen individ kan ha. Dessa kan 

exempelvis innefatta yrken som lärare, polis och snickare. Barn kan således uttrycka 

aspirationer för samma typ av yrken som en vuxen kan uttrycka aspirationer för, vilket tyder 

på att barn kan utveckla idéer och ambitioner om karriär i framtiden i tidig ålder. Resultaten 

säger emellertid inget om hur yrkesambitioner bland barn förändras över ålder (ibid.). Det bör 

hållas i åtanke att ojämlikheter i utbildning, trots aspirationer under barndomen, även delvis 

kan bero på medfödda faktorer (Rudolphi, 2011). 

 

Genom att skapa en bättre förståelse för relationen mellan utbildningsaspirationer, 

förväntningar och skolprestationer undersöks det i en brittisk studie av Khattab (2015) om 

utbildningsaspirationer kan predicera studenters framtida möjlighet att uppnå en utbildning. 

Enligt Khattab uttrycker aspirationer drömmar och hopp och betraktas som mindre 

associerade till barnens socioekonomiska bakgrund medan förväntningar är mer rimliga att 

sammanföras till den socioekonomiska bakgrunden. Khattab kommer fram till att det bör tas 

hänsyn till förväntningar och aspirationer för att skapa en bättre förståelse för dess inverkan 

på den framtida möjligheten att uppnå en utbildning. Resultaten visar att möjligheten att 

uppnå en utbildning kan påverkas negativt om dessa båda faktorer är låga. Vidare finner 

studien att barn med höga aspirationer tenderar att prestera bättre i skolan än andra. Resultaten 

visar att oavsett om förväntningarna att uppnå en utbildning är låga men aspirationerna är 

höga tenderar barn med höga aspirationer och låga förväntningar att uppnå större framgång i 

skolan än barn med låga utbildningsaspirationer och låga förväntningar. Vidare visar 

resultaten att höga utbildningsaspirationer, höga förväntningar och höga prestationer är de 

viktigaste faktorerna för att lyckas uppnå en utbildning i framtiden (ibid.). 

 

Det finns studier som är överens om att aspirationer som skapas under tonårsåldern till stor 

del formas av det sammanhang som unga lever i, där föräldrars socioekonomiska status kan 
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ses som en betydelsefull del i socialisationsprocessen och därmed påverkar ungas aspirationer 

(Nurmi, 2004). 

3.3 Barns läsintresse  

En studie från USA undersöker hur barns läsvanor och läsförmågor kan förändras genom att 

använda olika metoder för att öka motivationen för läsning. Syftet med den studien är att 

stärka barns läsförmåga samt att öka läsintresset hos barnen. Under ett års tid har ett 

läsprogram använts för att uppnå syftet med studien. Eleverna fick byta litteratur med 

varandra och öva på tystläsning. I läsprogrammet ingick även att föräldrar deltog i barnens 

läsning. Den största förändringen fanns hos de barn som hade läsförmåga men ingen läslust i 

början på året. Dessa barn hade i slutet av året en betydligt högre grad av läslust. Resultaten 

visar att barnen förbättrade sig i läsförståelse och ordförråd. De visar även en ökad 

läshastighet hos de barn som läser kontinuerligt och att föräldrars delaktighet i läsningen har 

ett stort inflytande på barnens läsning. Dessutom visar studien att sannolikheten för att barn 

ska läsa mer självständigt ökar när föräldrar deltar i barnens läsning (Moser & Morrison, 

1998).  

 

En forskningsantologi med namnet “Läsarnas marknad, marknadens läsare” är en 

litteraturutredning som har haft i uppdrag att undersöka litteraturens ställning (Carlsson & 

Johannisson, 2012). Fredriksson (2012) skriver i ett av kapitlen om svenska 15-åriga elevers 

läsförmåga, med resultat som grundas på PISA-undersökningarna år 2000 respektive 2009. 

Resultaten visar att elever med en större läslust tenderar att ha bättre resultat på lästestet än de 

med mindre läslust. Vidare visar resultaten att de elever som läser mer på fritiden har ett 

högre genomsnittligt värde på lästestet än de som inte läser på sin fritid. Således har både 

läslust och läsvanor hos de svenska 15-åringarna ett positivt samband med läsförmågan 

(ibid.). 

 

I ett ytterligare kapitel ur samma forskningsantologi visar Höglund (2012) resultat från de 

nationella SOM-undersökningarna där urvalet består av individer i åldrarna 15–85 år. De som 

har en högre utbildningsnivå tenderar att läsa böcker i större utsträckning än de som har en 

lägre utbildningsnivå (ibid.). Här kan kausaliteten gå i båda riktningarna. Det behöver inte 

vara utbildningsnivån som gör att individer läser böcker i större utsträckning, det kan även 

vara så att ett intresse för bokläsning bidrar till att utbilda sig på högre nivå.  
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En studie visar att läsning och matematik är sysslor som föräldrar med hög socioekonomisk 

status i större utsträckning ägnar sig åt med sina barn jämfört med föräldrar med lägre 

socioekonomisk status (Moulton m.fl., 2018). En annan studie som utförts med hjälp av 

intervjuer med barn, föräldrar och mor- och farföräldrar under åren 1988–1990 visar att 

serieläsning är den typ av läsning som barn ägnar mest tid åt. Vidare finner de även att den 

äldre generationen förknippar läsning främst till sin skoltid. Läsningen associeras i sin tur 

med en lust att studera. Det framkommer även att den äldsta generationen betraktar läsningen 

under sin uppväxt som styrd av familjens ekonomi och intresse för olika genrer. Deras 

självskattning är alltså att föräldrarna påverkade vad de läste under uppväxten. Fritidsläsning 

beskrivs av många i studien som värdefullt för att öva på läsförmågan, förbättra stavning och 

öka ordförrådet (Furhammar, 1997). 

3.4 Hypoteser 

Utifrån teori och tidigare forskning som har presenterats i tidigare avsnitt formuleras följande 

tre hypoteser: 

 

H1: Tid spenderad med föräldrar under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan 

föräldrars utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå.  

H2: Utbildningsaspirationer under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå. 

H3: Läsintresse under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå. 

4. Metod och data 

I nedanstående avsnitt redogörs för datamaterialet och det urval som studien baseras på. 

Därefter redovisas bortfall, operationaliseringar och validitet och reliabilitet. Vidare beskrivs 

dataanalysen. Slutligen presenteras de etiska övervägandena.    
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4.1 Datamaterial och urval 

Datamaterialet som används i denna uppsats kommer från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) som är en återkommande surveyundersökning som utförs av Institutet för social 

forskning (SOFI) vid Stockholms universitet i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). 

Undersökningen baserar sig på ett obundet slumpmässigt urval (OSU) som är 

riksrepresentativt och har utförts i sex omgångar sedan år 1968 med den senaste utförda 

undersökningen år 2010. I den här studien baserar vi analysen på barnen till respondenterna i 

LNU-2000, vilket innebär att de som studeras i denna studie inte är oberoende observationer. 

I samtliga analyser används därför urvalsvikter. Dessa vikter används för att ta hänsyn till 

gruppstorleken och därmed kunna ge en rättvis bild av populationen vid skattningar som görs 

utifrån urvalet. Då urval ibland kan vara under- eller överrepresenterade, kan en viktning som 

stämmer överens med urvalens relativa andel av populationen komma till användning 

(Djurfeldt m.fl., 2003: 124).   

 

Data från år 2000 och 2010 analyseras, vilket är de senaste två insamlade omgångarna. 

Datamaterialet från år 2000 (Barn-LNU) består av individer mellan 10–18 år, vilka är barn till 

huvudrespondenterna från LNU-2000. Barnen intervjuades genom att de fick lyssna på frågor 

som spelades upp på en bandspelare och fylla i svar i en svarsenkät. Datamaterialet från år 

2010 (Yngre-LNU 2010) består av individer i åldrarna 20–28 år. De är respondenter som även 

deltog i Barn-LNU 2000. Denna intervjuomgång fick barnen frågorna uppspelande för sig 

genom en CD-spelare och fick besvara frågorna samtidigt på ett separat svarsformulär 

(Levnadsnivåundersökning, 2018). Den population som vi studerar är de respondenter som 

deltar i både Barn-LNU 2000 och Yngre-LNU 2010 och omfattar 915 individer.  

 

Data från LNU klassas som sekundärdata som består av ett riksrepresentativt urval, vilket 

möjliggör en generalisering till en population (Bryman, 2013: 301, 305). Därför passar denna 

sorts material bra för syftet i den här studien. Däremot finns det nackdelar med att använda 

sekundärdata. En av dessa är att de operationaliseringar som används behöver anpassas till det 

redan befintliga datamaterialet (Djurfeldt & Barmark, 2009: 105).    
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4.2 Bortfall 

I Barn-LNU 2000 har 1304 barn deltagit och i Yngre-LNU 2010 har 929 individer deltagit, 

det externa bortfallet i det sistnämnda urvalet uppgår till 37,4%.  

 

Den bäst lämpade urvalsmetoden för att få ett representativt urval är OSU. Att få ett 

representativt urval är viktigt för att kunna generalisera resultaten till populationen som ligger 

till grund för urvalet. Ett högt systematiskt bortfall kan leda till att respondentgruppen inte blir 

representativt för populationen och leda till en ökning av icke-korrekta resultat (Bryman, 

2013: 181).     

4.3 Variabler och operationalisering 

4.3.1 Beroende variabel 

Individens utbildningsnivå är den beroende variabeln. Den har skapats av två frågor som ställs 

i Yngre-LNU 2010. Respondenterna får besvara vilken deras utbildningsnivå är och deras 

aktuella studiesituation vid tillfället. Då vår population består av respondenter som vid 

intervjutillfället år 2010 är mellan 20–28 år finns det skäl att tro att alla inte hunnit ta en 

högskoleexamen. För att fånga deltagande i högre utbildning även för de yngre 

respondenterna inkluderas även svar på enkätfrågan om pågående utbildning.  

 

Frågan som ställs till respondenterna om deras högsta utbildningsnivå har svarsalternativen:  

”Grundskola”, ”Yrkesinriktat gymnasium 2–3 år”, ”Teoretiskt gymnasium 3 år”, 

”Postgymnasium”, ”Universitet- eller högskoleexamen” och ”Svar saknas”. Svarsalternativet 

“Universitets- eller högskoleexamen” kodas om till “Har högskole- eller universitetsexamen”. 

Svarsalternativen: ”Grundskola”, ”Yrkesinriktat gymnasium 2–3 år”, ”Teoretiskt gymnasium 

3 år” och ”Postgymnasium” kategoriseras till “Har inte högskole- eller universitetsexamen”. 

“Svar saknas” kodas som missing.  

 

Frågan som ställs om respondenternas aktuella studiesituation har svarsalternativen: 

”Gymnasium studieförberedande”, ”Gymnasium yrkesförberedande”, ”Gymnasiesärskola”, 

”Gymnasium inr okänd/övrigt”, ”Komvux”, ”Arbetsmarknadsutbildning”, ”Enstaka kurs 

univ/högsk”, ”Program uni/högsk (leder till examen)” och ”Annan utbildning”. 

Svarsalternativen ”Enstaka kurser vid univ/högsk” och ”Program vid uni/högsk” kodas som 
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”Studerar på högskola nu”. Resterande svarsalternativ kodas om till ”Studerar inte på 

högskola nu”.  

 

De två variablerna kombineras till dummyvariabeln individens utbildningsnivå som har 

värdena 0 ”Studerar inte på högskola/har inte högskole- eller universitetsexamen” och 1 

”Studerar på högskola/har högskoleutbildning- eller universitetsexamen”. Bortfallet för 

variabeln är en respondent.  

4.3.2 Oberoende variabler 

Föräldrars utbildningsnivå mäts med två frågor som ställs i Yngre-LNU 2010. Frågorna är 

”Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst din fars högsta utbildning?” och ” Vilken av 

följande utbildningar motsvarar bäst din mors högsta utbildning?”. Data från LNU-2000, där 

föräldrarna själva uppger sin utbildningsnivå, används inte med anledning av att endast den 

ena föräldern besvarar huvudformuläret. Ett partnerformulär finns, men om det används blir 

bortfallet betydligt större än vid användning av de frågor som finns om modern och fadern i 

Yngre-LNU 2010.   

 

Frågan om moderns respektive faderns högsta utbildning har följande svarsalternativ: ”Folk 

el. grundskola enbart”, ”Yrkesutb. utöver folk-/grundskola”, ”Realexamen, 2-årig 

social/ekon./tekn. på gymnasiet”, ”Studentexamen, 3–4-årig teoretisk gymnasieutbildning”, 

”Högskoleutbildning”, ”Universitetsexamen”, ”Modern har ej gått i skolan” och ”Vet ej”.  

 

Vi väljer att koda om moderns och faderns högsta utbildning till tre kategorier. 

Svarsalternativen ”Modern har ej gått i skolan”, ”Folk el. grundskola” och ”Yrkesutb. utöver 

folk-/grundskola” kodas till ”Förgymnasial utbildning”. Svarsalternativen ”Realexamen, 2-

årig social/ekon./tekn. på gymnasiet” och ”Studentexamen, 3–4-årig teoretisk 

gymnasieutbildning” slås samman till kategorin “Gymnasial utbildning”. Svarsalternativen 

”Högskoleutbildning” och ”Universitetsexamen” kodas om till ”Högskole- eller 

universitetsutbildning”.  ”Vet ej” kodas som missing.  

 

Variablerna kombineras sedan och bildar föräldrarnas utbildningsnivå som har samma tre 

kategorier som för respektive förälder. Variabeln anger den högsta utbildningen av 

föräldrarna (om det finns uppgift om två föräldrar). Det krävs alltså inte att båda föräldrarna 

ska vara högutbildade för att tillhöra kategorin ”Högskole- eller universitetsutbildning”. Det 
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har tidigare visats att även de som har endast en förälder med högskoleutbildning tillhör den 

grupp som gynnas mest i utbildningssystemet (UHR, 2017). Bortfallet för variabeln är 17 

respondenter.  

 

Tid med moder mäts med frågan ”Hur mycket tid tycker du att din mamma har för dig?” från 

Barn-LNU 2000. Frågan har fem svarsalternativ: ”För mycket tid”, ”Lagom med tid”, ”För 

lite tid”, ”Träffas sällan” och ”Har ingen”. Dessa kodas om så att svarsalternativen ”För 

mycket tid” och ”Lagom med tid” bildar ”Har tid”. Svarsalternativen ”För lite tid” och 

”Träffas sällan” bildar ”Har inte tid”. Tid med fader mäts på motsvarande sätt. 

Svarsalternativet ”Har ingen” kodas om till missing då modern respektive fadern saknas och 

därmed inte har möjlighet att spendera tid med barnet. Bortfallet är på 107 respondenter för 

modern och 121 för fadern.  

 

Utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier mäts med frågan ”Hur viktigt 

tycker du att följande saker är: Att få gå på universitet eller högskola” som ställs i Barn-LNU 

2000. Svarsalternativen är: ”Mycket viktigt”, ”Ganska viktigt”, ”Inte så viktigt”, ”Inte viktigt 

alls” och ”Svar saknas”. Svarsalternativen ”Mycket viktigt” och ”Ganska viktigt” kodas om 

till ”Har utbildningsaspirationer”. Svarsalternativen ”Inte så viktigt” och ”Inte viktigt alls” 

läggs ihop till kategorin ”Har ej utbildningsaspirationer”. Svarsalternativet ”Svar saknas” 

kodas om till missing. Bortfallet för variabeln är 113 respondenter.  

 

Läsning på fritiden mäts med frågan ”Under en vanlig vecka, alltså måndag till söndag, hur 

många dagar brukar du göra något av följande på fritiden? Läsa böcker”. Frågan är tagen från 

Barn-LNU 2000. Svarsalternativen är ”Varje dag”, Flera dagar i veckan”, ”En dag i veckan”, 

”Mer sällan”, ”Aldrig” och ”Svar saknas”. Variabeln dikotomiseras och svarsalternativen 

”Aldrig” och ”Mer sällan” blir ”Nej” och svarsalternativen ”En dag i veckan”, ”Flera dagar i 

veckan” och ”Varje dag” blir ”Ja”. Svarsalternativet ”Svar saknas” kodas om till missing. 

Bortfallet för variabeln är 109 respondenter.  

 

Årskurs år 2000 anger barnens årskurs år 2000 och kommer från Barn-LNU 2000. 

Svarsalternativen är: ”Årskurs 2”, ”Årskurs 3”, ”Årskurs 4”, ”Årskurs 5”, ”Årskurs 6”, 

”Årskurs 7”, ”Årskurs 8”, ”Årskurs 9”, ”Gymnasiet” och ”Har slutat skolan”. Vi kodar om 

årskurs till tre kategorier: årskurs 3–6 till ”Låg/mellanstadiet”, årskurs 7–9 till ”Högstadiet” 

och ”Gymnasiet”. Det finns inte några respondenter i svarsalternativen ”Årskurs 2” och ”Har 
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slutat skolan” och därmed inkluderas inte de svarsalternativen i vårt datamaterial. Bortfallet 

för variabeln är 106 respondenter. 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett forskningskriterium som mäter hur väl de slutsatser som dras hänger ihop och i 

vilken mån dessa är trovärdiga. Begreppsvaliditeten handlar om i vilken grad en teoretisk 

definition överensstämmer med den operationella definitionen, med andra ord avser 

begreppsvaliditet att undersöka hur väl ett begrepp verkligen speglar och mäter det som avses 

att mäta (Bryman, 2013: 50, 163). Det teoretiska begreppet kulturellt kapital operationaliseras 

i föreliggande studie med en fråga om föräldrarnas utbildningsnivå. Denna fråga ställs till 

barnen när de är i åldrarna 20–28. Vi tror att föräldrarnas utbildningsnivå är en fråga som 

respondenterna kan uppge med ganska god träffsäkerhet i vuxen ålder. I detta avseende kan 

begreppsvaliditeten antas vara hög, då vi tror att det teoretiska begreppet operationaliseras på 

ett tämligen korrekt sätt.  

 

I de fall där individer besvarar frågor som inte har exakta svar och snarare handlar om en egen 

skattning kan det tänkas att begreppsvaliditeten är låg, då dessa frågor och begrepp kan tolkas 

annorlunda av olika individer. Därmed finns det en risk att individer även besvarar frågan 

med avseende på sina tolkningar av frågan (Bryman, 2013: 50). Exempelvis kan det finnas 

risk för olika tolkningar i frågebatteriet om upplevd tid med förälder. Dels kan tid tolkas 

väldigt olika av olika personer och dels kan den underskattas eller överskattas. Vi har haft 

som avsikt att använda information om vilken utbildningsnivå föräldrarna har under barnens 

uppväxt. I denna studie mäts föräldrars utbildning utifrån barnens enkätsvar år 2010. Detta 

gör att vi inte med säkerhet kan säga vilken utbildningsnivå föräldrarna hade när barnen växte 

upp. Föräldrarna kan, under de 10 år som gått sedan det första intervjutillfället, ha 

vidareutbildat sig. Det kan innebära att det finns en risk för låg begreppsvaliditet. Däremot 

finns en fördel med att barnen besvarar sina föräldrars utbildningsnivå när de är äldre. De kan 

eventuellt veta mer om sina föräldrars utbildningar i en högre ålder än när de är barn.   

 

Intern validitet handlar om frågor som berör kausalitet och om det kausala förhållande som 

antas finnas mellan två variabler är välgrundat (Bryman, 2013: 50). Denna studie har en 

longitudinell design, vilket innebär att data har samlats in från samma personer vid minst två 

olika tillfällen. Fördelen med en longitudinell design är att den till viss del möjliggör ett 
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uttalande om att kausala samband föreligger mellan olika variabler (Bryman, 2013: 70–71). I 

föreliggande studie handlar den interna validiteten om att säkra att de olika faktorerna i 

barnens uppväxt delvis orsakar variationen i individers val att utbilda sig på högskole- eller 

universitetsnivå (Bryman, 2013: 50).  

4.5 Analysmetod 

Denna studie utgår ifrån etablerad teori och tidigare forskning. Därmed är föreliggande studie 

inriktad på att analyseras utifrån ett deduktivt perspektiv (Bryman, 2013: 28). Till att börja 

med utförs en deskriptiv analys för att få en överblick av variablernas fördelningar (Tabell 1). 

Därefter visas korstabeller mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

individens utbildningsnivå för att se hur varje oberoende variabel förhåller sig till den 

beroende variabeln (Tabell 2) (Djurfeldt m.fl., 2003: 137). Korstabellerna är således till 

användning för att kunna uppfatta om det förekommer några mönster i fördelningarna av 

variablerna och för att undersöka om det förekommer skillnader mellan grupperna som är av 

vikt för att analysera vidare (Djurfeldt & Barmark, 2009: 25, 33).   

 

Innan den multivariata analysen genomfördes en korrelationsmatris (visas ej) för att 

undersöka om en stark korrelation föreligger mellan de oberoende variablerna, vilket kan tyda 

på risk för multikollinearitet. Multikollinearitet är ett specifikationsfel som genom stark 

samvariation mellan en eller flera oberoende variabler kan påverka förklaringsvärdet av den 

beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009: 112–113). Vid studerandet av 

korrelationsmatrisen överstiger inte de oberoende variablerna värdet 0,7, som enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) är den kritiska gränsen för att risk för multikollinearitet ska förekomma 

(ibid.: 113). Således drar vi slutsatsen att multikollinearitet inte förekommer i datamaterialet. 

 

För att kunna undersöka sambanden mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln individens utbildningsnivå bedömer vi att en logistisk regressionsanalys är den mest 

lämpliga metoden mot bakgrund av att den beroende variabeln är binär (Djurfeldt & Barmark, 

2009: 125). De logistiska regressionsanalyserna presenteras i Tabell 3. För att i de logistiska 

analyserna beräkna andelen av den beroende variabeln som går att predicera med modellen 

beräknas Nagelkerke R2. I logistisk regressionsanalys är Nagelkerke R2 det mest 

överensstämmande måttet med R2, som beräknas i linjär regressionsanalys (Djurfeldt & 

Barmark, 2009: 131–132).  
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Det statistiska mått som visas i regressionsanalyserna är oddskvoter. Oddskvoter uttrycker en 

procentuell förändring i oddset. Det uppstår när den oberoende variabeln ändras en enhet och 

eventuella övriga oberoende variabler hålls konstanta (Edling & Hedström, 2003: 184). En 

oddskvot med ett värde som understiger 1 påvisar ett negativt samband. Överstiger 

oddskvoten värde 1 påvisas ett positivt samband (Djurfeldt & Barmark, 2009: 131).  

4.6 Etiska överväganden 

I denna studie används sekundärdata från Levnadsnivåundersökningen (LNU). Det finns 

därmed inte möjlighet att påverka insamlingen av data. LNU ansvarar för de etiska 

överväganden som görs för insamlingen och hanteringen av det ursprungliga materialet. Vi 

som användare av materialet åtar oss också att följa forskningsetiska principer. Datamaterialet 

levereras avidentifierat. Det bevaras och skyddas även på ett USB-minne och distribueras inte 

till andra för att säkerställa respondenternas anonymitet. 
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv analys  

Tabell 1. Deskriptiv analys över samtliga variabler som ingår i studien. Procent. Viktade 

värden. N=915. 

 

  

Variabler Procent  

  Individens utbildningsnivå 
 Studerar inte på högskola/har ingen 

högskole- eller universitetsexamen 65,9 

Studerar på högskola/har högskole- 

eller universitetsexamen 34,1 

 

Föräldrars högsta utbildningsnivå 
 Förgymnasial utbildning 21,5 

Gymnasial utbildning 29,4 

Högskoleutbildning/universitetsexamen 49,0 

 

Tid med moder 
 Har inte tid 11,4 

Har tid 88,6 

 

Tid med fader 
 Har inte tid 19,0 

Har tid 81,0 

 

Årskurs år 2000 
 Låg/mellanstadiet 47,3 

Högstadiet 30,7 

Gymnasiet 22,0 

 

Utbildningsaspirationer 

för högskole- eller universitetsstudier 
 Nej 12,8 

Ja 87,2 

 

Läsning på fritiden 
 Nej 33,5 

Ja 66,5 
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I Tabell 1 presenteras samtliga variabler som ingår i studien. Den visar att de flesta av 

respondenterna inte har en högskole- eller universitetsexamen eller studerar på högskola. Det 

är dock en relativt hög andel – 34,1 procent – som studerar eller har studerat på högskola eller 

universitet, trots att de yngsta i studien endast är 20 år. Vidare framgår att nästan hälften av 

föräldrarna i materialet har en högskoleutbildning eller universitetsexamen (49,0%), medan 

föräldrar med en förgymnasial utbildning utgör en betydligt mindre grupp (21,5%). 

 

De oberoende variablerna tid med moder och tid med fader visar att de flesta av 

respondenterna upplever att föräldrarna har haft tid för dem under uppväxten. Det är något 

mer vanligt att respondenter upplever att modern haft tid för dem (88,6%) än att fadern har 

haft det (81,0%). I tabellen framgår att nästan hälften av respondenterna som deltar i 

undersökningarna år 2000 går i låg- och mellanstadiet (47,3%). 

  

För den oberoende variabeln utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier 

svarar majoriteten av respondenterna att de har utbildningsaspirationer för högskole- eller 

universitetsstudier. Få respondenter besvarar att de inte har haft det, endast 12,8%. Slutligen 

visar Tabell 1 att en hög andel (66,5%) av respondenterna uppger att de läser på fritiden under 

uppväxten.  

5.2 Bivariat analys 

Tabell 2 visar hur den beroende variabeln individens utbildningsnivå är fördelad efter de 

oberoende variablerna. Skillnaden mellan de som har högst utbildade föräldrar och övriga är 

substantiell. Bland dem som har minst en förälder med 

högskoleutbildning/universitetsexamen går 45,7% av respondenterna själva en 

högskoleutbildning eller har en högskole- eller universitetsexamen. Endast 21,8% av de som 

har föräldrar med lägst utbildning gör det och nivån är ganska liknande för unga personer som 

har gymnasieutbildade föräldrar: 24,5%. 
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Tabell 2. Fördelning av den beroende variabeln visat efter oberoende variabler. Procent. 

Viktade värden. N=915.  

 

 

Studerar på högskola/har en 

högskole- eller universitetsexamen 

  Nej Ja 

Individens utbildning 65,9% 34,1% 

Föräldrars utbildningsnivå 
  

Förgymnasial utbildning 78,2% 21,8% 

Gymnasial utbildning 75,5% 24,5% 

Högskoleutbildning/ 53,3% 45,7% 

universitetsexamen 

  
Tid med moder 

  
Har inte haft tid 67,3% 32,7% 

Har haft tid 64,6% 35,4% 

Tid med fader  
  

Har inte haft tid 61,5% 38,5% 

Har haft tid 65,3% 34,7% 

Utbildningsaspirationer för                                                                                                              

högskole- eller 

universitetsstudier    

Nej 85,2% 14,8% 

Ja 61,9% 38,1% 

Läsning på fritiden 
  

Nej 73,2% 26,8% 

Ja 60,6% 39,4% 

 

 

I Tabell 2 framgår även att upplevelsen av att ha spenderat tid med sin mamma och pappa 

under uppväxten inte ser ut att ha avgörande betydelse för att gå en högskoleutbildning senare 

i livet. Bland de respondenter som upplever att de spenderar tid med modern under uppväxten 

går 35,4% en högskoleutbildning eller har en högskole- eller universitetsexamen medan 
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32,7% av respondenterna som inte upplever att de spenderar tid med modern under uppväxten 

gör det. Motsvarande mönster gäller för pappan, där det endast finns små skillnader i 

högskolestudier. 34,7% av respondenterna som upplever att de spenderar tid med fadern 

under uppväxten går en högskoleutbildning eller har en högskole- eller universitetsexamen 

och 38,5% av de respondenter som inte upplever att de spenderar tid med fadern gör det. Att 

utbilda sig på högskola eller universitet tycks alltså inte variera med upplevelsen av att 

spendera tid med sina föräldrar under uppväxten. Fördelningarna i tabellen indikerar alltså att 

hypotesen ”Tid spenderad med föräldrar under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan 

föräldrars utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå” inte 

får stöd. 

 

Som det framgick i Tabell 1 så har merparten av respondenterna svarat att de har aspirationer 

för att gå en högskoleutbildning, men långt ifrån alla har gjort detta ännu. 38,1% av de som 

under uppväxten uttrycker utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier 

studerar eller har en högskole- eller universitetsexamen. De respondenter som inte har 

utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier under uppväxten men trots detta 

ändå studerar på högskola eller har en högskole- eller universitetsexamen är 14,8%. Dessa 

fördelningar visar en tydlig skillnad i högskole- eller universitetsstudier mellan barn som 

uttryckt höga utbildningsaspirationer. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det är en 

väldigt låg andel som inte uttryckt att de vill gå en högskoleutbildning. 

 

Slutligen går det att utläsa att bland de respondenter som läser på fritiden under uppväxten är 

det 39,4% som studerar eller har en högskole- eller universitetsexamen. Av de respondenter 

som inte läser på fritiden under uppväxten studerar 26,8% på högskola eller har en högskole- 

eller universitetsexamen. Fördelningarna tyder på att det finns en skillnad i att gå en 

högskoleutbildning eller ha en högskole- eller universitetsexamen mellan barn som läser och 

de barn som inte läser under uppväxten. 

 

Tabell 2 visar sammantaget att utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier 

och läsning på fritiden under uppväxten skulle kunna mediera delar av det huvudsamband 

som vi studerar.  
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5.3 Regressionsanalyser 

 

Tabell 3. Resultat från logistisk regressionsanalys. Den beroende variabeln är individens 

utbildningsnivå: om individen studerar på högskola/har högskoleutbildning- eller 

universitetsexamen eller inte. Oddskvoter. Signifikansnivåer är markerade med asterisk. 

Viktade värden. 

  

Oberoende variabler Modell 1  Modell 2 Modell 3  Modell 4 

Föräldrars utbildningsnivå 

    Förgymnasial utbildning (Ref.) 1 1 1 1 

Gymnasial utbildning 1,631 1,605 1,508 1,601 

Högskoleutbildning/ 

Universitetsexamen 

     

3,640** 

     

3,631**      3,263**      3,469** 

     
Årskurs år 2000  

    Låg/mellanstadiet (Ref.) 1 1 1 1 

Högstadiet 1,500 1,487 1,533       1,643* 

Gymnasiet 0,963 0,949 1,113  1,110 

Tid med moder  

    Har inte tid (Ref.) 

 

1 

  Har tid  

 

1,293 

  
Tid med fader 

    Har inte tid (Ref.) 

 

1 

  Har tid  

 

0,774 

  
Utbildningsaspirationer för 

högskole- eller 

universitetsstudier 

    Nej (Ref.) 

  

1 

 Ja 

  

     2,794* 

 
Läsning på fritiden 

    Nej (Ref.) 

   

1 

Ja            1,680* 

Nagelkerke R2 0,095 0,098 0,117 0,109 

Intercept 0,210 0,208 0,087 0,144 

n 770 770 770 770 

*=p ≤ 0,05, **=p ≤ 0,01 

 

    I Tabell 3 presenteras en logistisk regressionsanalys med individens utbildningsnivå som 

beroende variabel. I den första modellen inkluderas endast föräldrarnas utbildningsnivå, där vi 

också tar hänsyn till att respondenterna går i olika årskurser. I de tre efterföljande modellerna 

adderar vi oberoende variabler var för sig för att testa våra hypoteser: 
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H1: Tid spenderad med föräldrar under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan 

föräldrars utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå.  

H2: Utbildningsaspirationer under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå. 

H3: Läsintresse under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- eller universitetsnivå. 

 

I modell 1 i Tabell 3 undersöks huvudsambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och 

individers val att studera på högskole- eller universitetsnivå. Resultatet visar att oddskvoten 

för föräldrars högskoleutbildning/universitetsexamen är 3,640 och är signifikant på 99%-nivå. 

Då oddskvoten har ett värde som överskrider 1 är det således mer sannolikt att individer som 

har en eller två föräldrar med högskoleutbildning/universitetsexamen har en högskole- eller 

universitetsexamen eller studerar på högskola jämfört med de individer som har föräldrar med 

förgymnasial utbildning, kontrollerat för årskurs. Oddskvoten för gymnasial utbildning är inte 

statistiskt signifikant, vilket är förväntat utifrån de små gruppskillnader som vi tidigare har 

kunnat se i Tabell 2. Vidare visar oddskvoten för kategorin högstadiet för variabeln årskurs att 

det är mer sannolikt att individer som studerade på högstadiet, när de besvarade enkätfrågorna 

om sin uppväxt, har en högskole- eller universitetsexamen eller studerar på högskola jämfört 

med de som studerade vid låg/mellanstadiet. Variabeln är dock inte signifikant i de tre första 

modellerna. I modell 1 har R2 Nagelkerke värdet 0,095, vilket innebär att det går att förklara 

9,5% av variansen i den beroende variabeln med variablerna som inkluderas i modell 1.  

     

I modell 2 redovisas resultatet för att testa hypotes 1. Denna modell inkluderar variablerna 

föräldrars utbildningsnivå, årskurs, tid med moder och tid med fader. Oddskvoten för 

högskoleutbildning/universitetsexamen i denna modell är 3,631. Den visar på ett fortsatt 

signifikant värde men oddskvoten är i stort sett oförändrad jämfört med föregående modell, 

värdet minskar i liten grad. Oddskvoten för variabeln tid med moder har ett positivt värde och 

variabeln tid med fader ett negativt värde. Som väntat utifrån de små gruppskillnader som 

framgick i Tabell 2, uppvisar ingen av dessa två variabler ett signifikant samband med 

högskoleutbildning, vilket innebär att hypotes 1 inte får stöd. R2 Nagelkerke har värdet 0,098, 

vilket innebär att det går att förklara 9,8% av variansen i den beroende variabeln med de 

oberoende variablerna i modell 2. Det sker alltså inte heller en nämnvärd förändring för värdet 

R2 Nagelkerke mellan modellerna 1 och 2.  
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I modell 3 redovisas resultatet för hypotes 2. I följande modell undersöks variablerna 

föräldrars utbildningsnivå, årskurs och utbildningsaspirationer för högskole- eller 

universitetsstudier. Oddskvoten för variabeln utbildningsaspirationer för högskole- eller 

universitetsstudier är 2,794 och signifikant på 95%-nivå. Oddskvoten har ett värde som 

överskrider 1 och det betyder att individer som under uppväxten anser att det är viktigt att gå 

på universitet är mer sannolika att ha en högskole- eller universitetsexamen eller studera på 

högskola än de som inte tycker att det är viktigt att gå på universitet, kontrollerat för övriga 

oberoende variabler. Oddskvoten för högskoleutbildning/universitetsexamen är 3,263 och har 

fortfarande ett signifikant värde när variabeln utbildningsaspirationer för högskole- eller 

universitetsstudier inkluderas i modellen, i relation till modell 1. Däremot är värdet något 

lägre i modell 3 jämfört med de andra modellerna. Resultatet visar således att hypotes 2 får 

visst stöd. R2 Nagelkerke har värdet 0,117, vilket innebär att det går att förklara 11,7% av 

variansen i den beroende variabeln med variablerna i modell 3. I jämförelse med tidigare 

modeller är R2-värdet något högre i modell 3. Därmed förklarar de oberoende variablerna i 

denna modell variansen i individens utbildningsnivå bättre än i de föregående modellerna. 

 

I modell 4 visas resultatet för hypotes 3. I denna modell undersöks variablerna föräldrars 

utbildningsnivå, årskurs och läsning på fritiden. Oddskvoten för läsning på fritiden är 1,680 

och signifikant på 95%-nivå. Oddskvoten har ett värde som överskrider 1 och det betyder att 

individer som under uppväxten läser böcker på fritiden är mer sannolika att ha en högskole- 

eller universitetsexamen eller studera på högskola än de som inte läser böcker på fritiden 

under uppväxten, kontrollerat för övriga oberoende variabler. Oddskvoten för 

högskoleutbildning/universitetsexamen är 3,469 och fortsatt signifikant. Det innebär att när 

variabeln läsning inkluderas i den sista modellen sjunker även här effekten något för 

föräldrars utbildningsnivå på individens utbildning i relation till den första modellen, men det 

handlar om en marginell förändring. För variabeln årskurs har kategorin högstadiet en 

oddskvot på 1,643 och är signifikant. Eftersom oddskvoten överstiger 1 innebär det att det är 

mer sannolikt att individer som studerade på högstadiet när de besvarade enkätfrågorna om 

sin pågående uppväxt har en högskole- eller universitetsexamen eller studerar på högskola 

jämfört med de som studerade vid låg och mellanstadiet. Sammanfattningsvis visar detta 

resultat att hypotes 3 får visst stöd. R2 Nagelkerke har värdet 0,109, vilket innebär att det går 

att förklara 10,9% av variansen i den beroende variabeln med variablerna i modell 4. Det är 

alltså ett lägre värde än i modell 3. Detta indikerar att utbildningsaspirationer för högskole- 
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eller universitetsstudier förklarar variansen i individens utbildningsnivå bättre än vad läsning 

på fritiden gör, som de mäts i den här studien. 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka olika faktorer i barnens uppväxt som skulle 

kunna mediera delar av sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att 

utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå. I avsnittet nedan förs en diskussion av 

resultaten med en förankring till tidigare forskning och den teoretiska referensram som 

presenterats tidigare i denna studie. Avslutningsvis redogörs för en kritisk diskussion av 

uppsatsen och förslag till framtida forskning. 

 

Logistisk regressionsanalys genomförs för att testa studiens tre hypoteser. Resultaten visar att 

det är mer sannolikt att individer som har föräldrar med högskoleutbildning har en högskole- 

eller universitetsexamen eller studerar på högskola jämfört med de individer som har föräldrar 

med förgymnasial utbildning. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att individers 

utbildningsbakgrund har en betydelse för valet att söka vidare till högskola. Det är större 

sannolikhet att barn till akademiskt utbildade föräldrar söker vidare till högskola än barn till 

lågutbildade föräldrar (SOU 2000:47).  

 

Vår första hypotes är att den tid som barn spenderar med föräldrar under uppväxten förklarar 

delar av sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers utbildning på högskole- 

eller universitetsnivå. Variablerna som förklarar tid spenderat med moder och fader uppvisar 

inte ett signifikant samband med utfallet, vilket innebär att hypotesen inte får stöd och 

förkastas. Tidigare forskning visar att tid med mödrar i ostrukturerade aktiviteter påverkar 

barnen negativt medan tid med mödrar i strukturerade och utbildningsaktiviteter gynnar 

barnen positivt. Det positiva sambandet är starkare om modern har en hög utbildningsnivå  

 (Hsin & Felfe, 2014). Det problematiska med föreliggande studie är att tid med moder 

respektive fader mäts med endast upplevd spenderad tid. Det finns inte någon möjlighet att 

veta vad för slags aktiviteter som förekommer under den tid som spenderas med föräldrarna. 

Ett skäl till att variablerna för tid inte blir signifikanta kan tänkas vara att vi inte mäter vilken 
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slags tid föräldrarna spenderar med barnen. Hade det kunnat göras en specificering av vilka 

slags aktiviteter som det gäller, hade möjligtvis resultaten sett annorlunda ut.   

 

Vår andra hypotes är att höga utbildningsaspirationer under uppväxten förklarar delar av 

sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda sig på högskole- 

eller universitetsnivå. Resultaten visar att individer som under uppväxten anser att det är 

viktigt att gå på universitet är mer sannolika att ha en högskole- eller universitetsexamen eller 

studera på högskola än de som inte tycker att det är viktigt att gå på universitet. Resultaten 

visar även att höga utbildningsaspirationer minskar styrkan i det huvudsamband som vi 

studerar. Det talar för att det finns underliggande faktorer som delvis kan mediera sambandet 

mellan föräldrars utbildningsnivå och individens utbildning. Vi kan inte avgöra om kausalitet 

råder mellan utbildningsaspirationer och högskolestudier, däremot skulle det kunna vara 

troligt att det är en faktor som delvis påverkar om en individ studerar vidare på högskola. 

Hypotesen får stöd. 

 

Tidigare forskning visar att barn med höga utbildningsaspirationer tenderar att prestera bättre 

i skolan. Barn med höga utbildningsaspirationer uppnår således i framtiden i högre 

utsträckning en utbildning (Khattab, 2015). Det bör däremot nämnas att det är ovanligt att inte 

uttrycka höga utbildningsaspirationer i den population som vi studerar: de flesta barn har 

svarat att de har utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier. Tidigare 

forskning visar även att det finns skillnader i föräldrars sociala bakgrund när det gäller deras 

aspirationer för att deras barn ska utbilda sig på högskola. Detta förklarar delvis skillnader i 

barnens aspirationer (Moulton m.fl., 2018). Resultaten skulle vidare kunna förklaras med 

hjälp av Bourdieus teori om kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet är resurser och 

tillgångar som ges ett högt värde av de dominerande i samhället, på liknande sätt betraktas 

utbildningssystemet som en resurs med ett högt värde, detta eftersom det kulturella kapitalet 

har en viktig roll i högre utbildning. För att kunna ta sig in i utbildningssystemet är det 

kulturella kapitalet en resurs som är av vikt och som därför förs vidare från föräldrarna 

(Broady, 1991). Individer med utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier 

kan antas vara medvetna om det kulturella kapitalets vikt och sträva efter att uppnå det, som 

då kan komma i uttryck i höga utbildningsaspirationer. Resultatet skulle även kunna förklaras 

med hjälp av teorin om socialisation, då de signifikanta andras aspirationer och åsikter 

kommer påverka barnets höga utbildningsaspirationer genom att barnen internaliserar 

föräldrarnas åsikter till sina egna (Berger & Luckmann, 1998). Bourdieu beskriver habitus 
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som en blandning av dispositioner som formas i människors sinnen och i förkroppsligad form. 

Genom olika sociala erfarenheter, beteenden och tankar formar habitus en individs sätt att 

agera och orientera sig i den sociala världen (Broady, 1991). Dessa är således något som 

formar det upplevda livet och styr människors föreställningar och har en stor betydelse i 

formandet av utbildningsaspirationer för högskole- eller universitetsstudier. Det kan tänkas att 

barn som växer upp i en akademisk miljö får ett visst habitus som gör att de enklare kan ta sig 

in i utbildningssystemet då dem lättare kan orientera sig i det fältet.  

 

Vår tredje hypotes är att läsintresse under uppväxten förklarar delar av sambandet mellan 

föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå. 

Resultatet visar att individer som under uppväxten läser böcker på fritiden är mer sannolika 

att ha en högskole- eller universitetsexamen eller studera på högskola än de som inte läser 

böcker på fritiden under uppväxten. Även här visar resultatet att effekten på huvudsambandet 

blir svagare när variabeln läsning på fritiden inkluderar i analysen. Det handlar dock om en 

marginell förändring. Vi kan inte avgöra om kausalitet råder mellan läsning och 

högskolestudier. Det skulle däremot vara möjligt att läsning på fritiden är en faktor som delvis 

påverkar om en individ studerar vidare på högskola. Hypotesen får visst stöd.  

 

Resultatet går i linje med resultat från SOM-undersökningar som visat att individer med högre 

utbildningsnivå i högre utsträckning tenderar att läsa böcker i jämförelse till individer med 

lägre utbildningsnivå (Höglund, 2012). Tidigare forskning indikerar att elever som läser på 

fritiden har ett högre genomsnittligt värde på lästest än de elever som inte läser på fritiden 

(Fredriksson, 2012). En studie med syfte att stärka barns läsförmåga och läslust visar att 

barnen fått en större läslust och deras förståelse och ordförråd har förbättrats genom att de har 

fått öva på tystläsning och byta litteratur med varandra. Likaså visar studien att föräldrars 

delaktighet i läsningen har stor inverkan på barnens läsning (Moser & Morrison, 1998). Det 

tyder på att det går bättre i skolan för de som läser. Att föräldrarnas involvering i läsningen 

har inverkan på barnens fritidsläsning skulle kunna förklaras med socialiseringen och hur 

barnen internaliserar signifikanta andras inställning. På så sätt skulle föräldrarnas involvering 

och intresse för läsning vara något positivt som barnen tar till sig av. Växer ett barn upp i en 

omgivning där läsning och böcker är en del av vardagen kan barnets egna intresse för 

fritidsläsning väckas. Den tidigare forskningen om läsning, som presenteras i denna studie, 

säger inget om ett samband mellan läsning och högskolestudier. Elever som läser på fritiden 

eller har stärkt sin läsförmåga och läslust visar dock på bättre förståelse och har ett större 
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ordförråd. Det skulle kunna tänkas att dessa barn då presterar bättre i skolundervisningen och 

i högre utsträckning har möjlighet att gå vidare till högskolestudier.  

 

Våra resultat visar att sannolikheten för att ha en högskole- eller universitetsexamen eller 

studera på högskola är högre om en individ läser böcker på fritiden under uppväxten än om 

individen inte gör det. Det här skulle enligt Bourdieus kapitalteori möjligtvis kunna förklaras 

med att de föräldrar med hög utbildningsnivå besitter ett högt kulturellt kapital som de för 

över till barnen. Det kulturella kapitalet kan därmed tänkas yttra sig i form av innehav av 

böcker. Läsning av böcker på fritiden ger i sin tur förmågor som gynnar barnen i 

utbildningssystemet och som sedan kan leda till högre studier.  

6.1 Kritisk reflektion 

Kritik som kan riktas mot metoden i studien är att en vid tolkning av resultaten bör beakta 

vikten av försiktighet vid användande av datamaterial som involverar frågor som är 

subjektiva. Frågorna som ställs till barnen ämnar till att undersöka deras subjektiva 

upplevelse, vilket kan leda till att barnen under- eller överskattar svaret på frågorna. Därmed 

bör tolkningar göras med försiktighet. Det kan tänkas att de yngre barnens tidsuppfattning 

eller sätt att uttrycka sig inte är fullt utvecklade vilket möjligtvis kan vara en orsak till under- 

eller överskattandet av svaret på frågorna. Således är det svårt att uttala sig om vi mäter det 

som avses att mäta. Variablerna tid med moder/fader mäter om de har tid eller inte. Detta kan 

tänkas vara problematiskt då vi inte vet vad för tid som spenderas med respektive förälder. 

Som det visas i tidigare forskning är en viss slags tid mer gynnande för barnen medan annan 

slags tid kan hämma barnens utveckling (Hsin & Felfe, 2014). En mer detaljerad variabel kan 

då tänkas visa på ett annat resultat. Vidare kan en annan kritik riktas till studien: att vi inte tar 

hänsyn till olika familjetyper utöver den traditionella kärnfamiljen. Det är således tänkbart att 

barnen även spenderar tid med sambos till respektive förälder. 

 

En kritik till det teoretiska ramverket som används i denna studie är att Bourdieus teori 

beskriver upprätthållandet av skillnader och avstånd mellan grupper med olika sociala 

bakgrunder och därmed ger en bibehållande syn på den sociala snedrekryteringen. Då studien 

har som syfte att undersöka olika faktorer i barnens uppväxt som skulle kunna mediera delar 

av sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och individers val att utbilda sig på  
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högskole- eller universitetsnivå, så menar vi att teorin bidrar till att förstå resultaten på ett 

meningsfullt sätt. 

6.2 Framtida forskning 

Utifrån resultaten i den här studien, samt av den tidigare forskningen som presenteras, 

framgår det tydligt att det finns ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barns 

utbildning. Däremot kan det vara av intresse att undersöka andra faktorer i uppväxten än de 

som undersöks i denna studie. Då vi endast har kunnat mäta om barnen upplever att de har 

spenderat tid med sina föräldrar skulle det för framtida forskning vara mer intresseväckande 

och givande att undersöka vad som faktiskt sker under den spenderade tiden.  
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