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Sammanfattning 

Tidigare studier visar att familjetyp påverkar utbildning på olika sätt. Elever som bor 

med ensamstående föräldrar tenderar generellt att ha lägre betyg och testresultat, samt 

uppnår och förväntas uppnå lägre utbildningsnivå än elever som bor med två föräldrar. 

Studier visar även att uppnådd utbildningsnivå påverkas av diverse andra variabler, så 

som demografiska bakgrundsvariabler, socioekonomisk status samt testresultat och 

attityd till skola. Tidigare studier visar även att den effekt som socioekonomisk status 

påverkar skolval och uppnådd utbildningsnivå till stor del är primära. Det innebär att 

anledningen till att elever med låg socioekonomisk status uppnår lägre utbildningsnivå 

är för att de generellt presterar sämre i skolan. Sekundära effekter innebär den effekt 

som inte kan förklaras av skolprestation. 

Undersökningen syftar till att studera om det finns samband mellan familjetyp och om 

femtonåriga elever tror att de kommer studera på universitet eller högskola eller ej. 

Vidare syftar undersökningen till att studera om samband beror på demografiska 

bakgrundsvariabler, föräldrars utbildning och yrkesstatus, testresultat och/eller attityd 

till skola. Med familjetyp menas om eleven bor med ensamstående mamma, 

ensamstående pappa, i familj med annan struktur eller i familj med både mamma och 

pappa. 

Resultatet visar att elever som inte bor i familj med två föräldrar generellt har lägre 

utbildningsförväntningar än elever som bor med två föräldrar. En stor del av effekten 

som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar kan förklaras av föräldrars 

utbildningsnivå och yrkesstatus, etnicitet och testresultat. Resterande effekt kan 

förklaras av elevers attityd till skola. 

Undersökningens slutsats är att effekten som familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar främst är primär. Samt att variabeln attityd till skola förklarar 

den resterande sekundära effekten. 

Nyckelord 

Familjetyp, ensamstående föräldrar, utbildning, utbildningsförväntningar, sekundära 

effekter, primära effekter.
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Inledning 

Under1900-talets senare hälft genomfördes olika reformer inom skolväsendet. Skolan som 

tidigare var starkt centraliserat och statligt styrd, skulle nu bli decentraliserat och kommunalt 

styrd. Reformerna syftade till att minska byråkratin och öka elever och föräldrars inflytande 

över sin skolsituation. Skolverkat (2009) visar dock att skillnader i utbildningsresultat har 

eskalerat för elever med olika social bakgrund så som etnicitet, familjetyp och 

socioekonomisk status efter reformernas införande. 90-talets djupa lågkonjunktur där 

kommunerna tvingades till drastiska nedskärningar av skolan tros vara en av anledningarna 

till varför dessa klyftor har ökat. 

Skillnader i utbildning kan mätas med olika variabler, exempelvis genom betyg, testresultat 

eller uppnådd utbildningsnivå. Tidigare internationella och svenska studier har visat att 

samtliga av dessa variabler påverkas av vilken typ av familj eleven bor i. Exempelvis tenderar 

elever som bor i familjer med ensamstående föräldrar att ha lägre betyg än elever som bor 

med två föräldrar (McLanahan & Sandefur, 1994). 

Studier visar även att skolval och uppnådd utbildningsnivå påverkas av socioekonomisk status 

genom främst primära effekter. Det vill säga att den effekt som socioekonomisk status 

påverkar elevers uppnådda utbildningsnivå kan förklaras av elevers prestation i skolan. Elever 

med låg socioekonomisk status tenderar generellt att prestera sämre i skolan än elever med 

högre socioekonomisk status vilket påverkar utbildningsnivå negativt. Sekundära effekter 

innebär den effekt som inte kan förklaras av skolprestation eller andra bakgrundsvariabler, det 

vill säga residualeffekt (Erikson & Rudolphi 2009; Erikson m.fl., 2007). 

Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att studera om familjetyp påverkar femtonåriga elevers 

förväntningar att studera på universitet eller högskola eller ej. Eftersom förväntningar aldrig 

kan analyseras som perfekta prognoser utan bör studeras som prognoser på de intentioner som 
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individer har i nuläget, kommer utbildningsförväntningar att analyseras som de intentioner 

elever har om att studera på universitets- eller högskolenivå (Morgan, 1998). 

Vidare syftar undersökningen till att analysera om eventuell effekt som familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av bakgrundsvariablerna kön och etnicitet eller 

föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus. Om effekten är primär eller sekundär kommer 

även att studeras genom att inkludera testresultat i analysen. Om eventuella resterande 

sekundära effekter kan förklaras av elevers attityd till skola kommer även att analyseras. 

Följande frågeställningar kommer att studeras i undersökningen: 

 Påverkas utbildningsförväntningar av vilken typ av familj elever bor i? 

 På vilket sätt och hur mycket av den effekt som familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av demografiska bakgrundsvariabler och 

föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus? 

 På vilket sätt och hur mycket av den effekt som familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av elevers testresultat? 

 På vilket sätt och hur mycket av den effekt som familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av elevens attityd till skola? 

Avgränsningar 

Undersökningen genomförs kvantitativt och baseras på datamaterialet för 2003 års PISA- 

studie. Anledningen till att detta datamaterial används är för att elever som besvarat den 

studien har svarat på frågor som gör det mögligt att besvara undersökningens frågeställningar. 

Variabeln testresultat kommer att baseras på test i matematik och läsning. Dessa test har 

genomförts av samtliga elever som besvarat PISA- studien. Anledning till att inte fler ämnen 

inkluderas i variabeln är för att det var matematiska ämnen och läsning som eleverna testades 

för i 2003 års PISA- studie. Det finns betydligt fler ämnen i skolan än matematik och läsning, 

det innebär att variabeln testresultat inte mäter elevens prestation i allmänhet, utan bara för 

just matematik och läsning. 

Vidare kommer undersökningen enbart att omfattas av elever bosatta i Sverige. Eftersom 

urvalet till PISA- studien genomfördes med slumpmässigt urval kan undersökningens resultat 

appliceras på alla elever som var femton år och bosatta i Sverige år 2003. 
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Teori 

I följande kapitel kommer teori som är relevant för undersökningen att redovisas. Kapitlet 

inleds med ett avsnitt med teoretisk bakgrund om utbildning och familjebakgrund. Teoretisk 

bakgrund om utbildningsnivå och utbildningsförväntningar kommer därefter att beskrivas. 

Därpå följer ett avsnitt om sekundära och primära effekter samt attityd till skola. Därefter 

kommer ett avsnitt med tidigare forskning om familjetyp och utbildningsvariabler att 

redovisas. Avslutningsvis presenteras en illustrativ teoretisk modell samt de hypoteser som 

testas i undersökningen. 

Teoretisk bakgrund 

Sedan 1960-talet har det skett drastiska förändringar i demografin gällande familjetyp i 

Sverige och övriga länder i västvärlden. Dessa förändringar som brukar kallas Second 

Demographic Transition innebär att andelen gifta par har minskat samt att andel sambos och 

barn som föds av föräldrar som inte är gifta har ökat (Kennedy & Thomson, 2010). Innan 

1960-talet levde drygt 85 procent av alla sextonåriga ungdomar i familjer med två föräldrar. 

Därefter har andelen sjunkigt för att år 1980 vara omkring 70 procent. Forskning indikerar att 

andelen barn i familjer som genomgått skilsmässa eller separation kommer att fortsätta öka 

även i framtiden (Bygren m.fl., 2004). 

Anledningen till varför Second Demographic Transition fått genomslagskraft i västvärlden 

kan vara en samhällig förändrad uppfattning av vad som kallas äktenskapligt kapital. Detta 

kapital innebär de vinster och förluster som ett par får av att vara gifta. Det inrymmer 

ekonomiskt kapital, sociala tillgångar och kostnaden för juridiska processer som exempelvis 

en skilsmässa innebär. Om det äktenskapliga kapitalet är stort kommer det att vara svårt för 

ett gift par att skiljas, om kapitalet istället är lågt kommer ett gift par att se fler fördelar med 

att separera än att fortsätta vara gifta. Olika förändringar i samhällsnormen kan ha gjort att 

betydelsen av äktenskapligt kapital har minskat. Juridiska reformer har till exempel gjort det 

lättare för gifta par att genomgå skilsmässa. Förändringar på arbetsmarknaden har även gjort 

det möjligt för kvinnor att i större utsträckning arbeta och tjäna pengar, vilket inneburit att det 

ekonomiska beroendet i äktenskapet har minskat. Det sociala stigmat gällande skilsmässa har 
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även blivit mindre på senare tid. Det kan därmed innebära att par ser fler fördelar i att 

separera än att leva tillsammans idag tillskillnad från förr (a.a.). 

Förr levde de flesta par tillsammans livet ut och kärnfamiljen bestående av en kvinna och en 

man sågs som det normala. Idag finns en stor mångfald i boende och familjeförhållande, 

vilket medfört att begreppet familj inte längre kan definieras av kärnfamiljen. 

Samboförhållanden blivit allt vanligare, särboförhållanden vilket innebär att par inte lever 

tillsammans har även det på senare tid ökat. Antalet styvfamiljer har även det ökat, vilket 

innebär att barn bor i familjer där andra vuxna än föräldrar ingår, vilket exempelvis kan vara 

en förälders nya partner. Antalet familjer som består av ett homosexuellt par har även det ökat 

och blivit allt mer accepterat i dagens samhälle. Begreppet familj är därför svårdefinierat och 

mångfacetterat (a.a.). 

90-talets ekonomiska kris innebar att andelen arbetslösa i Sverige ökade kraftigt. Särskilt 

drabbade grupper var bland annat ensamstående med barn då andelen arbetslösa i denna grupp 

var betydligt högre än bland exempelvis gifta eller sammanboende par. 90-talet innebar även 

att familjers ekonomiska förutsättningar blev sämre än tidigare, och även gällande detta var 

ensamstående familjer med barn särskilt drabbade. Andelen ensamstående familjer med barn 

som har problem med att klara löpande ekonomiska utgifter ökade med drygt 15 

procentenheter från 80-talet till år 2006 (Skolverket, 2009). 

Ekonomiska, sociala och kulturella resurser förklarar en stor del av den effekt som familjetyp 

påverkar utbildningsvariabler, så som engagemang i skolan, betyg och testresultat samt 

uppnådd utbildningsnivå. Men sambandet kan även vara det omvända vilket bland annat 

Kennedy och Thomson (2010) visar. Forskarna menar att föräldrar som har studerat på 

universitet eller högskola i större utsträckning får barn inom äktenskapet, medan föräldrar 

med lägre utbildningsnivå i större utsträckning får barn i samborelationer. Vidare är 

separationsandelen för de par som lever i samborelationer högre än för par som ingått 

äktenskap. Detta innebär att barn som växer upp med lågutbildade föräldrar i högre 

utsträckning tenderar att växa upp i familj med en ensamstående förälder. 

Utbildningsförväntningar 

Utbildningsförväntningar, det vill säga hur länge en individ förväntar sig att studera kan inte 

förklaras som perfekta prognoser för vilken utbildningsnivå individer kommer att uppnå. 

Utbildningsförväntningar bör snarare ses som subjektiva intentioner av vilken utbildningsnivå 
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individen tror att hon eller han kommer att uppnå. Förväntningar kan förändras över tid och 

därför bör dessa studeras som nulägesprognoser (Morgan, 1998). 

Beslut gällande vilken utbildningsnivå en individ förväntar sig genomföra påverkas enligt 

Breen och Goldthorpe (1997) av tre faktorer. Dessa faktorer är, kostnaden av att fortsätta 

studera, chansen att klara kurserna som ingår i utbildningen samt den nytta utbildningen ger 

till individen och individens familj. Om individer anser sig ha råd med kostanden för 

studierna, exempelvis kostnad för litteratur, anser sig ha en chans att klara kurserna samt 

anser att chansen att få jobb i framtiden är stor är chansen stor att individen kommer bedöma 

det värt att studera vidare. Därmed kommer individens utbildningsförväntningar att vara höga. 

Om individen inte anser sig ha råd med kostnader för utbildningen, tror att chansen att klara 

kurserna är liten samt anser att nyttan med utbildningen är låg kommer 

utbildningsförväntningarna att vara låga. 

Sekundära och primära effekter 

För att förklara hur social bakgrund förklarar skillnader av uppnådd utbildningsnivå finns två 

mekanismer som kallas sekundära och primära effekter. Mekanismerna gör det möjligt att 

studera om barn med olika social bakgrund, exempelvis med olika social status uppnår olika 

utbildningsnivåer. Primära effekter innebär att barn med olika social bakgrund presterar olika 

bra i skolan och att dessa prestationer påverkar vilka valmöjligheter barnet har. Elever som 

har hög prestationsnivå tenderar i högre utsträckning att utbilda sig på universitet eller 

högskola, och elever som bor i familjer med hög social status tenderar i högre utsträckning att 

prestera bättre i skolan. Sekundära effekter innebär däremot att barn med olika social 

bakgrund trots att utbildningsresultat kontrolleras för har olika valmöjligheter gällande 

utbildning (Erikson m.fl., 2007). 

Primära effekter kan härledas till barnets förhållanden under uppväxten och att olika 

uppväxtförhållanden innebär olika prestationsnivåer. Medan sekundära effekter innebär att 

barn med olika social bakgrund har olika möjligheter att göra rationella val gällande 

utbildning. Om förhållandena under uppväxten för barn med olika social bakgrund är ojämlik 

kan primära effekter förväntas finnas. Om det däremot finns ojämlikhet gällande 

valmöjligheter individer har beroende på social bakgrund kan sekundära effekter förväntas 

finnas (Erikson & Rudolphi, 2009). 
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Vilken attityd elever har till skolan påverkar även utbildningsnivå. Garriga (2010) skriver att 

förseningar till skolan kan indikera vilken attityd till skolan som elever har. Att komma 

försent till skolan mäter bland annat elevens intresse för undervisningen, den tid som eleven 

vill lägga ner på studier och hur mycket eleven vill investera i att lära sig saker. Vidare 

påverkar elevens attityd till skolan både utbildningsresultat och uppnådd utbildningsnivå. En 

elev som har en positiv attityd till skolan tenderar att komma försent till skolan sällan, få 

högre betyg samt uppnå högre utbildningsnivå än elever som ofta kommer försent till skolan. 

Tidigare forskning 

Den mesta forskning som finns om familjetyp och utbildning är amerikansk. Eftersom det 

finns stora skillnader i socialpolitik mellan det svenska och amerikanska samhället kan det 

vara problematiskt att applicera amerikansk forskning för Sverige. Välfärdssystemet är till 

exempel mer utpräglat i Sverige än i USA, vilket kan innebära att ensamstående familjer i 

Sverige har det lättare ekonomiskt. Föräldrar får exempelvis relativt höga barnbidrag i 

Sverige. Dessutom är utbildning på universitets- och högskolenivå avgiftsfri i Sverige 

tillskillnad från USA. Skilsmässor och separationer är i de båda länderna höga, 30 procent av 

de svenska barnen har vid femtonårs ålder upplevt att föräldrarna har separerat, i USA är 

andelen 40 procent. Vidare är det vanligare i USA att barn föds av ensamstående mödrar 

medan det i Sverige är vanligare att barn föds av ickegifta men samboende föräldrar 

(Björklund m.fl., 2007). 

Även om ensamstående föräldrar i Sverige upplever fattigdom i lägre utsträckning än 

amerikanska ensamstående föräldrar finns det inga stora skillnader av hur familjetyp påverkar 

utbildningsnivå i de båda länderna. Även om ålder, kön och etnicitet läggs in som 

kontrollvariabler för hur familjetyp påverkar barns utbildningsnivå finns det signifikanta 

effekter för både Sverige och USA. För både Sverige och USA minskar dock koefficienterna 

för familjetyp då antalet syskon och föräldrars utbildningsnivå kontrolleras för. Vilket kan 

innebära att ju fler syskon som finns desto mindre tid kan en ensamstående förälder lägga ner 

på det enskilda barnet samt att familjer med fler syskon har det svårare ekonomiskt. Eftersom 

hypotesen att effekten som familjetyp påverkar utbildningsnivå hos barn är lägre i Sverige än 

USA inte kan förkastas kan amerikanska studier appliceras för Sverige (a.a.). 

Barn som har upplevt skilsmässa uppvisar generellt lägre välbefinnande än barn som inte har 

upplevt skilsmässa. Dessa indikatorer kan exempelvis vara hur väl barnet trivs i skolan 
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(Amato, 2000). Familjetyp verkar tillexempel påverka engagemang gällande skola, vilket 

visas i Garrigas (2010) studie om hur förseningar till skolan påverkas av att växa upp med en 

ensamstående mamma. Studien visar att barn som växer upp med ensamstående mammor 

tenderar att komma försent till skolan mer ofta än barn som växer i andra typer av familjer. 

Forskaren menar att den största delen av denna effekt kan förklaras av resurser, så som 

kulturellt kapital, mammans utbildning och yrkesstatus samt om barnet gått på förskola eller 

inte. Dock kan inte all effekt förklaras av dessa variabler utan det finns en negativ effekt för 

engagemang då barn växer upp med ensamstående mammor. Forskaren menar att en orsak till 

resultatet kan vara att det finns ett direkt samband mellan familjestruktur och resurser, det vill 

säga att individer som har lägre ekonomiska, kulturella och sociala resurser tenderar att vara 

ensamstående föräldrar i större utsträckning än de med större resurser. 

Ytterliga indikatorer på lägre välbefinnande kan vara lägre testresultat och betyg i skolan. 

Detta är något som visas i olika studier. De amerikanska forskarna McLanahan och Sandefur 

(1994) visar exempelvis att barn som växer upp med en ensamstående förälder generellt 

presterar sämre i skolan än barn som växer upp med två föräldrar. Den lägre prestationsnivån 

innebär enligt forskarna att barn som växer upp med ensamstående föräldrar tenderar att få 

lägre betyg samt prestera sämre på prov än barn som växer upp med två föräldrar. 

En internationell studie där bland annat Norge och USA ingår och som är gjord av Pong, 

Dronkers och Hampden-Thompson (2003) visar liknande resultat. Barn som växer upp i 

ensamstående familjer tenderar att ha lägre testresultat i naturvetenskap och matematik än 

barn som växer upp med två föräldrar. Denna effekt kvarstå även om variabler som mäter 

materiella och sociala resurser kontrolleras för. Vidare visar studien att sambandet är större i 

länder där det är vanligt att barn växer upp med ensamstående föräldrar. Att en stor andel barn 

lever i ensamstående familjer i ett land innebär därför inte att dessa barn generellt får det 

lättare. 

Uppnådd utbildningsnivå och utbildningsförväntningar är ytterliga indikatorer på 

välbefinnande. I en studie gjord av Garriga (2010) studeras om och hur föräldrars inkomst, 

föräldrars uppmärksamhet och psykologiska problem kan förklara effekten som skilsmässa 

innebär på barns utbildningsnivå. Studiens resultat visar att det finns signifikant samband att 

barn som upplevt skilsmässa studerat färre år i skolan än barn som inte upplevt skilsmässa. 

Forskaren visar även att föräldrars inkomst är den kontrollvariabel som förklarar störst del av 

effekten som skilsmässa innebär på barns utbildningsnivå, men att det signifikanta sambandet 

mellan utbildningsnivå och skilsmässa kvarstår även efter att inkomst kontrolleras för. 
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Skilsmässa påverkar barns psykiska välbefinnande negativt, och även denna variabel förklarar 

en del av effekten som familjetyp påverkar utbildningsnivå. Gällande uppmärksamhet finns 

även ett negativt samband, ensamstående föräldrar tenderar att spendera kortare tid med sina 

barn vilket medför att även denna variabel förklarar delar av effekten som familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar. Dock kvarstår signifikant samband mellan att ha upplevt skilsmässa 

och lägre uppnådd utbildningsnivå då dessa variabler kontrolleras för. 

Vidare visar McLanahan och Sandefur (1994) att utbildningsnivå som barn förväntas uppnå 

påverkas av att växa upp med ensamstående föräldrar. Utbildningsförväntningar att studera på 

college är för amerikanska barn som växer upp med två föräldrar 37 procent. Bland de 

amerikanska barnen som växer upp med en ensamstående förälder är det signifikant färre, 32 

procent, som har college som utbildningsförväntningar. 

En svensk studie baserad på Levnadsnivåundersökningen (LNU) visar att barns 

utbildningsnivå påverkas negativt av att växa upp i familj med ensamstående föräldrar. 

Studien visar att barns utbildningskarriär påverkas av föräldrars sociala klass samt av om 

barnet växer upp med ensamstående förälder eller inte. Barn som växer upp med föräldrar 

som har hög social status tenderar att genomföra och avsluta ett gymnasieprogram i större 

utsträckning än barn som växer upp med föräldrar som har lägre social status. Gällande 

familjetyp visar studien att barn som växer upp med ensamstående förälder i lägre 

utsträckning än barn som växer upp med två föräldrar genomför och avslutar ett 

gymnasieprogram. Att växa upp i ensamstående familjer innebär enligt undersökningen 

negativa effekter på utbildning eftersom ensamstående föräldrar tenderar att ha sämre 

ekonomiska förutsättningar än föräldrar som lever i par (Dryler 1998). 

Hypoteser och teoretisk modell 

Internationell och svenska forskning visar att utbildningsnivå och även 

utbildningsförväntningar påverkas av familjetyp. Studier visar att demografiska 

bakgrundsvariabler och föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus påverkar elevers 

utbildningsnivå. Vidare visar studier att familjetyp påverkar testresultat. Om det finns ett 

samband mellan lägre testresultat och lägre utbildningsförväntningar kan sambandet mellan 

familjetyp och utbildningsförväntningar vara primär. Det vill säga att anledningen till att barn 

som växer upp med ensamstående föräldrar har lägre utbildningsförväntningar beror på att de 
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generellt har lägre prestationsnivå i skolan. Om det däremot inte finns ett sådant samband kan 

effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar vara sekundära. 

I figur 1 visas en illustrativ bild över teoretisk modell. 

Figur 1 Illustrativ teoretisk modell 

 

För att studera hur sambandet mellan familjetyp och utbildningsförväntningar är kommer 

följande hypoteser att testas: 

1. Barn som bor i familjer med ensamstående föräldrar tenderar att ha lägre 

utbildningsförväntningar än barn som bor med två föräldrar 

2. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då mammas och 

pappas utbildningsnivå och föräldrars yrkesstatus kontrolleras för 

3. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då demografiska 

bakgrundsvariabler kontrolleras för 

4. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då testresultat 

kontrolleras för 

5. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då barns attityd 

till skolan kontrolleras för 
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Undersökningens genomförande 

I följande avsnitt redovisas beskrivning av datamaterialet som har använts i undersökningen. 

Dessutom kommer de operationaliseringar som har genomförts att redogöras. Vidare beskrivs 

analysmetoden som har används samt regressionsdiagnostik. 

Datamaterial 

Datamaterialet som används för undersökningen är redan befintliga datamaterial för 2003 års 

PISA- studie. PISA är en internationell studie initierad av OECD och den genomförs var 

tredje år. Först genomfördes systematiskt urval av skolor och därefter valdes 25 elever pers 

skola genom slumpmässigt urval, eleverna var mellan femton år och tre månader och sexton 

år och två månader. Totalt deltog 41 länder men i denna undersökning kommer enbart 

svenska svar att analyseras. Urvalet i Sverige och som kommer att användas i undersökningen 

bestod av 4624 individer (Skolverket, 2004). 

Operationaliseringar 

Nedan beskrivs operationaliseringar av beroende samt oberoende variablerna. 

Beroende variabel 

Undersökningens beroende variabel är utbildningsförväntningar. Variabeln 

operationaliserades utifrån frågan: Vilken/vilket av följande förväntar du dig att avsluta?, 

svarsalternativen var: Nioårig grundskola, Ett studieförberedande program på 

gymnasieskolan (estetiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller tekniska 

programmet), Ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan (alla övriga program), 

Universitets- eller högskoleutbildning omfattande mindre än tre år samt Universitets- eller 

högskoleutbildning omfattande mer än tre år (t ex fil.kand.-, fil. mag.-, fil.lic.- eller fil.dr.-

examen). Variabeln transformerades till en dummyvariabel som mäter om elevens 

utbildningsförväntningar är universitet/högskola, det vill säga de två sista svarsalternativen 

eller ej universitet/högskola det vill säga de fyra första svarsalternativen. Anledningen till att 
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utbildningsförväntningar operationaliserades som antingen universitet/högskola eller ej är för 

att en majoritet av eleverna valt just detta som sina utbildningsförväntningar. En 

operationalisering på annat vis skulle leda till en skev fördelning. 

Andel elever som har universitet/högskola som utbildningsförväntningar är 57 procent. 

Oberoende variabler  

De oberoende variablerna som studeras i undersökningen är familjetyp, mammas och pappas 

högsta utbildningsnivå, föräldrars högsta yrkesstatus, etnicitet, kön, testresultat samt attityd 

till skola. 

Variabeln familjetyp operationaliserades utifrån med frågan Vem/vilka bor hemma hos dig för 

det mesta?. Svarsalternativen var: Mamma, Annan kvinnlig vårdnadshavare (t ex styvmor 

eller fostermor), Pappa, Annan manlig vårdnadshavare (t ex styvfar eller fosterfar) och 

Andra (t ex bror, syster, kusin, mor- eller farföräldrar). Variabeln transformerades till fyra 

dummyvariabler. Den första dummyvariabeln kategoriserades av elever som bor med 

mamma, det vill säga om eleven kryssat i bor med Mamma eller bor med Mamma samt med 

Andra (t ex bror, syster, kusin, mor- eller farföräldrar). Den andra dummyvariabeln 

kategoriserades av elever som bor med pappa, det vill säga elever som kryssat i bor med 

Pappa eller bor med Pappa samt med Andra (t ex bror, syster, kusin, mor- eller farföräldrar). 

Den tredje dummyvariabeln kategoriserades av elever som bor med övriga, det vill säga av 

elever som bor i övriga familjekonstellationer, exempelvis elever som bor hos både Mamma 

och Pappa samt med Andra vårdnadshavare (t ex styvmor eller fostermor), eller elever som 

enbart bor med Andra (t ex bror, syster, kusin, mor- eller farföräldrar). Bortfallet 

substituerades genom en fjärde dummyvariabel. Denna kategoriserades av de elever som inte 

har uppgett familjetyp. Referenskategori för samtliga dummyvariabler är elever som bor med 

både Mamma och Pappa alternativt med Mamma och Pappa samt med Andra (t ex bror, 

syster, kusin, mor- eller farföräldrar). 

Andel elever som bor med mamma är 18 procent, andel elever som bor med pappa är fem 

procent. 10 procent av eleverna bor med övriga, det vill säga bor i familj med övrig 

konstruktion. Två procent av eleverna besvarade inte frågan och 65 procent av eleverna bor i 

familj med både mamma och pappa. 

Mammas utbildningsnivå operationaliserades med frågorna Vilka av följande utbildningar har 

din mamma genomgått och avslutat? Med svarsalternativen: Tre- eller fyraårig teoretisk 

gymnasieutbildning, Tvåårig gymnasieutbildning, Nioårig grundskola, Sex år i grundskola 
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samt Inget av ovanstående. Samt frågan Har din mamma genomgått och avslutat 

någon/några av följande utbildningar? Med svarsalternativen: Universitets- eller 

högskoleutbildning omfattande mer än 3 år (t ex fil.kand.-, fil. mag.-, fil.lic.- eller fil.dr.-

examen) samt Universitets- eller högskoleutbildning omfattande mindre än 3 år. Eleven fick 

kryssa för de alternativ som elevens mamma har genomgått. Variabeln transformerades till tre 

dummyvariabel där den första kategoriserades av elever som uppgett att mammans 

utbildningsnivå är låg, det vill säga utbildningar på grundskolenivå eller lägre, det vill säga 

Nioårig grundskola, Sex år i grundskola eller Inget av ovanstående. Den andra 

dummyvariabeln kategoriserades av elever som uppgett att mamman har medel 

utbildningsnivå, vilket innebär utbildning på gymnasienivå, det vill säga Tre- eller fyraårig 

teoretisk gymnasieutbildning eller Tvåårig gymnasieutbildning. Bortfallet substituerades 

genom den tredje dummyvariabeln som kategoriserades av de elever som inte uppgett 

mammas utbildningsnivå. Referenskategori är således barn som har mamma med hög 

utbildningsnivå, utbildning på universitet eller högskolenivå, det vill säga Universitets- eller 

högskoleutbildning omfattande mer än 3 år (t ex fil.kand.-, fil. mag.-, fil.lic.- eller fil.dr.-

examen) eller Universitets- eller högskoleutbildning omfattande mindre än 3 år. Samma 

frågor fast för elevens pappa ställdes, variabeln pappas utbildningsnivå operationaliserades på 

samma sätt som för mammas utbildningsnivå. 

16 procent av eleverna har en mamma som har låg utbildningsnivå. 29 procent har en mamma 

med medel utbildningsnivå och två procent har inte uppgett mammas utbildningsnivå. Andel 

elever som har en mamma med hög utbildningsnivå är 53 procent. Andel elever som har en 

pappa med låg utbildningsnivå är 22 procent, andel med pappor som har medel 

utbildningsnivå är 28 procent och andelen elever som inte har uppgett pappas utbildningsnivå 

är nio procent. Således är andel elever med en pappa med hög utbildningsnivå 41 procent. 

Föräldrars högsta yrkesstatus innebär ett sätt att mäta social status, vilket i undersökningen 

operationaliserades med frågorna Vad är din mammas huvudsakliga arbete? (t ex lärare, 

sjuksköterska, försäljningschef) samt Vad gör din mamma på sitt huvudsakliga arbete? (t ex 

undervisar grundskoleelever, vårdar sjuka, är chef för en grupp försäljare). Samma fråga 

ställdes angående pappas yrke. Elevens svar kodades till en fyrsiffrig kod enligt ISCO och 

därefter till socioekonomiskt index (ISEI). Hög ISEI-värde indikerar hög yrkesstatus. 

Variabeln standardiserades så att medelvärdet fick värde noll och standardavvikelsen blev ett. 

Den förälder som har den högsta yrkesstatusen ingår i variabeln. Anledningen till att enbart 

den föräldern med högst yrkesstatus och inte ett index av båda föräldrarna används är för att 
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det antas att den högre yrkesstatusen väger tyngre än den lägre (Erikson 1984). Bortfallet som 

var tre procent substituerades inte eftersom det var relativt lågt. Maxvärdet för variabeln var 

2,16 och minvärdet var -2,76. 

De elever som deltog i PISA- studien fick göra test i matematik och läsförståelse. Resultatet 

kodas i resultat för fem deltest för matematik respektive läsning. Högt värde på dessa 

variabler indikerar på högt resultat på deltestet. Variablerna operationaliserades till ett 

medelvärdesresultat där variablerna för de fem deltesten i matematik och de fem deltesten i 

läsning adderades och därefter dividerades med antal variabler som ingick, i detta fall 10. 

Därmed operationaliserades testresultat med ett medelvärdesindex av läsning och matematik, 

med variabelnamn testresultat. Varför en indexering av testresultat genomfördes beskrivs i 

avsnittet regressionsdiagnostik. Variabeln standardiserades därefter så medelvärdet var noll 

och standardavvikelsen ett. Det fanns inget bortfall för variabeln testresultat. Maxvärde för 

testresultat var 2,91 och minvärde var -4,94. Det låga minvärdet indikerar att det finns få 

elever med mycket låga värden på testresultat. 

Variabel etnicitet bestod av två dummyvariabler som mäts med frågan: I vilket land är du och 

dina föräldrar födda? Med svarsalternativen: Sverige eller Annat land. Den första 

dummyvariabeln transformerades till att bli elever som svarat att de är födda i Sverige men att 

elevens föräldrar är födda i Annat land, det vill säga andra generationens invandrare. Den 

andra dummyvariabeln transformerades till att kategoriseras som svarat att de är födda i 

Annat land. Det vill säga första generationens invandrare. Referenskategorin är därmed elever 

som är svenska det vill säga elever som är födda i Sverige av föräldrar som är även de är 

födda i Sverige. Bortfallet var drygt en procent, detta är relativt lågt och substitueras därför 

inte. Andel elever som är andra generationens invandrare är fem procent, andel elever som är 

första generationens invandrare är sex procent. Andel elever som är svenskar är således 89 

procent. 

Kön operationaliserades som en dummyvariabel som kategoriseras som Kvinna, 

referenskategori är därmed Man. 49 procent av eleverna är kvinnor och 51 procent är män. 

Attityd till skolan är en variabel som operationaliseras som ett index av frågorna: Tänk på vad 

du har lärt dig i skolan: Hur mycket håller du med om följande påståenden?: Skolan har inte 

gjort mycket för att förbereda mig för vuxenlivet efter jag slutat skolan, Skolan har varit 

bortkastad tid, Skolan har gett mig självförtroende att fatta beslut samt Skolan har lärt mig 

saker som kan vara användbara i ett arbete. Med svarsalternativen: Håller med i hög grad, 
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Håller med, Håller inte med och Håller inte alls med. Värden för de två sista påståendena 

inverterades, då de är positiva påståenden till skillnad från de övriga som är negativa 

påståenden. Därefter adderades värdet för respektive påstående för att bli ett index där högt 

positivt värde indikerar att eleven är positiv till skolan, och högt negativt värde indikerar att 

eleven är negativ till skolan. Bortfallet substituerades inte eftersom det var relativt lågt, en 

procent. Medelvärde för attityd till skola är 0,02 och standardavvikelse är drygt ett. Maxvärde 

är 3 och min värde är -3. 

Analysmetod 

Den analysmetod som används i undersökningen är Linear Probability Model (LPM). 

Metoden används vid linjära modeller, då den beroende variabeln är dikotom, det vill säga att 

den enbart kan anta två värden. Då det är av vikt att koefficienterna (βi) i olika modeller är 

tolkningsbara och jämförbara mellan olika modeller som testas är linjära analysmetoder att 

föredra. För övriga analysmetoder där dikotom beroende variabel analyseras, så som logistisk 

regressionsanalys, är koefficienterna inte tolkningsbara på samma sätt som för linjär modell 

(Gujarati & Porter, 2009). Eftersom syftet med undersökningen är att studera hur familjetyp 

påverkar utbildningsförväntningar och hur effekten av familjetyp påverkas av övriga 

oberoende variabler är denna analysmetod att föredra till skillnad från andra analysmetoder 

som logistisk regressionsanalys. 

Kritik som förekommer mot LPM är att det finns risk att värdet av skattningar för den 

beroende variabeln understiger noll eller överstiger ett, eftersom variabeln enbart kan anta 

värdet ett eller noll ska detta inte kunna ske. Förespråkare av LPM- metoden menar dock att 

dessa extrema resultat enbart existerar om det finns interaktion i modellen eller om någon av 

de oberoende variablerna är kontinuerliga. Vidare är metoden bra att använda då syftet med 

undersökningen inte är att skatta sannolikheter av den beroende variabeln, utan att analysera 

hur koefficienter för de oberoende variablerna förändras beroende på vilka variabler som 

finns med i modellerna. Eftersom analyserna i undersökningen inte kommer resulteras i att 

den beroende variabeln skattas beroende på värden som ingår i modellerna utan kommer 

resulteras i att koefficienter för de oberoende variablerna kommer att jämföras beroende på 

vilka variabler som ingår i modellen är det av relevans att genomföra analyserna med LPM-

metod (Hellevik, 2009; Mood, 2010). 
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Koefficienterna i modellerna tolkas på liknande sätt som för vanlig linjär regressionsmodell. 

Då de oberoende variablerna ökar en enhet kommer sannolikheten att 

utbildningsförväntningar är universitet/högskola att öka med βi- procentenheter. 

De modeller som kommer att testas redovisas nedan i tabell 1. 

Tabell 1 Modeller som testas med LPM-analys 

 Modell Felterm 

Modell 1 P1=β0+D1β1+D2β2+D3β3+D4β4 +ε1 

Modell 2 P2=Modell1+ D5β5+D6β6+D7β7+D8β8+D9β9+D10β10+X1 β11 +ε2 

Modell 3 P3=Modell2+D11β12+D12β13+D13β14 +ε3 

Modell 4 P4=Modell3+ X2β15 +ε4 

Modell 5 P5=Modell3+ X3β16 +ε5 

Modell 6 P6=Modell4+Modell5 +ε5 

Pi= sannolikhet att utbildningsförväntningar är universitet/högskola i modell i ; D1= Familjetyp: 1 om bor 

med mamma, 0 om annars ; D2= Familjetyp: 1 om bor med pappa, 0 om annars ; D3= Familjetyp: 1 om 

bor med övriga, 0 om annars ; D4= Familjetyp: 1 om saknas, 0 om annars; D5=Mammas utbildning: 1 om 

låg, 0 om annars; D6=Mammas utbildning: 1 om mellan, 0 om annars; D7=Mammas utbildning: 1 om 

saknas, 0 om annars; D8=Pappas utbildning: 1 om låg, 0 om annars; D9=Pappas utbildning: 1 om mellan, 

0 om annars; D10=Pappas utbildning: 1 om saknas, 0 om annars; D11= Kön: 1 om kvinna, 0 om man ; 

D12= Etnicitet: 1 om 2:a generationens invandrare, 0 om annars ; D13= Etnicitet: 1 om 1:a generationens 

invandrare, 0 om annars ; X1=Föräldrars yrkesstatus; X2= testresultat; X3=attityd till skola εi= Felterm för 

modell i 

Modell 1 testar för hur sambandet mellan familjetyp och utbildningsförväntningar är utan att 

någon övrig variabel kontrolleras för. I modell 2 studeras hur utbildningsförväntningar 

påverkas av familjetyp samt föräldrars utbildning och yrkesstatus. I denna modell kan det 

studeras hur den effekt som familjetyp inverkar på utbildningsförväntningar påverkas av 

föräldrars utbildning och yrke. I modell 3 studeras sambandet mellan 

utbildningsförväntningar och familjetyp, föräldrars utbildning, yrke samt kön och etnicitet. 

Hur bakgrundsvariablerna kön och etnicitet påverkar den effekt som familjetyp inverkar på 

utbildningsförväntningar kan studeras i denna modell. Modell 4 studerar sambandet mellan 

utbildningsförväntningar och familjetyp, föräldrars utbildning, föräldrars yrke, kön och 

etnicitet samt testresultat. Hur testresultat påverkar effekten som familjetyp inverkar på 

utbildningsförväntningar studeras i denna modell. Om testresultat innebär en stor minskning 

av effekten som familjetyp inverkar på utbildningsförväntningar kan eventuellt samband 

mellan familjetyp och utbildningsförväntningar vara primära. Det vill säga anledningen till att 
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familjetyp påverkar utbildningsförväntningar är att elever som bor i olika typer av familjer har 

olika testresultat. I modell 5 studeras sambandet mellan utbildningsförväntningar och 

familjetyp, föräldrars utbildning, föräldrars yrke, kön, etnicitet och attityd till skola. Hur 

attityd till skolan påverkar effekten som familjetyp inverkar på utbildningsförväntningar 

studeras i denna modell. Om eventuell resterande sekundär effekt av hur familjetyp påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av attityd till skola kan även analyseras i modellen. 

Den sista modellen studeras sambandet mellan familjetyp och samtliga oberoende variabler. 

Genom att ha olika modeller för testresultat, attityd till skola samt en sammanslagning av 

dessa modeller kan analyser av vilken av dessa variabler som påverkar effekten som 

familjetyp inverkar på utbildningsförväntningar mest. 

Regressionsdiagnostik 

Multikollinearitet innebär att två eller fler oberoende variabler korrelerar med varandra vilket 

leder till att det inte går att hålla isär vilken eller vilka variabler som ger vilka effekter för den 

beroende variabeln. VIF-värden (Variance Inflation Factor) togs fram för samtliga oberoende 

variabler. Eftersom testresultat för matematik och läsning fick ett värde över tre, slog 

variabeln ihop till ett index, (se kapitel undersökningens genomförande). Övriga variabler 

hade VIF- värden under två och det antas därmed att det inte förekommer allvalig 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. 

Då reliabilitet testas för variablerna som ingår i attitydindexet, är Cronbachs alpha 0,645. 

Detta är lågt då tummregeln för bra reliabilitet enligt forskare är 0,8. Det låga alphavärdet kan 

indikera att reliabiliteten är låg, det vill säga att mätningarna inte är tillförlitliga (Bryman 

2006). Trotts detta kommer variabeln att vara med i undersökningen, men i diskussionsdelen 

kommer hänsyn tas till detta reliabilitetstest. 
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Resultat 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att redovisas. Det första avsnittet omfattar 

deskriptiv analys där samband mellan familjetyp och övriga oberoende variabler redovisas 

samt samband mellan beroende variabeln utbildningsförväntningar och oberoende variabler. 

Efter detta avsnitt följer analys av LPM- analysen, samtliga sex modeller som har testats 

kommer att redovisas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

Deskriptiv analys 

Deskriptiv analys genomförs för att få en beskrivande bild av hur variablerna är fördelade i 

datamaterialet. I tabell 2 visas samband och procentuell fördelning mellan familjetyp och 

föräldrars utbildning, kön och etnicitet. I tabell 3 visas samband och procentuell fördelning 

för familjetyp och testresultat, attityd till skola samt föräldrars yrkesstatus. I tabell 4 visas 

samband och procentuell fördelning mellan mellan utbildningsförväntningar och oberoende 

variabler. 

Eftersom variablerna familjetyp, mammas och pappas utbildningsnivå, kön och etnicitet är 

nominalskalnivåvariabler används sambandsmåttet Chi
2
 (χ

2
) för samband mellan dessa 

variabler. Eftersom testresultat, attityd till skola och föräldrars yrkesstatus är 

intervallskalnivåvariabler används Pearsons korrelation (ρx,y) som sambandsmått då samband 

med utbildningsförväntningar testas. Sambandsmått mellan testresultat, attityd till skola samt 

föräldrars yrkesstatus och familjetyp kommer att testas med F-test (Gujarati & Porter, 2009).  

Testen χ
2
 och ρx,y används för att testa om det finns signifikanta samband mellan två variabler. 

χ
2
 kan anta värden från noll till ∞ (oändligheten) och ρx,y kan anta värden från -1 till +1. Ett 

positivt värde innebär ett positivt samband det vill säga att då värdet på den ena variabeln 

ökar, kommer även värde på den andra variabeln att öka. Problem med χ
2
-test är att det kan ge 

felaktiga resultat om förväntat värde är mindre än fem i mer än 20 procent av cellerna. I 

undersökningen finns dock inga sådana problem. F-test testar om medelvärden är olika för 

den beroende variabeln (a.a.). 
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Nollhypoteser för χ
2
-test som kommer att testas i deskriptiv analys är:  

H0= Det finns inget samband mellan familjetyp/utbildningsförväntningar och oberoende 

variabel. 

Mothypotesen är såldes: 

H1= Det finns samband mellan familjetyp/utbildningsförväntningar och oberoende variabel. 

Förkastas H0 kan ett samband mellan de variabler som testas påvisas. 

För ρx,y är nollhypotesen följande: 

H0=Det finns ingen korrelation mellan utbildningsförväntningar och oberoende variabel. 

Mothypotesen är därmed: 

H1= Det finns korrelation mellan utbildningsförväntningar och oberoende variabel. 

Förkastas H0 antas korrelation mellan variablerna finnas. 

För F-test är nollhypotesen följande: 

H0= Medelvärde för variabeln (testresultat, attityd till skola eller föräldrars yrkesstatus) är 

lika för alla familjetyper. 

Mothypotesen är därmed: 

H1= Medelvärdena för variabeln (testresultat, attityd till skola eller föräldrars yrkesstatus) är 

inte lika för alla familjetyper. 

Förkastas H0 antas medelvärde av testresultat, attityd till skola eller föräldrars yrkesstatus vara 

olika för elever som bor i olika familjetyper. 

Familjetyp och övriga oberoende variabler 

Sambanden som beskrivs nedan visas i tabell 2 (sida 19) och tabell 3 (sida 20). 

χ
2 

för samband mellan familjetyp och mammas och pappas utbildning är signifikant på under 

en promilles signifikansnivå. Andel elever som har en mamma som har låg utbildningsnivå 

och som bor med både mamma och pappa är knappt 59 procent. Andel elever med mammor 

som har hög respektive medel utbildningsnivå och som bor med både mamma och pappa är 

67 respektive 70 procent. Andel elever som inte har angett mammas utbildningsnivå och som 

bor med både mamma och pappa är 47 procent. Andel elever som har en pappa med låg 

utbildningsnivå och som bor med både mamma och pappa är 64 procent. Andel elever som 

har pappa med hög respektive medel utbildningsnivå och som bor med både mamma och 

pappa är 70 respektive 69 procent. Andel elever som inte har angett pappas utbildningsnivå 

och som bor med både mamma och pappa är 36 procent. Detta visar att en betydligt mindre 

andel elever som inte har uppgett föräldrars utbildningsnivå bor med både mamma och pappa. 
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Deskriptiv analys visar även att något större andel elever med lågutbildade föräldrar bor i 

familj med bara mamma eller med bara pappa. 

Det finns även signifikanta skillnader mellan elevens kön och familjetyp, på en procent 

signifikansnivå. Sambadet är dock svagt då bara något fler elever som är kvinnor som bor i 

familj med ensamstående mammor och något fler elever som är män bor i familj med 

ensamstående pappor. Ungefär lika stor andel kvinnliga som manliga elever bor med både 

mamma och pappa. 

Tabell 2 Samband mellan familjetyp och föräldrars utbildning, kön och etnicitet  

 Bor med 

mamma
3 

Bor med 

pappa
3
 

Bor med 

övriga
3
 

Familjetyp 

saknas
3
 

 

Sambandsmått 

Mammas 

utbildning 

Låg 

Medel 

Hög 

Saknas 

 

 

20,9 

17,1 

17,8 

24,1 

 

 

6,4 

3,4 

4,3 

8,3 

 

 

12,8 

p8,3 

10,1 

11,5 

 

 

1,1 

1,7 

1,1 

9,0 

150,5332 

sig=0,000 

Pappas 

utbildning 

Låg 

Medel 

Hög 

Saknas 

 

 

18,3 

15,6 

15,4 

41,4 

 

 

5,3 

4,8 

4,4 

3,1 

 

 

10,3 

10,1 

p9,2 

13,7 

 

 

1,9 

0,8 

1,5 

5,4 

247,556 

sig=0,000 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

19,3 

17,3 

 

3,5 

5,6 

 

10,4 

p9,8 

 

1,8 

1,7 

15,092 

sig=0,005 

Etnicitet 

2a g. inv. 

1a g. inv. 

Svensk 

 

29,5 

19,6 

17,6 

 

3,7 

1,5 

4,8 

 

10,8 

12,5 

10,0 

 

0,0 

1,1 

1,6 

33,1751 

sig=0,000 

1= 2 celler har observerat värde mindre än fem (13,3 %). 2= 1 cell har observerat värde mindre än fem (5,0 

%); 3= Dummyvariabel, referenskategori är bor med mamma och pappa. 

Sambandet mellan etnicitet och familjetyp är signifikant på under en promilles 

signifikansnivå. En större andel elever som är andra generationens invandare bor med 
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ensamstående mammor än elever som är första generationens invandrare eller har svensk 

bakgrund. En större andel elever med svensk bakgrund och första generationens invandare 

bor med både mamma och pappa än elever som är andra generationens invandrare. 

Tabell 3 visar att F-test för testresultat och familjetyp är signifikant på under en promilles 

signifikansnivå. Genomsnittligt testresultat för elever som bor i familj med ensamstående 

förälder är betydligt lägre än för elever som bor med två föräldrar. Medel testresultat för 

elever som bor med bara mamma, bara pappa, bor med övriga eller som inte har angett 

familjetyp är negativt. Medel testresultat för elever som bor med både mamma och pappa är 

dock positivt. Detta indikerar att testresultat för elever generellt är högre om eleven bor med 

både mamma och pappa än om de bor i ensamstående familjer eller familjer med annan 

struktur. 

Tabell 3 Samband mellan familjetyp och testresultat, attityd till skola samt föräldrars yrkesstatus 

 

 

Testresultat Attityd till skola Föräldrars yrkesstatus 

Familjetyp 

Bor med: 

Medel

värde 

SD Mi

n 

Ma

x 

Medel

värde 

SD Mi

n 

Ma

x 

Medel

värde 

SD Mi

n 

Ma

x 

Mamma1 -0,2 1,0 -4.5 2,3 0 1 -2 3 -0,2 1,1 -2,8 2,2 

Pappa1 -0,2 1,0 -3,3 2,0 0 1 -2 3 -0,2 1,1 -2,8 2,2 

Övriga1 -0,2 1,0 -4,9 2,6 0 1 -3 3 -0,1 1,0 -2,8 2,2 

Mamma & 

pappa 

-0,1 1,0 -4,2 2,9 0 1 -3 3 -0,1 1,0 -2,8 2,2 

Familjetyp 

saknas1 

-0,5 1,1 -3,3 1,7 0 1 -3 1 -0,5 1,3 -2,8 1,8 

F-värde 31,934  Sig=0,000 9,465  Sig=0,000 20,731  Sig=0,000 

1= 1 om kategorin i tabellen, 0 om referenskategori bor med mamma och pappa; 2=dummyvariabel. 

F-test för attityd till skola är signifikant på under en promilles signifikansnivå. Dock är 

medelvärde, min och maxvärde relativt lika för samtliga familjetyper. Inga slutsatser om att 

det finns stora skillnader i attityd till skola för elever som bor i familjer med olika struktur kan 

dras. 

För föräldrars yrkesstatus är F-värdet signifikant på under en promilles signifikansnivå. 

Genomsnittligt föräldrars yrkesstatus för elever som bor med bara mamma, bara pappa, bor 
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med övriga eller inte har angett familjetyp har föräldrar är negativt. För elever som bor med 

både mamma och pappa är dock föräldrars genomsnittliga yrkesstatus positiv. Detta indikerar 

att elever som bor med både mamma och pappa tenderar att ha föräldrar med högre 

yrkesstatus än elever som bor i familj med annan struktur.  

Utbildningsförväntningar och oberoende variabler 

Samband mellan utbildningsförväntningar och oberoende variabler visas i tabell 4 (sida 22). 

Det finns signifikant samband på under en promilles signifikansnivå mellan familjetyp och 

utbildningsförväntningar. Tabell 4 visar att betydligt större andel elever som bor med både 

mamma och pappa har universitet/högskola som utbildningsförväntningar än elever som bor i 

familj med ensamstående föräldrar eller familj med annan struktur. 61 procent av eleverna 

som bor med både mamma och pappa har universitet eller högskola som 

utbildningsförväntningar. Betydligt lägre andel elever som bor med mamma, bor med pappa, 

bor med övriga eller inte har angett familjetyp har universitet eller högskola som 

utbildningsförväntningar. 53, 43, 50 respektive 44 procent av eleverna med dessa familjetyper 

av universitet eller högskola som utbildningsförväntningar. 

Det finns även signifikanta skillnader, under en promilles signifikansnivå, för samband 

mellan föräldrars utbildningsnivå och utbildningsförväntningar. En betydligt större andel 

elever med medel- eller högutbildade föräldrar har universitet/högskola som 

utbildningsförväntningar. 

Även för variabeln kön finns signifikanta skillnader i utbildningsförväntningar, på under en 

promilles signifikansnivå. En betydligt större andel kvinnor förväntar studera vidare på 

universitet/högskola än män. 

Det finns signifikant samband mellan etnicitet och utbildningsförväntningar, på under en 

promilles signifikansnivå. En större andel elever som har invandrarbakgrund har 

universitet/högskola som utbildningsförväntningar än elever som har svensk bakgrund. 
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Tabell 4. Samband mellan utbildningsförväntningar och oberoende variabler 

 Ej universitet/högskola
 

Universitet/högskola Sambandsmått
1 

Familjetyp
1
 

Bor med mamma 

Bor med pappa 

Bor med övriga 

Bor med mamma och pappa 

Saknas 

 

47,3 

56,6 

50,0 

39,3 

56,5 

 

52,7 

43,4 

50,0 

60,7 

43,5 

53,563*** 

Mammas utbildning
1
 

Låg 

Medel 

Hög 

Saknas 

 

57,1 

47,7 

33,6 

61,4 

 

42,9 

52,3 

66,4 

38,6 

188,584*** 

Pappas utbildning
1
 

Låg 

Medel 

Hög 

Saknas 

 

53,4 

46,3 

31,9 

58,2 

 

46,6 

53,7 

68,1 

41,8 

184,470*** 

Kön
1
 

Kvinna 

Man 

 

35,6 

50,0 

 

64,4 

50,0 

97,420*** 

Etnicitet
1
 

2: a g. inv. 

1: a g. inv. 

Svensk 

 

31,5 

36,9 

43,9 

 

68,5 

63,1 

56,1 

18,064*** 

Föräldrars yrkesstatus
2 -0,303 0,243 0,280** 

Testresultat
2
 -0,463 0,363 0,411*** 

Attityd till skola
2
 0,003 03 0,205*** 

1= testas med Chi2-test; 2=korrelation med Pearson korrelation; 3=medelvärde av föräldrars yrkesstatus, 

testresultat eller attityd; 

**=sig.<0,01; ***=sig.<0,001. 

För testresultat, attityd till skola och föräldrars yrkesstatus finns positiv korrelation vilket 

innebär att ju högre testresultat, attityd till skola och föräldrars yrkesstatus desto större 
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sannolikhet att utbildningsförväntningar är universitet/högskola. Samtliga variabler är 

signifikanta på minst en procent signifikansnivå. Medelvärde för föräldrars yrkesstatus och 

testresultat är negativt för elever som inte har universitet eller högskola som yrkesstatus 

medan medelvärde för dessa variabler är positiva för elever som har universitet eller högskola 

som utbildningsförväntningar. 

Analys av Linear Probability Model 

I följande kapitel presenteras resultat av LPM-analyserna som har genomförts. Samtliga 

modeller som presenterades i kapitlet för teori har testats med LPM-analys och redovisas i 

detta avsnitt. Koefficienter och signifikansvärde för respektive oberoende variabel i de sex 

modellerna finns presenterade i tabell 5 (sida 29). 

Modell 1 

I modell 1 testas hur utbildningsförväntningar förklaras av familjetyp. Samtliga koefficienter 

är signifikanta på under en procent signifikansnivå. 

Interceptet är 0,607 vilket innebär att sannolikheten att en elev som bor med både mamma och 

pappa har universitet eller högskola som utbildningsförväntningar är 60,7 procent. 

Dummyvariabeln bor med mamma har koefficienten -0,080. För dummyvariabeln bor med 

pappa är koefficienten -0,173. Detta innebär att sannolikheten att en elev som bor med en 

ensamstående mamma har universitet/högskola som utbildningsförväntning är 8,0 

procentenheter lägre än för elever som bor med både mamma och pappa. Sannolikheten att en 

elev har universitet/högskola som utbildningsförväntningar är 17,3 procentenheter lägre för 

elever som bor med en ensamstående pappa än för elever som bor med både mamma och 

pappa. Koefficienterna för dummyvariablerna bor med övriga eller att familjetyp saknas är 

negativa. Sannolikheten att en elev har universitet/högskola som utbildningsförväntningar är 

10,7 procentenheter respektive 17,2 procentenheter lägre om eleven bor i familj med annan 

struktur eller inte har angett familjetyp än elever som bor med både mamma och pappa. 

R
2
-värdet för modell 1 är låg, 0,012 vilket innebär att 1,2 procent av variationen av 

utbildningsförväntningar kan förklaras av familjetyp. 
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Modell 2 

I modell 2 testas hur utbildningsförväntningar förklaras familjetyp samt mammas och pappa 

utbildningsnivå och föräldrars yrkesstatus. Samtliga variabler är signifikanta på minst fem 

procent signifikansnivå. 

För dummyvariablerna som mäter föräldrars utbildningsnivå är samtliga koefficienter 

negativa. Det innebär att sannolikheten att en elev har universitet/högskola som 

utbildningsförväntningar är lägre om eleven har en mamma eller en pappa som har låg eller 

medel utbildningsnivå eller om eleven inte har uppgett föräldrars utbildning än om eleven har 

en mamma eller pappa som har hög utbildningsnivå. Detta överrensstämmer med resultat för 

deskriptiv analys. 

Det positiva värde på koefficienten för variabeln som mäter yrkesstatus innebär att för varje 

nivå som föräldrars yrkesstatus ökar kommer sannolikheten att elevens 

utbildningsförväntningar att öka. 

Liksom för modell 1 är koefficienterna för dummyvariablerna som mäter familjetyp negativa. 

Detta innebär att det finns ett signifikant samband mellan utbildningsförväntningar och 

familjetyp trots att mammas och pappas utbildning samt föräldrars yrkesstatus kontrolleras 

för. Dock har sambandet minskats. Koefficienten för variabeln bor med mamma är -0,038 i 

modell 2, detta är en minskning med 0,042 enheter från modell 1. Reduktionen betyder att 53 

procent av sambandet mellan om en elev bor med en ensamstående mamma och 

utbildningsförväntningar kan förklaras av föräldrars utbildning och yrkesstatus. Koefficienten 

för variabeln bor med pappa har minskat med 4,3 procentenheter från modell 1 till modell 2. 

Detta innebär att drygt 25 procent av sambandet mellan om en elev bor med en ensamstående 

pappa kan förklaras av föräldrars utbildning och yrkesstatus. 

Vidare har även koefficienterna för variablerna bor med övriga och familjetyp saknas minskat 

från modell 1 till modell 2. 32 respektive 28 procent av sambandet mellan dessa variabler och 

utbildningsförväntningar kan förklaras av föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus. 

R
2
- värdet är 0,099 och därmed högre i denna modell än för modell 1. Värdet innebär att 9,9 

procent av variationen av utbildningsförväntningar kan förklaras av variablerna i modellen. 
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Modell 3 

I modell 3 testas hur utbildningsförväntningar påverkas av familjetyp, föräldrars utbildning, 

yrkesstatus, kön och etnicitet. Samtliga koefficienter är signifikanta på minst fem procent 

signifikansnivå. 

Koefficienten för variabeln kön är positiv. Även koefficienterna för dummyvariablerna som 

mäter om en elev är andra eller första generationens invandare är positiva. Kvinnliga elever 

och elever med invandrarbakgrund tenderar att ha högre utbildningsförväntningar än manliga 

elever och elever med svensk bakgrund. Detta är liknande resultat som deskriptiv analys. 

Koefficienter för föräldrars utbildning och yrkesstatus är relativt lika i modell 3 som för 

modell 2. Även koefficienterna för dummyvariablerna som mäter familjetyp är relativt lika i 

denna modell. Det innebär att den effekt som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar 

inte kan förklaras av kön och etnicitet. 

R
2
- värdet i modell 3 är 0,133, vilket är något högre än för modell 2. Värdet innebär att 13,3 

procent av variationen av utbildningsförväntningar kan förklaras av variablerna i modell 3. 

Modell 4 

I modell 4 testas hur utbildningsförväntningar påverkas av familjetyp, föräldrars 

utbildningsnivå och yrkesstatus, kön, etnicitet samt testresultat. Koefficienter för variablerna 

bor med mamma, bor med övriga samt familjetyp saknas är ickesignifikanta. Även variabeln 

mammas utbildning saknas är ickesignifikant. Övriga koefficienter är signifikanta på minst 

fem procent signifikansnivå. 

Koefficienten för variabeln testresultat är positiv vilket innebär att då testresultat ökar 

kommer även sannolikheten att universitet/högskola är utbildningsförväntningar att öka. 

Vilket överrensstämmer med resultat för deskriptiv analys. 

Koefficienter för variablerna kön och andra generationens invandrare har minskat till skillnad 

för modell 3. Det innebär att en del av den effekt som dessa variabler inverkar på 

utbildningsförväntningar kan förklaras av testresultat. Koefficienten för första generationens 

invandrare har däremot ökat i denna modell till skillnad från modell 3. 

Koefficienter för variabler som mäter föräldrars utbildningsnivå är relativt lika i modell 3 och 

modell 4. Vissa koefficienter har ökat medan vissa har minskat. Koefficient för föräldrars 

yrkesstatus har minskat i modell 4 i jämförelse med i modell 3. Det innebär att en del av den 
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effekt som föräldrars yrkesstatus påverkar utbildningsförväntningar kan förklaras av 

testresultat. 

Tre av fyra variabler som mäter familjetyp är ickesignifikanta i modell 4. Koefficienten för 

variabeln bor med pappa är fortfarande signifikant men har minskat med fyra procentenheter 

från modell 3. Detta innebär att 36 procent av sambandet mellan utbildningsförväntningar och 

dummyvariabeln som mäter om en elev bor med en ensamstående pappa kan förklaras av 

testresultat. 

All effekt som bor med mamma, bor med övriga samt om familjetyp saknas påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av testresultat, demografiska bakgrundsvariabler, 

föräldrars utbildningsnivå samt föräldrars yrkesstatus. Detta eftersom dessa variabler är 

ickesignifikanta i modell 4 där testresultat är med men signifikanta i modell 3 där testresultat 

inte finns med. 

R
2
- värdet för modell 4 är 0,245, detta är högre än för de tidigare modellerna. Värdet innebär 

att 24,5 procent av variationen av utbildningsförväntningar kan förklaras av variablerna i 

modell 4. 

Modell 5 

I modell 5 testas hur utbildningsförväntning förklaras av familjetyp, mammas och pappas 

utbildning, föräldrars yrkesstatus, kön, etnicitet samt attityd till skola. Variabeln bor med 

mamma och mammas utbildning saknas är ickesignifikant. Samtliga övriga variabler är 

signifikanta på minst fem procent signifikansnivå. 

Koefficienten för variabeln attityd till skola är positiv vilket innebär att ju mer positiv en elev 

är till skolan desto större är sannolikheten att elevens utbildningsförväntningar är 

universitet/högskola. Införandet av variabeln attityd till skola medförde en viss minskning av 

koefficienterna för variablerna som mäter familjetyp till skillnad från modell 3. Koefficienten 

som mäter bor med mamma är ickesignifikant. Detta betyder att införandet av attityd till skola 

medför att all effekt som bor med mamma påverkar utbildningsförväntningar kan förklaras av 

de variabler som finns i modell 5. Vidare förklarar attityd till skola en viss del av den effekt 

som övriga familjetypsvariabler påverkar utbildningsförväntningar.  

Koefficienter för övriga oberoende variabler är relativt lika i modell 5 som modell 3. 

R
2
- värdet har sjunkit till skillnad från modell 4 till 0,158. Det innebär att 15,8 procent av 

variationen av utbildningsförväntningar kan förklaras av variablerna som ingår i modell 5. 
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Modell 6 

I modell 6 testas hur utbildningsförväntning förklaras av samtliga variabler, det vill säga 

familjetyp, mammas och pappas utbildningsnivå, föräldrars yrkesstatus, kön, etnicitet, 

testresultat samt attityd till skola. Samtliga variabler som mäter familjetyp är ickesignifikanta. 

Variablerna mammas och pappas utbildningsnivå saknas är även dessa ickesignifikanta. 

Övriga variabler är signifikanta på minst en procent signifikansnivå. 

Koefficienterna för testresultat har sjunkit något från modell 4 till modell 6. Koefficienten för 

attityd till skola har även sjunkit från modell 5 till modell 6. Koefficienten för attityd till skola 

har dock sjunkit mer. 30 procent av den effekt som attityd till skola påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av testresultat medan drygt 10 procent av den effekt 

som testresultat påverkar utbildningsförväntningar kan förklaras av attityd till skola. 

Att samtliga variabler som mäter familjetyp är ickesignifikanta betyder att all effekt som 

familjetyp påverkar utbildningsförväntningar kan förklaras av variablerna som ingår i modell 

6. För övriga oberoende variabler är även värdet på koefficienter ungefär lika som för modell 

4. 

R
2
- värdet är 0,257 för modell 6. Det innebär att 25,7 procent av variationen av 

utbildningsförväntningar kan förklaras av de oberoende variablerna som ingår i modell 6. 

Detta är det högsta uppmätta R
2
- värdet i analysen. Vilket innebär att denna modell förklarar 

variationen av utbildningsförväntningar bäst. 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet för Linear Probability Model analys visar att det finns signifikant samband mellan 

familjetyp och utbildningsförväntningar då inga övriga oberoende variabler kontrolleras för. 

Vidare visar analysen att variablerna mammas och pappas utbildningsnivå och föräldrars 

yrkesstatus förklarar upp till 53 procent av den effekt som familjetypsvariabler påverkar 

utbildningsförväntningar. Demografiska bakgrundsvariablerna kön och etnicitet kan inte antas 

påverka effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar i någon högre grad. 

Då testresultat inkluderas i analysen blir koefficienterna för variabeln bor med mamma, bor 

med övriga och familjetyp saknas ickesignifikanta. Det betyder att all effekt som dessa 

variabler påvekrar utbildningsförväntningar kan förklaras av testresultat, föräldrars utbildning 

och yrkesstatus samt demografiska bakgrundsvariabler. Variabeln bor med pappa är 
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fortfarande signifikant men en stor del av effekten som variabeln påverkar 

utbildningsförväntningar kan förklaras av testresultat. Då attityd till skola inkluderas i 

analysen och testresultat exkluderas är tre av fyra koefficienter för familjetyp signifikanta 

vilket innebär att attityd till skola endast marginellt påverkar den effekt som familjetyp 

inverkar på utbildningsförväntningar. 

Då både testresultat och attityd till skola inkluderas i analysen är samtliga koefficienter som 

mäter familjetyp ickesignifikanta. Vidare förklarar testresultat ungefär 30 procent av den 

effekt som attityd till skola påverkar utbildningsförväntningar. 10 procent av den effekt som 

testresultat påverkar utbildningsförväntningar kan förklaras av attityd till skola. 

Av de hypoteser som har testas med ovanstående analys kan följande antas: 

1. Barn som bor i familjer med ensamstående föräldrar tenderar att ha lägre 

utbildningsförväntningar än barn som bor med två föräldrar 

2. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då mammas och 

pappas utbildningsnivå och föräldrars yrkesstatus kontrolleras för 

4. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då testresultat 

kontrolleras för 

5. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då barns attityd 

till skolan kontrolleras för 

Följande hypotes kan inte antas: 

3. Effekten som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar reduceras då demografiska 

bakgrundsvariabler kontrolleras för 
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Tabell 5 Resultat av  LPM-analys för samtliga modeller 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Bor med: 

Mamma 

 

-0,080*** 

 

-0,038* 

 

-0,044* 

 

-0,006 

 

-0,036 

 

-0,001 

Pappa -0,173*** -0,130*** -0,110** -0,070* -0,091** -0,057 

Övriga -0,107*** -0,073** -0,074** -0,037 -0,071** -0,036 

Familjetyp saknas -0,172** -0,124* -0,130* -0,068 -0,118* -0,062 

Mammas 

utbildning: Låg 

  

-0,109*** 

 

-0,130*** 

 

-0,082*** 

 

-0,125*** 

 

-0,080*** 

Medel  -0,071*** -0,065** -0,076*** -0,066*** -0,075*** 

Saknas  -0,135** -0,114** -0,053 -0,112** -0,056 

Pappas 

utbildning: Låg 

  

-0,084*** 

 

-0,080*** 

 

-0,071*** 

 

-0,072*** 

 

-0,066** 

Medel  -0,054** -0,048* -0,066*** -0,048* -0,065*** 

Saknas  -0,076* -0,090** -0,066* -0,065 -0,050 

Yrkesstatus  -0,106*** -0,115*** -0,061*** -0,110*** -0,060*** 

Kön   -0,146*** -0,110*** -0,137*** -0,106*** 

2a g. invandrare   -0,207*** -0,228*** -0,192*** -0,215*** 

1a g. invandrare   -0,149*** -0,312*** -0,128*** -0,288*** 

Testresultat    -0,199***  -0,180*** 

Attityd     -0,081*** -0,057*** 

Intercept -0,607*** -0,677*** -0,585*** -0,570*** -0,583*** -0,568*** 

R2 -0,012 -0,099 -0,133 -0,245 -0,158 -0,257 

*=sig.<0,05; **=sig.<0,01; ***=sig.<0,001 
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Diskussion 

Undersökningen syftade till att studera sambandet mellan familjetyp och elevers 

utbildningsförväntningar. Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan vilken 

typ av familj en elev bor i och utbildningsförväntningar. Syftet var även att förklara vad 

samband mellan familjetyp och elevens utbildningsförväntningar beror på. 

Resultatet för LPM-analys samt för deskriptiv analys visar att det finns signifikanta skillnader 

mellan familjetyp och utbildningsförväntningar. Elever som bor med ensamstående mammor 

eller pappor eller i familj med annan struktur alternativt inte har uppgett familjetyp, tenderar 

att ha universitet eller högskola som utbildningsförväntningar i lägre utsträckning än elever 

som bor med både mamma och pappa. Detta överensstämmer med McLanahan och Sandefurs 

(1994) studie om att barn som växer upp med ensamstående föräldrar förväntar sig studera på 

college i lägre utsträckning än barn som växer upp med två föräldrar. 

Resultatet i undersökningen visar vidare att det finns signifikanta skillnader för samband 

mellan bakgrundsvariabler mammas och pappas utbildning, föräldrars yrkesstatus, kön och 

etnicitet och utbildningsförväntningar. Elever som har högutbildade mammor och pappor 

samt föräldrar med hög yrkesstatus tenderar i högre utsträckning ha universitet eller högskola 

som utbildningsförväntningar än elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå och 

yrkesstatus. Detta kan bero på att elever som bor med föräldrar som har högre utbildning och 

högre yrkesstatus i större utsträckning uppfyller de tre faktorer som Breen och Goldthorpe 

(1997) menar förklarar varför en elev bestämmer sig för att studera vidare. De elever som har 

ekonomiska förutsättningarna som krävs för att studera vidare på universitet eller 

högskolenivå kommer med större sannolikhet att göra det. Det kan därmed finnas ett samband 

mellan yrkesstatus och utbildningsnivå och ekonomiska tillgångar. 

Kvinnliga elever och elever med invandrarbakgrund tenderar i högre utsträckning att ha 

universitet eller högskola som utbildningsförväntningar än manliga elever och elever med 

svensk bakgrund. Jonsson och Rudolphi (2010) menar att det är vanligt att just detta samband 

finns, invandrare tenderar att ha högre förväntningar än svenska elever. Men författarna 

menar vidare att invandrarelevers faktiska uppnådda utbildningsnivå generellt är lägre än för 

elever med svensk bakgrund. 
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Resultatet visar vidare att elever som är mer positiva till skolan har större sannolikhet att ha 

universitet eller högskola som utbildningsförväntningar än elever som ha negativ attityd till 

skolan. Dock visar resultatet att sambandet mellan testresultat och utbildningsförväntningar är 

större än för attityd. Detta innebär att ju högre testresultat en elev har desto större är 

sannolikheten att eleven har universitet eller högskola som utbildningsförväntningar. 

Resultatet för LPM-analysen visar att testresultat förklarar 30 procent av den effekt som 

attityd till skola påverkar utbildningsförväntningar. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att alphavärdet för de indikatorer som ingick i variabeln 

attityd till skola är relativt låg. Det är därför inte säkert att variabeln faktiskt mäter attityd till 

skola. Resultatet skulle kanske ha blivit helt annorlunda om en annorlunda mätning av attityd 

skulle ha används. Ett exempel på en annan mätning av variabeln skulle kunna vara antal 

timmar eleven skolkar. Garriga (2010) visar att det finns signifikant korrelation mellan att 

komma försent till skolan och utbildningsnivå. 

LPM-analysen visar att testresultat förklarar en stor del av den effekt som 

familjetypsvariablerna påverkar utbildningsförväntningar. Detta tyder på att anledningen till 

att familjetyp påverkar utbildningsförväntningar är för att elever som bor i familj med 

ensamstående föräldrar eller i familj med annan struktur generellt har lägre testresultat än 

elever som bor med två föräldrar. Resultat för deskriptiv analys visar att medeltestresultat för 

elever som bor i familj med ensamstående föräldrar eller i familj med annan struktur generellt 

är lägre än för elever som bor med två föräldrar. 

En stor del av den effekt som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar kan antas vara 

primära, det vill säga att anledningen till att elever som bor i familjer med olika stuktur har 

olika utbildningsförväntningar är för att de presterar olika bra i skolan. Då testresultat 

inkluderas i modellen är tre av fyra variabler som mäter familjetyp ickesignifikanta vilket 

indikerar att en stor del av den effekt som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar är 

primär. Koefficienten för bor med pappa är dock även signifikant vilket indikerar att viss 

effekt är sekundär, det vill säga den effekt som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar 

som inte kan förklaras av testresultat (Erikson m.fl., 2007). 

Att en stor del av den effekt som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar är primär 

stärks av deskriptiv analys som visar att elever som har föräldrar med låg utbildningsnivå och 

låg yrkesstatys är överrepresenterade för de elever som bor i familjer med ensamstående 

föräldrar. Då både testresultat och attityd till skola inkluderas i modellen är samtliga 
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koefficienter som mäter familjetyp ickesignifikanta. Detta innebär att det inte finns sekundära 

effekter kvar då båda dessa variabler finns med i modellen. Attityd till skola kan därmed antas 

förklara resterande sekundär effekt som familjetyp påverkar utbildningsförväntningar. 

Primära effekter innebär att det existerar ojämlikhet för barn med olika social bakgrund redan 

i tidiga år. Det kan till exempel vara för att föräldrar har olika ekonomiska eller sociala 

förutsättningar att hjälpa sina barn i skolan. Föräldrar som har lägre ekonomiska resurser kan 

till exempel behöva arbeta mer än om resurserna hade varit högre och därmed har dessa 

föräldrar mindre möjlighet att hjälpa sina barn med exempelvis läxläsning. Vilket innebär att 

barn med sämre ekonomiska och sociala resurser presterar sämre i skolan och därmed får 

lägre intentioner om sina framtida studier. Sekundära effekter i sin tur innebär att det finns 

ojämlikhet då barnet blir större. Vilket innebär att ett barn med olika social bakgrund har olika 

möjlighet att göra rationella val (a.a.). Resultatet i undersökningen visar att elever som bor i 

familjer med ensamstående föräldrar både har sämre förutsättningar under uppväxttiden men 

har även sämre förutsättningar senare i levet i jämförelse med barn som bor med båda 

föräldrarna. 

Utbildningsförväntningar är som Morgan (1998) skriver inte perfekta prognoser för hur 

många år en elev kommer att studera. Det är snarare ett mått på vilka intentioner elever har 

angående om att studera på högre nivå. Resultatet visar därmed att elever som bor i familjer 

med ensamstående föräldrar generellt har lägre intentioner om framtida studier. Det finns 

mycket få svenska studier som analyserar om elever som bor i olika familjetyp har olika 

intentioner angående fortsatta studier. Resultatet i denna undersökning är därför mycket 

viktiga. Det visar att barn med olika familjebakgrund trots att de lever i Sverige som har 

framstående välfärdssystemet, har lägre tilltro till sig själva och även sämre möjligheter att 

göra val att studera vidare. 

Det är viktigt att komma ihåg att utbildningsförväntningar i undersökningen 

operationaliserades som elevers subjektiva skattning av hur länge eleverna tror att de kommer 

att studera. Risken finns att elevernas subjektiva skattning beror på hur de mår just för 

stunden då enkäten genomfördes. Vissa elever vill kanske inte studera på universitet eller 

högskola för stunden och skriver att de inte vill fortsätta studera även om de i framtiden 

kommer att vilja göra det. En annan och möjligtvis bättre metod för att skatta elevers 

förväntade utbildningsnivå kan vara genom att genomföra intervjuer med eleven samt med 

elevens anhöriga. På så vis skulle variabeln utbildningsförväntningar vara mindre beroende av 
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elevens humör för stunden och mer beroende av vilken utbildningsnivå som eleven faktiskt 

förväntas uppnå. 

Interaktionseffekter mellan de oberoende variablerna har inte studeras på grund av tidsbrist, 

dock kan det existera interaktion mellan vissa variabler. Exempelvis skulle den effekt som 

familjetyp påverkar utbildningsförväntningar kunna vara större för manliga elever än för 

kvinnliga. Då interaktionseffekter kan innebära att LPM-analyser blir icketillförlitliga skulle 

det vara bra om framtida undersökningar analyserar interaktion mellan de oberoende 

variablerna (Hellevik, 2009; Mood, 2010). 

I framtida studier skulle det vara intressant om sambandet mellan familjetyp och 

utbildningsförväntningar studeras mer noggrant. Genom att skapa ett helt nytt datamaterial 

och formulera frågor så att de syftar till att besvara undersökningens frågeställningar skulle 

resultatet bli mer säker. I denna undersökning är operationalisering av vissa variabler 

problematisk däribland utbildningsförväntningar som enbart är operationaliserad i två 

kategorier. Resultatet skulle kanske bli mer nyanserat om fler kategorier fanns med. Vidare 

innebär variabeln testresultat en del problem då det enbart är matematik och läsning som 

denna variabel består av. Problem med variabeln attityd till skola har redan nämnts och en 

annan mätning av variabeln skulle kanske gett ett annorlunda resultat. 

Hur variabeln familjetyp operationaliseras är även till viss del problematisk eftersom det i 

dagens samhälle finns betydligt fler familjekonstruktioner än bor med mamma, bor med 

pappa, bor med övriga eller bor med både mamma och pappa. Att studera om det existerar 

ojämlikhet i form av sekundära eller primära effekter för barn som växer upp i exempelvis 

familjer med homosexuella föräldrar skulle vara intressant för framtida studier. 

För framtida studier skulle det även vara av vikt att studera hur föräldrars inkomst påverkar 

utbildningsförväntningar. I 2003 års PISA- studie fanns det ingen variabel som mäter 

föräldrars inkomst så därför ingick denna variabel inte i undersökningen. Eftersom 

exempelvis Garriga (2010) menar att inkomst är den variabel som förklarar den mesta av 

effekten som familjetyp påverkar utbildningsnivå skulle införandet av inkomst i studier om 

samband mellan familjetyp och utbildningsförväntningar kanske ge helt andra resultat. 

Införande av inkomst skulle kanske kunna förklara all effekt som familjetyp inverkar på 

utbildningsförväntningar. 
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