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Sammanfattning 

Ytterst lite forskning har gjorts på ett relativt nytt globalt fenomen som innebär att kvinnor har 

på kort tid gått från att varit i minoritet till majoritet av studenterna vid de eftergymnasiala 

utbildningarna och tar examina i betydligt större utsträckning än männen.  Den forskning som 

finns om könskillnader inom eftergymnasial utbildning, har ofta varit otillräcklig i sina 

beskrivningar om de mönster som finns mellan män och kvinnors utbildningsgrad och 

ämnesval samt hur dessa mönster har förändrats över tid. Den bristande redogörelsen av den 

tidigare forskningen har fram till denna deskriptiva studie. 

     Analyser av fyra undersökningar från ESS, European Social Survey visar att kvinnor gick 

från att utgöra minoritet av studenterna inom de eftergymnasiala utbildningarna för 

födelsekohorten 1920-1929, till att vara i betydlig majoritet för födelsekohorten 1930-1939 

och att medianen för män och kvinnors antal studieår skiljer nu för tiden med två års studier. 

För ämnesval visar det sig att de neutrala ämnena minskar i popularitet både för män och 

kvinnor, samtidigt som de humanistiska-, naturvetenskapliga- och medicinska utbildningarna 

ökar och att det finns en tydlig könskillnad inom de fyra ämneskategorierna. När det gäller 

familjebakgrund och dess påverkan om individen skall läsa vidare på eftergymnasial 

utbildning, visar det sig att kvinnor med arbetande föräldrar utan yrkeskvalifikationer har ökat 

sina chanser betydligt större utsträckning än män och kvinnor från andra familjebakgrunder. 

     Resultaten tyder på att förändringarna inom könskillnaden inom eftergymnasial utbildning 

kommer att fortgå, både i vertikalt och horisontalt led och att denna utveckling kommer med 

stor sannolikhet att påverka på lång sikt hälsotillstånd, arbetsmarknaden och 

familjesammansättning för olika socioekonomiska grupper i samhället. 

 

Nyckelord: Könsskillnad, eftergymnasial utbildning, ämnesval och familjebakgrund. 
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1. Inledning 

Under de senaste tre decennier har det skett en global förskjutning av den manliga 

dominansen inom högre utbildning. Denna förändring fortgår och innebär att kvinnor i allt 

större utsträckning väljer att studera vidare på högskole- eller universitetsnivå (Becker et al., 

2010, s. 203). Detta gäller även för Sverige, där kvinnorna i dagens läge är i majoritet på 

många av de högre utbildningarna. Det relativt nya fenomenet syns tydligt om man betraktar 

dagens studenter till exempel sociologistudenter, där männen utgör minoriteten av 

studenterna.   

    Befintliga teorier beskriver att det finns en skillnad i mäns och kvinnors utbildningsgrad 

och som styrks av tidigare empiri. Dock är teorierna bland annat inriktade på att förklara den 

sociala snedrekryteringen till utbildningar kopplade till olika socioekonomiska grupper. Där 

majoriteten av studenterna vid de högre utbildningarna, främst inom medicin och juridik, 

utgörs av högre socioekonomiska skikten, medan studenter från lägre social härkomst utgör 

majoriteten vid de lägre utbildningarna (Bourdieu, 1996, s. 72). En annan förklaringsmodell 

är hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar, främst faderns utbildning och barnens val av 

utbildning. Däremot finns det ytterst lite teorier och forskning som förklarar könsskillnader 

vid de högre utbildningarna och förskjutningen av könsskillnaden som har uppstått. Jacobs 

skriver: 

”We need a theory of gender is likely to be consequential and when it is likely to be 

unimportant. We also need a theory of what economic, social, cultural, and political 

trends can be expected to affect the role of gender in educational sphere.”      

(Jacobs, 1996, s. 177).  

Med andra ord kommer all forskning som berör könsskillnader i de högre utbildningarna få 

betydelser och att även denna studie har en tydlig relevans, med tanke på vilka konsekvenser 

detta fenomen kan komma att få på samhället på lång sikt som arbetsmarknad och 

familjestruktur. Eftersom det finns ytterst lite forskning om könskillnaderna inom 

eftergymnasial utbildning, kommer denna studie vara en beskrivande undersökning för att 

kunna skildra förändringar både vertikalt och horisontalt led, som har skett inom olika 

födelsekohorter. 

     För att jämföra mäns och kvinnors utbildningsgrad inom högre utbildning i olika 

födelsekohorter, kommer denna deskriptiva studie att grunda sig på datamaterialet från 

European Social Survey, ESS som är en akademisk sociologisk undersökning som avser att 
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undersöka attityder och beteende etcetera i 30 olika länder, varav Sverige ingår. Fördelen med 

datamaterialet från ESS är att materialet är insamlat vid fyra olika tillfällen, mellan 2002 till 

2008 och har ungefär lika stora urval vid varje tillfälle, som medför att antalet respondenter 

ökar. För denna studie uppgår urvalet till 7704 respondenter som är födda mellan 1930 till 

1979 och är mellan 25 till 74 år. 

2. Syfte och frågeställning 

Denna deskriptiva studie ämnar undersöka hur männens utbildningsgrad inom eftergymnasial 

utbildning ter sig i jämfört med kvinnornas i olika födelsekohorter och studera om kvinnorna 

har gått förbi männen i utbildningsgrad, speciellt inom högre utbildning i Sverige, om så är 

fallet fastställa tidpunkten när det skedde? Studien kommer även att fokusera att undersöka 

om rollen av de manliga och kvinnliga studenternas familjebakgrund har förändrats över tid 

och om det har skett någon förändring i de typiska manliga och kvinnliga utbildningarna och 

om barn till lågutbildade föräldrar har ökat sina chanser mellan olika födelsekohorter att läsa 

vidare på eftergymnasiala utbildningar. 

De frågeställningar som avses undersökas är: 

 Hur har könsskillnaderna i utbildningsgrad ändrats över tid för olika födelsekohorter? 

 Har skillnader mellan könen förändrats över tid när det gäller avlagda examina? 

 Har skillnader mellan könen förändrats över tid när det gäller val av utbildningar? 

 Har det skett någon förändring över tid när det gäller familjebakgrundens påverkan för 

män och kvinnors utbildningsgrad? 

2.1 Avgränsning 

Denna studie kommer inte ta upp etnicitetsaspekter i könskillnader, utan enbart se till 

könskillnaderna inom högre utbildning. Med högre utbildning avses högskole- eller 

universitetsutbildning som är tre år eller längre och leder till en examen. Begreppet 

eftergymnasial utbildning avser utbildning inom högskola eller universitet.  

2.2 Disposition 

Rapporten börjar med en kort historisk jämförelse mellan Sverige och England, därefter 

kommer den teoretiska bakgrunden att presenteras om könskillnader inom högre utbildning 

och vad den tidigare forskningen visar. Sedan presenteras tänkbara bakomliggande faktorer 

som kan påverka könskillnaden i utbildningsgrad. Därefter kommer ett metodavsnitt som 
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bland annat beskriver operationaliseringar och deskriptiv beskrivning över variablerna. Följt 

av en resultatredovisning och en avslutande diskussion. 

3. Kort historik jämförelse mellan Sverige och England 

Sverige fick sin första folkskolestadga 1842 som innebar att varje socken skulle ha en skola 

med en stadigvarande lärare i varje skola och att undervisningen var både för pojkar och 

flickor. År 1878 omvandlades folkskolestadgan och införde allmän läroplan, med sex års 

undervisning.  Det var dock inte förrän 1882 som skolplikten infördes och det var först 1962 

som den nioåriga obligatoriska grundskolan infördes (Högman, 2011).  

     I Sverige grundades det första universitet år 1447 i Uppsala och det första gymnasiet 

inrättades 1623 i Västerås och år 1693 kom den första reformen som innebar att de som ville 

läsa vidare måste ha genomgått någon form av kunskapsprövning. Detta lade grunden till 

studentexamen. Ett exempel på att kvinnor har varit underordnat det manliga könet i 

utbildning är att kvinnorna tilläts först år 1870 avlägga studentexamen som innebar att 

kvinnorna fick tillträde till högre utbildning, dock fick de tillträde enbart till den medicinska 

fakulteten (Milld, 2007). 

     För att öka flickornas tillgång till utbildning grundades den första flickskolan i Sverige år 

1786, jämfört med pojkskolor som infördes flera århundraden tidigare. Flickskolorna var 

inriktade på att förmedla kunskaper som flickor från medelklass kunde ha användning för, 

medan de välsituerade familjerna anlitade guvernörer (Högman, 2011).  

     För att få ett perspektiv hur Sveriges skolsystem har underordnat de kvinnliga studenterna 

och hur kvinnornas situation har förändrats i Sverige, har England valts ut som 

jämförelseland. Tanken bakom valet är att både England och Sverige är västeuropeiska 

länder, ligger nära geografiskt varandra och att båda länderna är protestantiska, dock 

industrialiserades England tidigare än Sverige. Brooks redogör att den första brittiska kvinnan 

fick en akademisk post år 1894 inom universitet, men även i England har kvinnor varit 

uteslutna. Till skillnad från Sverige som uteslöt alla kvinnor från alla universiteten fram till 

1870, har de engelska kvinnorna varit uteslutna i varierande grad och tid från universiteten. 

De brittiska kvinnorna fick först tillgång till de mindre prestigefyllda universiteten och från 

Oxford och Cambridge som är de mest prestigefyllda fick den engelska kvinnorna så sent som 

på 1930-talet tillträde till Oxford och 1940-talet till Cambridge (Brooks, 1997, s. 13).  
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3.1 Snedrekryteringen till högre utbildning 

I Hildings doktorsavhandling som handlar om Sveriges studenter och utveckling som har skett 

inom högskolor och universitet, belyser den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. 

Snedrekryteringen består av fyra delar: ineffektivitet, orättvisa, social disharmoni och 

representativitet. Ineffektivitet innebär att rätt person på rätt plats, grundat på lämplighet. 

Orättvisa avses ekonomiska förutsättningar att läsa vidare. Hilding redogör att innan 1900-

talet utgjorde studenter från arbetarhem 13,9 procent av alla studenter. 20 år senare har ingen 

större förändring skett, utan förändringen skedde mest vid 1950 och 1960- talet, då 

snedrekryteringen till högre utbildning sjönk, för att sedan ligga på stabil fördelning ända 

fram till 2000-talet (Hilding, 2010, s. 30). 

    Denna snedfördelning tar fasta på de socioekonomiska skillnaderna mellan studenterna och 

på senare tid även med invandrarbakgrund. Könsskillnaderna uttalas inte explicit utan tas upp 

som en underordning i jämförelse av social klass. Där det framkommer att kvinnliga studenter 

av arbetarklass tenderar att vara mer utbildningsbenägna än de kvinnliga studenter som 

kommer från högre tjänstemanna hem. Denna gång underordnas kvinnors position av social 

bakgrund istället männens överordning. Det som lyfts fram i avhandlingen är att kvinnliga 

studenter vars föräldrar är högutbildade minskar, medan kvinnliga studenter vars föräldrar har 

låg grad av utbildning ökar vid de högre utbildningarna (ibid., s. 36). 

    Att se kön underordnat socialklass vid analyser av snedrekryteringen till högskolor och 

universitet ter sig motsägelsefullt med tanke på hur fördelningen mellan kvinnliga och 

mannliga studenter har förändrats över tid, vilket inte kan enbart kan kopplas till social klass.  

3.2 Kvinnors utbildningsgrad över tid 

Förr i tiden var kvinnors utbildning eftersatt jämfört med männens, trots att flickorna oftast 

presterade bättre i grundskolan. DiPrete och Buchmann menar att början av 1900-talet och 

den ekonomiska krisen medförde att processen att jämlikhet skulle råda inom utbildning 

började gro (DiPrete & Buchmann, 2005, s. 1). Bilden av att kvinnor skulle vara 

underrepresenterade vid högre utbildning har förändrats, allra helst under de tre senaste 

decennierna. Förklaringen till förändringen enligt den samlade litteraturen är att kvinnor har 

fått tillträde till arbetsmarknaden, vilket har resulterat att i dag utgör kvinnorna majoriteten av 

studenterna i de flesta av industriländerna. Förutom kvinnors tillgång till arbetsmarknaden, 

menar Jacobs att den ökande andelen kvinnor inom högre utbildning kan förklaras dels utifrån 

det ekonomiska uppsvinget för industriländerna, men även att utbildningsplatserna har ökat 

och att det finns överskott på utbildningsplatser än vad arbetsmarknaden efterfrågar (Jacobs, 
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1996, s. 160). På grund av att allt fler väljer att vidareutbilda sig ökar risken för arbetslöshet 

för de individer som inte har högskole- eller universitetsutbildning. Detta medför att kvinnor 

försöker säkerställa sina förutsättningar till att bli anställda och minska riskerna för 

arbetslöshet genom att vidareutbilda sig. Buchmann med flera poängterar att höjningen av 

humant kapital hos kvinnorna och författningen av antidiskrimineringslagarna, mycket tack 

vare påtryckningarna från kvinnorörelserna, har medfört en positiv spiraleffekt för kvinnorna 

som medför att allt fler kvinnor väljer att vidareutbilda sig (Buchmann et al., 2008, s. 329). 

    Statistik från USA visar att under 1960-talet avlades 65 procent av alla kandidatexamen av 

män. Enligt Buchmann och DiPrete uppnåddes det en jämvikt mellan könen år 1982 och 

kandidat examen och att förändringen har skett inom alla etniska grupper i USA (Buchmann 

& DiPrete, 2006, s. 516). År 2005 avlade kvinnorna 58 procent av alla kandidatexamen i 

USA. Liknande fenomen återfinns i de flesta europeiska länder och de länder som till hör 

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, förutom i Schweiz 

Turkiet, Japan och Korea. Dock bör det påpekas att graden av examinerade kvinnor skiljer sig 

mellan länderna. Fenomenet förklaras med att kvinnor har en lägre grad av oavslutade studier 

(Buchmann & DiPrete 2008, s. 322, 326). Hilding redogör att år 2001 hade anmärkningsvärt 

endast 16 procent av Sveriges befolkning mellan 25 till 64 år, en eftergymnasial utbildning på 

tre år eller längre, dock nämns inte hur fördelningen mellan könen var (Hilding, 2010, s. 27). 

Statistik från SCB visar att kvinnorna år 2009/2010 stod för 65 procent av alla examina 

(SCB). 

    Däremot redogör Brooks i sin bok som belyser de strukturella mekanismer som påverkar 

ojämlikheten mellan könen inom högre utbildning, att det finns en tydlig könsskillnad bland 

docenter och professorer. Enligt henne utgjorde de brittiska kvinnorna under 1990-talet tre 

procent av professorerna, nio procent av docenterna och knappt 20 procent av lektorerna vid 

de brittiska universiteten och att de högre kvinnliga akademikerna tenderar att finnas i ämnen 

som psykologi, medicin, sociologi och språk (Brooks, 1997, s. 11, 26). Brooks jämför 

England med Nya Zeeland, som visar att endast 7 av 363 professorer vid de Nya Zeeländska 

universiteten utgjordes av kvinnor år 1975 och kopplar könsskillnaden till vilken 

familjebakgrund kvinnorna kommer ifrån och hierarkierna som råder mellan de olika 

socioekonomiska klasserna i samhället, som påverkar utbildningssystemet (Brooks, 1997, s. 

70). 
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4. Teori 

4.1 Ojämnlikhet och hierarkier 

Bourdieu & Passeron (2008) skriver i sin bok Reproduktionen, som avhandlar hur 

utbildningssystemet reproducerar ojämlikheter i samhället, där fokus ligger på skillnader 

mellan de olika sociala klasserna i samhället och deras utbildningsgrad och hur detta skapar 

hierarkier.  

    En av dessa hierarkier är männens överordning som återfinns även inom 

utbildningssystemet och att könsskillnaden kan kopplas till kraven från näringslivet och 

ländernas ekonomiska tillväxt. Där arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten är 

beroende av att utbildningssystemet producerar utbildade specialister till ett minimum av 

kostnad och tid, samtidigt som näringslivet och den ökande BNP är beroende av att vissa 

grupper i samhället accepterar lägre tjänster och löner. Detta medför att selekteringen av både 

kön och social klass till den eftergymnasiala utbildningen legitimeras. Där värdena av 

examina står i förhållande till kostnaden av examina och den sociala statusen som de olika 

examina innehar och att värdet av examina sjunker desto fler kvinnor som examineras inom 

ett ämne, vilket leder till att hierarkierna inom universitetsvärlden upprätthålls och att 

männens överordning förblir oförändrade (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 231). 

    Hierarkier är även kopplade till social härkomst och hög grad av ekonomiskt- och kulturellt 

kapital, där studenter och lärare vars härkomst är från de lägre sociala och sämre geografiska 

områden, samt kvinnor över lag återfinns i större grad vid de fakulteter som befinner sig lägre 

ner inom universitetshierarkin (Bourdieu, 1996, s. 87). Detta är resultat av flera tidigare 

selekteringar i de lägre utbildningarna, utifrån de kriterier som speglar de sociala faktorer som 

stipulerar vilka typer av utbildningar skall finnas under en viss tidpunkt (Bourdieu & 

Passeron, 2008, s. 130).  

    Enligt Bourdieu är de kriterier som är kopplade till möjligheten för att en individ skall få 

tillgång till de olika formerna av makt i samhället är: ålder, nedärvt språkligt-, kulturellt-, 

ekonomiskt-, bildnings- och socialt kapital. Ytterligare sätt att säkerställa att studenter vid de 

högre utbildningarna utgör en homogen grupp som delar liknande socialt arv sker med 

inträdesavgifter (Bourdieu, 1996, s. 109). Vilket även borde inkludera kön. Som belyses med 

ett citat från Harding i Brooks bok:  

” Men love appropriating, directing, judging and managing everything they can get their 

hand on – especially the white, western, heterosexual and economically over-privileged 

men with whom most feminist scholars and researchers most often find themselves 
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interacting in various workplace and social institutions.” (Citat av Harding, i Brooks, 

1997, s. 38). 

Brooks kopplar maktordningen inom högre utbildning till Hardings kritik för att belysa att 

hierarkin råder även mellan könen som mellan de sociala klasserna och att hierarkin 

upprätthålls genom att fler män utses till professorer och att det finns ett informellt manligt 

nätverk som föreslår manliga akademiker till lediga poster, med tanke på att kvinnor inte hade 

tillgång till Oxford och Cambridge förrän som så sent som 1940-talet. Brooks refererar till en 

rapport som visar att kvinnor utnämns till högre positioner i mindre grad än män, trots att 

kvinnorna hade varit anställda vid institutionen längre tid än de män som utsågs (Brooks, 

1997, s. 38). Både Brooks och Jacobs framför argument varför könsskillnaderna består vid 

fakulteterna. Enligt dem arbetar kvinnor i högre utsträckning på deltid och att de har större 

undervisningsbörda jämfört med männen som resulterar i att kvinnorna inte hinner publicera 

lika mycket som männen och därmed inte uppnår i lika stor utsträckning de högre 

positionerna inom fakulteterna (Brooks, 1997, s. 125 & Jacobs, 1997, s. 171).  

     Frågan är om detta gäller för Sverige då kvinnor har haft tillträde till samtliga högskolor 

och universitet, från och med att lagstadgningen fastslogs och att utnämningar bör ta hänsyn 

till vad och vilken kvalité individerna som söker tjänsterna har publicerat. Dock kan det 

tänkas att kvinnor publicerar i mindre omfång än män, med tanke på graviditeter och att det 

påverkar vid val av tillsättning av tjänst.          

     Brooks belyser andra aspekter av maktordningen som kan ligga till grund till att kvinnor 

inte uppnår de högre positionerna i samma utsträckning som män. Enligt henne förekommer 

det ren diskriminering inte bara mot kvinnor utan även mot andra etniciteter och 

socioekonomiska klasser. Bisseret menar att vara kvinna och härstamma från arbetarklass är 

förtryckelse i dubbel bemärkelse, då klass- och könstillhörighet påverkar studenternas 

möjligheter till utbildning, genom att de saknar ekonomiska- och kunskapsresurser som krävs 

att utöva makt i olika former. Eftersom deras föräldrar högsta utbildningsgrad oftast består av 

grundutbildning, leder detta till att barnen med arbetarbakgrund oftast är hänvisade till 

billigare skolor och kommunala skolor som tenderar att ha en lägre kunskapskvalitet, vilket 

resulterar i att de kommer att bli utestängd från de högre universitetsutbildningarna (Bisseret, 

1979, s. 157).  

    Även sexuella trakasserier och hot om våld förekommer enligt Brooks mot de kvinnliga 

anställda vid institutionerna (Brooks, 1997, s. 48). I en Nya Zeeländsk rapport från 1993 tyder 

resultatet enligt Brooks på att förhållandena i Nya Zeeland är likartade de förhållandena som 

råder för de brittiska kvinnliga akademikerna. I studien framkommer att endast två av de 
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kvinnliga akademikerna är listade i indexen över personalen vid de olika institutionerna (ibid., 

s. 64). Detta får medhåll av Jacobs, som presenterar reslutat från olika studier som är gjorda i 

USA (Jacobs, 1997, s. 173). Detta kan förkomma bland studenter och det kan tänkas att de 

kvinnliga studenternas utsatthet ökar då de läser på mastersnivå eftersom deras anknytning till 

fakulteten ökar.  

4.2 Könsskillnader 

Förklaringen till att det finns könsskillnader inom olika utbildningar, poängterar Buchmann 

med flera grundar sig redan i grundskolan och att man måste vara medveten om skillnaden 

mellan flickors och pojkars mognad och deras prestationer i grundskolan i de olika ämnena, 

eftersom det påverkar den akademiska utbildningen. Buchmann med flera redogör för den 

tidigare forskning och visar på att flickor tenderar att vara bättre i att läsa, att uttrycka sig 

muntligt, ha bättre tids och rumsuppfattning och är bättre i aritmetiska beräkningar och 

påvisar en tidigare mognad för skolarbetet jämfört med pojkar, medan pojkar är bättre i 

muntliga liknelser och matematiska problem samt geometriska former. Dessa könsskillnader 

verkar bestå, men det finns en tendens att dessa könsskillnader håller på att suddas ut bland 

barn till högutbildade föräldrar och könskillnaderna blir allt tydligast i de lägsta 

socioekonomiska skikten. Detta kan vara en av förklaringarna till varför det kvarstår typiska 

manliga och kvinnliga utbildningar (Buchmann et al., 2008, s. 321). 

    Däremot har det skett en förändring under de tre sista decennierna, när det gäller 

kvinnornas utbildningsgrad. Kvinnor tenderar att fullfölja sina utbildningar i högre grad och 

tar examen snabbare jämfört med männen (ibid., s. 322, 326). Trots att kvinnor examineras 

både snabbare och i större utsträckning än männen har inte kvinnorna blivit jämställda med 

männen när det gäller positioner som professorer, docenter och inom universiteten, utan att 

kvinnorna utgör fortfarande minoriteten inom de högsta befattningarna. Brooks redogör att 

under en 15 års period har kvinnors utnämningar till professorer ökat från 1,3 till 2,9 procent 

av samtliga utnämningar av Nya Zeelands professorer (Brooks, 1997, s. 75). Det bör påpekas 

att det har gått ytterligare 15 år sedan hennes resultat publicerades och att Sverige har ett 

välfärds- och utbildningssystem som skiljer sig åt från England och Nya Zeeland, som Brooks 

har undersökt. 

    Bourdieu och Passeron beskriver att de franska kvinnliga studenternas situation vid de 

högre utbildningarna skiljer på flera aspekter jämfört med de manliga studenterna. De 

kvinnliga studenterna tenderar i högre grad söka sig till humanistiska ämnen eftersom de är 

mer eller mindre hänvisade till vissa utbildningar, beroende av vilken social bakgrund de 
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kvinnliga studenterna har. Desto lägre grad av social bakgrund, desto högre grad av 

hänvisning till utbildningar av de kvinnliga studenterna (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 234).  

Detta leder paradoxalt till att de kvinnliga studenterna inte selekteras i lika stor utsträckning 

som de manliga studenterna vid samma utbildning. Detta resulterar i att kvinnorna får det 

svårare att uppnå samma nivå av resultat som de manliga, som i förlängningen innebär sämre 

möjligheter för kvinnorna att uppnå examen. Detta förklaras med att den socioekonomiska 

sammansättningen av de kvinnliga studenterna skiljer sig åt mot de manliga studenterna vid 

samma utbildning. De manliga studenter som tenderar att läsa samma utbildning som kvinnor 

kommer i betydligt större utsträckning från helklassiska gymnasieutbildningar än de kvinnliga 

studenterna (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 123). Dock är frågan om detta även gäller för 

Sverige. Andra aspekter som författarna belyser att industrialiseringen och den ökade andelen 

kvinnor i arbetsmarknaden har lett till att utbildningar har blivit mera arbetsmarknadsinriktade 

och att de utbildningar där det har skett en förskjutning från manliga till kvinnliga studenter 

uppvisar en tendens att tappa i social värdering, jämfört med när utbildningen var en ”manlig 

utbildning” (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 234). Förutom att kvinnor har ökat mer i antal och 

tar mer kandidatexamen jämfört med män har även kvinnors val av utbildning ändrats över 

tid. Enligt Jacobs är företagsutbildningar populärast bland de amerikanska kvinnorna. 

Kvinnorna tar nuförtiden ca hälften av kandidatexamen i företags-, socionomiska- och 

matematiska ämnen, dock ligger ingenjörsexamen för kvinnor enbart på 14 procent (Jacobs, 

1997, s. 168). 

    Jacobs menar att utifrån Hearn, Persell med flera och Karens undersökningar att 

amerikanska kvinnor inte har samma tillgång till elitskolorna som männen har, trots att 

kvinnorna tenderar att ha högre betyg. Detta har lett till att kvinnorna har sökt sig till skolor 

med lägre status och lägre löner för de anställda och att de tenderar att vara anställda vid icke 

privata universitet. Detta kan förklaras med Lins teori om nätverk, som visar på att det finns 

könskillnader i nätverksstrukturen. Män tenderar dels att ingå i större nätverk som oftast 

består av enbart män och som är mer arbetsrelaterat jämfört mot kvinnors som är mindre och 

består mer av familj och vänner och som är mera hem- och familjerelaterat. Nätverkens 

struktur skiljer sig även åt när det gäller familjebakgrund. Nätverk med hög socioekonomiska 

resurser tenderar att byta information och influeras större utsträckning än nätverk med låg 

grad av resurser. Då kvinnors nätverk tenderar att både ha en lägre grad av socioekonomiska 

resurser och mindre arbetsrelaterat jämfört med män (Lin, 2000, s. 788), kan detta resultera 

till att kvinnor väljer utbildning och utbildningsplats efter andra kvinnors val. Dock bör det 

påpekas att det har gått över ett decennium sedan Lin publicerade sin artikel och under denna 



10 

 

tidsperiod har de sociala medierna fått allt större utrymme och påverkan, vilket bör medföra 

att kvinnors nätverk utökas och influeras från olika grupperingar i samhället.  

4.3 Familjebakgrund  

Hällsten tolkar Lucas utveckling av Bourdieus teori och menar att föräldrar inom de högre 

skikten av socioekonomisk status försöker säkerställa sina barns förmåner som den högre 

statusen medför. Säkerställandet sker i form av vägledning i val av utbildning, 

kunskapsmässig förberedelse samt påverkan av skolsystemet utifrån deras sociala position i 

samhället för att underlätta för deras barn och trygga sina barns socioekonomiska 

grupptillhörighet. Vilket föräldrarna i de övriga socioekonomiska grupperna inte kan göra i 

lika stor utsträckning och i fallande grad, beroende till vilken socioekonomisk 

grupptillhörighet föräldrarna har (Hällsten, 2011, s. 811). 

    Enligt McDaniel är familjebakgrund den aspekt som förklarar bäst den förväntade 

utbildningsgraden hos de blivande studenterna. Barn till föräldrar med hög utbildning och hög 

yrkesstatus förväntas högutbilda sig inom högstatusyrken i större grad än barn till föräldrar 

med lägre utbildning och att det finns en könsskillnad i förväntningarna. Där förväntningarna 

har varit högre på pojkarna jämfört mot flickorna, att de skulle vidareutbilda sig och det 

verkar som det har skett en förändring och att förväntningarna nu för tiden ligger på flickorna.  

    McDaniel tolkar Sewell med fler att den socioekonomiska faktorn är den som har störst 

påverkan om en individ kommer att vidareutbilda sig. Därefter kommer individens 

förutsättningar att tillgodo göra sig utbildningen och hur realistisk individens förväntan av vad 

utbildningen kan ge för avkastning i form av lön och anställning. Där männen tenderar att 

vara mer realistiska om sina framtider än vad kvinnorna är, vilket kan förklara varför andelen 

kvinnor ökar inom den eftergymnasiala utbildningen (McDaniel, 2010, s. 30). Becker med 

fler belyser studenters förmågor att tillgodo se sig utbildningen påverkar hur snabbt 

studenterna kan ta sina examina, som i sin tur påverkar graden av sannolikheten att 

studenterna väljer fortsätta att studera efter sina examina (Becker et al., 2010, s. 208). 

     Buchmann och DiPrete tolkar att det finns en koppling mellan grad av könskillnader och 

socioekonomisk status, där könsskillnaden är tydligare vid de lägre skikten av 

socioekonomisk status, då familjens förväntningar på barnens prestationer sjunker, speciellt 

läsförmågan, där pojkarnas läsförmåga tenderar att vara lägre än flickornas, som kan vara en 

av förklaringarna varför kvinnor av låg socioekonomisk härkomst tenderar att läsa vidare i 

större utsträckning än män med samma härkomst (Buchmann och DiPrete, 2006, s. 519). 

Förutom vilken familjebakgrund eleverna kommer ifrån, påverkar även hur föräldrarna 
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interagerar med barnen. Hällsten beskriver att barn till föräldrar som har hög grad av 

socioekonomiskt kapital tenderar att göra val som går emot de könsstereotypa valen i högre 

grad än barn med låg socioekonomiskt härkomst (Hällsten, 2011, s. 816).  

4.4 Nätverk 

Buchmann och DiPrete beskriver att historiskt sett har föräldrar engagerat sig mer i söners 

utbildning än döttrarnas, grundat på en studie som Buchmann med flera har gjort där de 

undersökte hur individer födda före 1960-talet påverkades av föräldrarnas utbildningsgrad. De 

fann att de barn vars båda föräldrar hade en college utbildning tenderade inte att favorisera 

något av barnen beroende av kön, däremot de föräldrar som hade high School eller lägre 

utbildningsgrad tenderar att favorisera söner i högre grad jämfört med döttrar (Buchmann & 

DiPrete, 2008, s. 322). Men individer födda efter 1960-talet uppvisar inte samma utsträckning 

på favorisering efter kön i de familjer som har lägre grad av utbildning jämfört med de 

familjerna med högre grad av utbildning (Buchmann et al., 2008, s. 327). Jacobs menar att 

fenomenet har avtagit och att föräldrar nuförtiden investerar i sina barn lika mycket oavsett 

barnets kön (Jacobs, 1996, s. 161). Detta kan tänkas stämma i vissa grupper i samhället, men i 

beaktelse av vilken socioekonomisk klass, kultur, etnicitet och religion föräldrarna till barnen 

har vuxit upp i, kan det tänkas att graden av investering i barnen varierar beroende av kön.  

    Låftman argumenterar att frånvarande fäder inte överför sitt sociala och kulturella kapital 

till sina barn i lika hög utsträckning som närvarnade fäder som resulterar i att sönerna riskerar 

att hoppa av utbildningar i högre grad än de söner som har kontakt med sina fäder. Även deras 

yrkesval påverkas i högre grad. Enligt Låftman tenderar söner med frånvarande fäder att välja 

i mindre utsträckning matematiska och tekniska utbildningar jämfört med de söner som har 

kontakt med sina fäder (Låftman, 2008, s. 758). Även DiPrete och Buchmann har kommit 

fram till detta resultat och fastslår att döttrar inte påverkas i lika stor utsträckning av 

frånvarnade fäder, utan fastslår att döttrar till frånvarande fäder tenderar att vara de kvinnor 

som utbildar sig mest av gruppen kvinnor som väljer att studera vidare, följt av döttrar till 

fäder som har mer än fyra års college utbildning (Buchmann & DiPrete, 2006, s. 533). Dock 

nämns inget om hur döttrarnas ämnesval påverkas av frånvarande fäder. 

4.5 Kulturellt kapital 

Låftman argumenterar i likhet med Bourdieu (1996)  att föräldrarnas kulturella kapital har en 

påverkan på barnen och deras val av utbildning. Om barnen socialiseras in en hemmiljö med 

tillgång till böcker, där kulturella aktiviteter tillsammans med föräldrarna, medför det att 
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föräldrarnas kulturella kapital kommer att överföras, vilket leder till att barnen kommer med 

stor sannolikhet att göra som föräldrarna gör och på sikt även välja liknande yrkesval som 

föräldrarna (Låftman, 2008, s. 759). Hällsten redogör för resultat av en svensk-holländsk 

studie där forskarna har kommit fram till att tio procent av de svenska männen utbildar sig till 

samma yrke som deras fäder har utbildat sig till (ibid., s. 814). Däremot framkommer det 

inget om hur kopplingen mellan döttrars och mödrars utbildning eller i vilken utsträckning 

som döttrarna utbildar sig till samma yrke som fäderna innehar. Detta kan ses som antingen 

en förlängning av männens överordning då det inte reflekteras över i vilken utsträckning som 

döttrarna utbildar sig till samma yrke som föräldrarna eller att forskarna inte har 

uppmärksammat att andelen kvinnor som vidareutbildar sig har ökat och fortsätter att öka.  

     Dock förutsätter detta att barnen har en bra kontakt med sina föräldrar. Eriksson och 

Jonsson styrker detta genom att belysa att det kulturella kapitalet är kopplat till sociala 

bakgrunden och att valet av utbildning styrs av den sociala bakgrunden, som medför att den 

sociala snedrekryteringen till högre utbildning fortgår (Eriksson & Jonsson, 2002, s. 211). 

Låftman tolkar Coleman att det sociala kapitalet sjunker hos barn till ensamstående eftersom 

det rimligtvis inte finns lika mycket tid över till umgänge och aktiviteter tillsammans och 

därmed inte kan överföra lika mycket av det kulturella kapitalet som två föräldrar kan göra. 

Detta kan påverka döttrarnas utbildningsgrad positivt då flickor över lag tenderar att ha högre 

läsförmåga än pojkar, som i sin tur leder till att döttrarna kan förkovra sig mer än pojkarna 

litteraturmässigt, utan stöd av förälder (Låftman, 2008, s. 759). 

    Buchmann och DiPrete har tolkat andra forskares resultat och menar ju högre utbildning 

och kulturellt kapital föräldrarna har desto mer jämlik uppfostran får deras söner och döttrar. 

Resultat från deras undersökning visar på att mödrars grad av utbildning påverkar döttrars 

utbildning i högre grad än sönerna och tvärt om för fäders utbildning. Mödrar med hög grad 

av kulturellt kapital påverkar döttrarna i dubbelbemärkelse då de utöver sina utbildningar 

verkar som förebilder för döttrarna och inspireras till att göra karriär (Buchmann & DiPrete, 

2006, s. 519, 523).    

4.6 Ekonomiskt kapital 

Vikten av familjens resurser genomsyrar hela utbildningssystemet, men kanske att den får 

störst vikt vid akademisk nivå, då ekonomiskt kapital får en betydande roll för studierna, 

framför allt i de länder som har skolavgifter. Jacobs förklarar detta utifrån tolkning av 

Stromquist att familjens ekonomiska kapital får större påverkan för döttrarna än sönerna, då 

sönerna har större möjligheter att tjäna pengar på arbetsmarknaden utan någon examen 



13 

 

jämfört med döttrarna. Där säkerställandet av döttrarnas kommande ekonomiska framtid mer 

eller mindre beror på tillgången av utbildning (Jacobs, 1997, s. 165). Eriksson och Jonsson 

påpekar att individer från de lägre socioekonomiska skikten bär en tyngre kostnadsbörda dels 

genom att välja att studera vidare istället för att förvärvsarbeta direkt efter avslutad skola utan 

även att kostnaden under studietiden är tyngre för dessa studenter. De tenderar även att välja 

bort utbildningar som medför högre kostnad än de utbildningar som inte kostar dem lika 

mycket, samt de mer krävande utbildningar som medför en högre risk att misslyckas med sina 

studier än jämfört med studenter från de högre socioekonomiska skikten (Eriksson & Jonsson, 

2002, s. 213). Detta styrks genom en nylig studie av Hällsten, som visar dels på att studenter 

från de lägre socioekonomiska grupperna tenderar att välja kortare utbildningar, mindre 

prestige fyllda utbildningar samt studieorter som är benägna närmare familjehemmet än 

studenter från de högre sociala grupperna. Hällsten påpekar att den sociala bakgrunden har 

mindre betydelse för svenska studenter eftersom de har möjligheter att låna pengar under 

studietiden och tillgång till relativt billiga studentboende, jämfört med de länder som belägger 

studenterna med avgifter för att kunna studera vidare (Hällsten, 2011, s. 806).  

     Dock reflekteras det inte att det finns individer i Sverige som inte har råd att läsa vidare 

trots studielån och bidrag, då skillnaden mellan inkomst från arbete och studielån är för stor, 

med tanke på ensamstående föräldrar. 

4.7 Resultat av högre utbildning 

En anledning menar Buchmann med flera att kvinnor utbildar sig mer än män är att kvinnor 

får bättre avkastning av sina utbildningar jämfört med män och att lönebilden för 

högutbildade kvinnor har ökat dramatiskt, vilket den även har gjort för männens lönebild. 

Vidare menar de att kvinnor ser utbildning som en möjlighet till ett bättre giftermål, som 

medför en försäkran om högre familjestandard (Buchmann et al., 2008, s. 328). Att 

högutbildade kvinnor har större möjlighet att gifta sig med man med en hög potential till både 

hög status och lön styrks av Jacobs (1997, s. 166), vilket även DiPrete och Buchmann 

argumenterar för och att äktenskap mellan parter med liknade grad av utbildning tenderar att 

hålla längre än äktenskap med skillnad i utbildningsgrad, utifrån Goldins och Teachmans 

undersökningar. Dock menar Buchmann och DiPrete att vidareutbildning är investering i en 

försäkran om ekonomisk säkerhet, framförallt för ensamstående mödrar (DiPrete och 

Buchmann, 2005, s. 6). På lång sikt förutspår Buchmann och DiPrete utifrån andra forskares 

undersökningar att familjestrukturen kommer att ändras och att det kommer bli vanligare att 
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kvinnor gifter sig med män som har lägre utbildningsgrad än vad kvinnorna har, även vikten 

av äktenskap kommer att ändras (Buchmann & DiPrete, 2006, s. 517).  

    Hällsten och Becker med flera redogör för mera könsneutrala perspektiv som 

vidareutbildning medför. Hällsten påpekar att studenter frigör sig från familjernas sociala 

bakgrund i takt som de studerar, samtidigt minskar studenternas ekonomiska beroende av 

föräldrarna (Hällsten, 2011, s. 809). Medan Becker med flera lyfter fram aspekter som bättre 

hälsa, bättre förutsättningar att klara av oväntade situationer som till exempel 

långtidsarbetslöshet och större förutsättningar till anställningar internationellt sett. De belyser 

att högutbildade fäder har mer tid att tillbringa med sina barn, jämfört med fäder med lägre 

grad av utbildning. Dock påvisar deras studie på motsatt resultat för högutbildade mödrar 

(Becker et al, 2010, s. 206, 225). Tyvärr diskuteras inte effekten av detta, vilket det borde ha 

gjorts, då det kan få konsekvenser på lång sikt. 

4.8 Sammanfattning av teori 

Könsskillnaden inom eftergymnasial utbildning saknar explicita teorier som förklarar varför 

det finns könsskillnader och vilka faktorer som ligger bakom de förändringar som har skett, 

både vertikalt och horisontellt sett för olika födelsekohorter. Gemensamt för de olika teorierna 

som använts för att förklara fenomenet är att det existerar ojämlikheter i socioekonomisk 

härkomst och i kulturellt kapital som påverkar män och kvinnors utbildningsgrad olika och 

den faktor som förklarar mest om individen kommer att vidareutbilda sig eller inte är 

familjebakgrund. 

     Utifrån detta kommer det att undersökas om det finns könskillnad över tid och avlagd 

examina, i antal studieår, ämnesval och skillnad i eftergymnasial utbildning och 

familjebakgrund. 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer först en presentation av datamaterialet med operationaliseringar och 

deskriptiv del av datan, därefter validitet, reliabilitet och avslutas med etiska aspekter. 

5.1 Datamaterialet 

Som tidigare nämnts är datamaterialet redan inhämtat av European Social Survey, ESS som är 

en bred sociologisk inriktad undersökning. Datamaterialet består av fyra olika uppsättningar 

från åren 2002, 2004, 2006 och 2008 och innehåller över 660 variabler för varje undersökning 



15 

 

som gjorts. Respondentantalet från Sverige i de olika undersökningarna uppgår från 1830 till 

1999 stycken individer. 

    Trots att ESS innehåller över 600 variabler, ingår inte frågor som till exempel inkomst, 

vilket medför att det blir svårt att mäta socialekonomisk bakgrund. Användningen försvåras 

ytterligare genom att frågornas innehåll varierar mellan olika undersökningar, som resulterar i 

att det blir svårarbetat och att index som vanligtvis skapas för att mäta socioekonomisk 

bakgrund blir nästan omöjliga att skapa. Dessutom är ESS yrkeskategorier för snäva för att 

passa in den sociologiska Erikson-Goldthorps schemat över yrkeskategorier, som används för 

att transformera yrke till social klass och för denna undersökning, föräldrarnas bakgrund. 

     Datamaterialet består av respondenter vars födelseår befinner sig mellan 1930 och 1979 

och har ålder mellan 25 år till 74 år, övriga har sorterats bort. Åldersbegränsningen används 

utifrån två kriterier. Det första är att datamaterialet kommer från fyra undersökningar, med 

sex års skillnad mellan den första och den sista undersökningen medför det att 

respondenternas ålder skiljer sig åt, trots att de är födda samma årtal. Det andra är fånga de 

individer som har utbildat sig färdigt samt att försöka undersöka förändring över en relevant 

tid. De respondenter som ingår i datamaterialet består av endast de individer som har uppgett 

att de är födda i Sverige då undersökningen inte avser att undersöka om etnicitet påverkar 

graden av utbildning. 

5.2 Mätfel 

Varje undersökning oavsett om undersökningen är kvantitativ eller kvalitativ riskerar att 

innehålla mätfel. Frankfort-Nachmias och Nachmias skriver att ytterst få undersökningar inte 

innehåller mätfel (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 2009, s. 164). Med mätfel avses de 

skillnader som inte kan relateras till den faktiska skillnaden inom det undersökta materialet. 

Dessa mätfel kan bero på att de variabler som avses undersökas inte kan kontrolleras på ett 

tillförlitligt sätt och ett exempel på detta är respondenter som inte svarar sanningsenligt. 

Mätfelen i sin tur leder till att tolkningar av resultaten blir felaktiga. Därför är det av största 

vikt att undvika mätfel i så stor utsträckning som det bara går och de verktyg som finns till 

hands är reliabilitets- och validitetstest. 

5.2.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär i vilken grad tillförlitlighet innehåller undersökningen och hur väl 

undersökningen kan repliceras, med andra ord hur väl undersökningens resultat skulle 

återskapas om undersökningen utfördes igen av någon annan. För kvantitativa undersökningar 

är reliabilitet av hög grad yttersta vikt. Datamaterialet är hämtat från ESS som är högt 
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värderad av akademiker och strategiska forskare och finansieras bland annat av 

Vetenskapsrådet, vilket bör leda till mycket hög grad av reliabilitet som bibehålls genom att 

denna studie innehåller operationaliseringar som beskriver hur de olika variablerna från ESS 

har kodats om. 

5.2.2 Validitet 

Validitet avser om undersökningen mäter det som är relevant för undersökningen. Det finns 

många faktorer som påverkar graden av validitet. En faktor som påverkar denna undersökning 

är hur väl frågorna är formulerade av ESS och att respondenterna har förstått frågorna. 

Faktorer som rör undersökningens design räknas till internvaliditet, som även innefattar 

undersökaren upplevda bedömning om det finns koppling mellan teori och empiri, även kallad 

face validty. Yttre validitet, samplingsvaliditet som innebär frågor som urval och om 

undersökningens resultat kan generaliseras från urval till population, där graden av 

samplingsvaliditet påverkas av att rätt individ ingår i urvalet (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 2009, s. 166). Då urvalet för denna undersökning består av individer från olika 

regioner av Sverige och att antalet respondenter är tämligen stort bör det påverka graden av 

validitet i positiv bemärkelse, samt att alla frågeställningarna sambandstestas och att 

sambanden antas endast om de har en signifikans på minst fem procent. 
 

5.2.3 Bortfall 

Det finns två slags bortfall, externt respektive internt bortfall. Det externa bortfallet berör icke 

inkomna enkätsvar, vilket denna undersökning inte kan påverka då datamaterialet är inhämtat 

från ESS.  Hög grad av externt bortfall leder till att det kan bli missvisade resultat eftersom 

urvalet blir underrepresenterat och att alla egenskaper som avses att mätas inte blir företrätt. 

    Det interna bortfallet däremot berör frågor i den tillbaka skickade enkäten som 

respondenterna inte har besvarat beroende antingen på vägran eller att deras svar inte är 

applicerbart (Field, 2009, s. 77). I denna undersökning finns det höga bortfall för föräldrarnas 

yrkeskategorier som kan bero på flera orsaker. Det mesta av bortfallet beror förmodligen att 

deras yrken inte kan appliceras till ESS undermånliga yrkeskategorisering. Andra orsaker kan 

vara att föräldrarna är frånvarande eller avlidna. För att minimera bortfallet i variabeln 

föräldrarnas yrkeskategorier har en ny variabel skapats med hjälp av dominansprincipen, som 

innebär att enbart den högsta av föräldrarnas yrkesstatus räknas, därefter uppgick bortfallet till 

3,9 procent, som togs bort från datamaterialet så att det endast innehåller respondenter där 

deras föräldrar har kategoriserats i en yrkesstatus. Majoriteten av variablerna är bortfallet 
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reducerat till icke existerande då de respondenter som har vägrat att besvara frågor som är av 

vikt för undersökningen som kön, ämnesval och grad av utbildning, uteslutits från urvalet.  

5.3 Etiska aspekter 

Då datamaterialet redan är inhämtat och att denna undersökning inte har tillgång till 

respondenternas namn och personnummer, kan inte enskilda respondenter kopplas till denna 

undersökning, därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. Däremot kan de tre återstående 

grundantaganden, informations-, samtyckes- och nyttjandekravet diskuteras. Anledningen är 

att respondenterna inte har gett sitt samtycke till att delta i denna undersökning eller att de har 

fått tagit del om information om syftet med denna undersökning. Nyttjandekravet emellertid 

uppnår kriteriet eftersom undersökningen resulterar i ett examensarbete som kommer att 

publiceras för allmänheten (Bryman, 2002, s. 440). 

5.4 Operationaliseringar 

Istället för att beskriva operationaliseringarna variabel för variabel kommer 

operationaliseringarna sammanställas utifrån vilken frågeställning som undersöks. 

Anledningen är att antalet ESS undersökningar skiljer sig åt mellan de olika 

frågeställningarna och därmed kan även operationaliseringarna för samma variabel variera 

mellan de olika frågställningarna. Gemensamt för de olika frågställningarna är att de 

respondenter som inte uppgivit vilket kön de har, har sorterats bort. Födelseår omkodades till 

fem kategorier utifrån den kumulativa frekvensen och indelades i följande kategorier: 1930-

1939, 1940-1949, 1950-1959, 1960-1969 och 1970-1979. 

5.4.1 Operationaliseringar för tester av högsta utbildning 

Började med att slå samman de fyra olika ESS undersökningarna till en fil, för att kunna mäta 

om det har skett någon förändring över tid inom de olika födelsekohorterna, könskillnad och 

utbildning.  

    Variabeln utbildning kodades om från de 13 ursprungskategorierna till att utgöras av fyra 

kategorier, grundskola, två årigt gymnasium, tre till fyra årigt gymnasium och eftergymnasial 

utbildning. Kategorin grundskola utgörs av oavslutad grundskola, avslutad grundskola, 

folkskola samt realskola. Två årigt gymnasium innehåller fackskola, två årigt teoretiskt och 

yrkesinriktat gymnasium, samt tre årigt yrkesinriktat gymnasium. Tre till fyra årigt 

gymnasium endast av teoretiska gymnasialautbildningar och alla eftergymnasiala utbildningar 

oavsett längd eller examina eller inte. Anledningen till denna kodning är att fånga 
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förändringar i utbildning för de äldsta födelsekohorterna, då det ofta var en fråga om 

individen skulle läsa på gymnasiet eller inte. 

    Variabeln eftergymnasial utbildning har utgått som ovan från de 13 ursprungskategorierna 

till att utgöras av fyra kategorier, ingen eftergymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning 

utan examina, kortare än tre år eftergymnasial utbildning med examina, tre år eller längre 

eftergymnasial utbildning med examina. Ingen eftergymnasial utbildning innehåller alla 

svarskategorier från grundskola, folkskola, realskola, fackskola till olika 

gymnasieutbildningar. Indelningen har gjorts för att fånga förändringar inom den 

eftergymnasiala utbildningen. Därefter kodades variabeln grad av utbildning sedan om till 

dummy variabler, med tanke på t-tester. 

    För att se om det existerar något samband mellan kön och antal studieår har de 

respondenter med mer än 30 års studietid har plockats bort från datamaterialet, för att undvika 

outliers. För denna studie utgjordes outliers med två personer där den högsta hade 43 år i 

studietid.  

5.4.2 Operationaliseringar för tester av ämnesval 

Tyvärr tillåter inte datamaterialet användning av alla fyra ESS undersökningarna utan enbart 

tre av dem, från åren 2004, 2006 och 2008, som slogs samman till en fil. Respondenternas 

ålder kategoriserades in i samma födelsekohorter som ovan. Ämnesvariabeln från ESS 

innehåller 14 olika ämneskategorier, där varje kategori innehöll flera ämnen. Dessa 

kategoriserades in till typiska neutrala-, humanistiska-, natur- och medicinska utbildningar, 

utifrån Barones ämnesindelning (Barone, 2011, s. 168). De neutrala ämnena utgörs av: icke 

specifika, konst, ekonomi, handel, företag, juridik och polis. Naturvetenskapliga ämnena: 

teknik, ingenjörer, agronomi, skog, vetenskap, mattematiska, data, transport och 

telekommunikation. De humanistiska ämnena består av: humanistiska, lärare, pedagogik, 

sociologi, administration, media och socionomer. Medicinska ämnen: medicin, hälsa, 

sjuksköterskor. 

5.4.3 Operationaliseringar för tester av familjebakgrund 

Även här ställer datamaterialet till med besvär och därför kommer endast de tre första 

undersökningarna, 2002, 2004 och 2006, från ESS att användas. Föräldrarnas yrkeskategori 

kommer att användas för att mäta deras socioekonomiska status. Detta är inte optimalt, dock 

är det bästa som går, då materialet saknar variabler som föräldrars utbildning och inkomst. 

Föräldrarnas yrken har kodats om till att bestå av fyra kategorier: Arbete utan kvalifikationer, 

arbete med kvalifikationer, lägre tjänstemän och högre tjänstemän. Arbete utan kvalifikationer 
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består av yrken som industriarbeten och serviceyrken. Arbeten med kvalifikationer står för 

tekniker, hantverkare och utbildade arbetare. Lägre tjänstemän utgörs av yrken som moderna 

yrken och lägre föreståndare. Högre tjänstemän innehåller yrken som högre föreståndare, 

administratörer och traditionella yrken. Omkodningen av yrkeskategorierna har följt Eriksson-

Goldthorpe schemat som är för detaljerat för att passa ESS yrkeskategorier, då Eriksson-

Goldthorpe innehåller fler yrkeskategorier än ESS (Breen, 2004, s. 12). Omkodningen av 

utbildningsgrad följer operationaliseringen sedan tidigare. Variabeln studietid följer tidigare 

redogörelse, se 5.3.1. 

     Yrkesindelningen ska egentligen innehålla en femte kategori som ligger mellan tjänstemän 

och arbetare och som ska innehålla lantbrukare och företagare. Då datamaterialet från ESS 

inte innehåller någon information om yrkeskategorin lantbrukare och att informationen om 

egenföretagare ligger under en helt annan variabel som avser om föräldrarna arbetar eller ej. 

Detta medför att ett eventuellt index inte blir optimalt och därför har kategorin lantbrukare 

och företagare uteslutits, då kategorin ändå inte skulle ha innehållit någon information. När 

utbildningsgrad testas mot om föräldrarna är döda/frånvarande, har både fädernas och 

mödrarnas närvaro kodats om till dummy variabler, där döda/frånvarande utgör en kategori 

och närvarande en annan kategori. 

5.5 Deskriptiv beskrivning 

Tabell 5.1 Deskriptiv beskrivning för tester av högsta utbildning 

 n Bortfall Medelvärde SE Minimum Maximum 

Kön 5051 0 1,490 0,007 1 2 

Födelseår 5051 0 1956 0,007 1930 1979 

Antal studieår 5051 0 12,76 0,048 2 30 

 

 

Tabell 5.2 Deskriptiv beskrivning Tabell 5.3 Deskriptiv beskrivning för  

för ESS undersökningar födelsekohorter 

ESS  n %   Födelsekohorter n % 

2002 1334 026.4   1930-1939 0621 012,3 

2004 1351 026.7   1940-1949 1147 022,7 

2006 1248 024.7   1950-1959 1071 021,2 

2008 1118 022.1   1960-1969 1191 023,6 

Totalt 5051 100   1970-1979 1021 020,2 

     Totalt 5051 100 
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Tabell 5.4 Deskriptiv beskrivning Tabell 5.5 Deskriptiv beskrivning 

för högsta utbildning för eftergymnasial utbildning 

Högsta utbild. n %  Eftergymnasial utbildning n % 

Grundskola 0996 019,7 Ej eftergymn. utbild. 3171 062,8 

2 årigt 

gymnasium 

1376 027,2  Eftergymn. 

 utan examina. 

0410 008,1 

3-4 årigt 

gymnasium 

0799 015,8  Eftergymn. 

 3 > med examina. 

0410 008,1 

Eftergymnasial 

utbildning 

1880 037,2  Eftergymn. 3 < med 

examina. 

1060 021,0 

Totalt 5051 100 Totalt 5051 100 

 

 

Tabell 5.6 Deskriptiv beskrivning Tabell 5.7 Deskriptiv beskrivning 

för ämnesval för familjebakgrund 

Högsta 

 utbildning 

n %  Familje- 

bakgrund 

n % 

Neutrala 1129 033,3 Högre 

tjänstemän 

0432 011,4 

Naturveten- 

skapliga 

1194 032,3  Lägre  

tjänstemän 

0451 011,9 

Human- 

istiska 

2941 020,4  Arbetare  

med kval. 

1262 033,3 

Medicin 0518 014,0  Arbetare  

utan kval. 

1643 043,4 

Totalt 3696 100  3788 100 

 

Distributionen för ESS ser ungefär lika dant ut oavsett om tre eller fyra undersökningar av 

ESS används, likaså för ålder och eftergymnasial utbildning. 

6. Resultat 

Resultaten av denna undersökning kommer att redovisas under olika rubriker utifrån de olika 

frågeställningarna. 

    För att få en övergripande bild hur graden av högsta utbildning har förändrats över tid 

mellan könen, kommer två tabeller som presenteras nedan, visa förändringen mellan 

grundskola, olika gymnasieutbildningar samt eftergymnasial utbildning. Följt av en graf som 

visar skillnaden mellan män och kvinnors antal studieår. Detta med tanke på att de äldsta 

respondenterna inte hade samma förutsättningar som det finns nu för tiden att studera vidare 

och att förr i tiden var det mer en fråga om att läsa vidare på gymnasiet eller inte. 

     I tabell nedan visar förändring över tid när det gäller mäns högsta utbildning. I tabellen 

framkommer flera olika utbildningstrender. När det gäller den äldsta födelsekohorten syns det 

tydligt att grundskola var den vanligaste högsta utbildningen för män och trenden håller i sig 
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fram till födelsekohorterna 1940-1949, men att både gymnasium och eftergymnasial 

utbildning ökade under samma tidsperiod. Den två åriga gymnasieutbildningen ökade fram till 

födelsekohorten 1960-1969, för att sedan starkt avta. Tre och fyrårigt gymnasium och 

eftergymnasial utbildning ökar för varje yngre födelsekohort, förutom tre och fyrårigt 

gymnasium för födelsekohorten 1960-1969. Då de båda gymnasieutbildningarna stabiliseras i 

förändring för födelsekohorterna 1950-1959 och 1960-1969, kan detta tänkas bero på en stark 

efterfrågan av arbetskraft och bland dem som valde läsa vidare på gymnasienivå föredrog en 

kortare utbildning för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Tendensen stämmer väl 

överens med resultat från Jonssons studie (Jonsson, 2001, s. 6). Samtidigt som andelen män 

för samma födelsekohort väljer att läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar ökade 

drastiskt. 

     Mellan den första födelsekohorten och den sista har den procentuella andelen med enbart 

grundskola minskat för att utgöra enbart en tiondel hos födelsekohorten 1970-1979, medan 

den tre till fyra åriga gymnasieutbildningen ökat nästan 2.5 gånger och eftergymnasiala 

utbildningar över 2.5 gånger.  

 

  Tabell 6.1 Procentuell fördelning för mäns högsta utbildning och födelsekohorter 

Män 1930- 

1939 

 % 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

 % 

1960-

1969 

 % 

1970-

1979 

 % 

Grundskola     48,5    35,2   17,9   11,6     4,9 

2-årigt gymnasium     23,0    21,2   31,4   33,3   25,7 

3-4 årigt gymnasium      10,4    15,4   22,0   20,1   24,1 

Eftergymn.utbildning     18,1    28,2   28,8   35,0   45,3 

Totalt % 0100 100 100 100 100 

n 2562     

 

     När det gäller kvinnors högsta utbildning uppvisas ett helt andra trender jämfört mot 

männens.  Grundskola utgör den högsta utbildningen för den äldsta födelsekohorten, för att 

passeras av eftergymnasial utbildning för den följande födelsekohorten och sedan utöka sin 

procentuella fördelning. Samtidigt som den tre till fyra åriga gymnasieutbildningen ökar 

dramatiskt i den procentuella fördelningen mellan den äldsta och den yngsta födelsekohorten.  

Den två åriga gymnasieutbildningen uppvisar en kurvlinjär tendens för att minska drastiskt för 

den sista födelsekohorten.  

     Från den äldsta till den yngsta födelsekohorten har grundskola minskat i sin procentuella 

fördelning till en 1/12 del av vad den var och 2-årigt gymnasium med en tredjedel under tiden 
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som tre till fyra årigt gymnasium har ökat nästan sex gånger och eftergymnasiala utbildningar 

med nästan tre gånger i sina procentuella fördelningar. 

 

Tabell 6.2 Procentuell fördelning för kvinnors högsta utbildning och födelsekohorter 

Kvinnor 1930- 

1939 

 % 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

 % 

1960-

1969 

 % 

1970-

1979 

 % 

Grundskola    48,4   25,8   17,0     7,7     3,8 

2-årigt gymnasium    26,6   30,7   28,7   30,1   17,3 

3-4 årigt gymnasium       3,2     8,0   10,4   18,3   18,8 

Eftergymn.utbildning    21,8   35,6   43,9   43,9   60,0 

Totalt % 0100 100 100 100 100 

n 2489     

 

Resultaten visar att kvinnor har gjort en mer drastisk förändring jämfört mot männen som har 

gjort mer av en trappstegsförändring i högsta utbildning. Fenomenet kan förklaras att många 

av männen i de äldre födelsekohorterna arbetade inom jord- och skogsbruk där ingen högre 

utbildning efterfrågades och för den mittersta födelsekohorten att det fanns tillgång till 

arbeten utan krav på eftergymnasial utbildning på arbetsmarknaden, som sedan har minskat 

och ersatt med arbeten med krav på eftergymnasial utbildning. Däremot verkar det som att 

familjerna med arbetarbakgrund till kvinnorna i de äldsta födelsekohorterna satsade på 

döttrarnas utbildning då de har betydligt högre andel i eftergymnasiala utbildningar än 

männen och det kan tänkas att de kvinnor som skulle ut i arbetslivet istället för att vara 

”hemmafruar” där krävdes det eftergymnasial utbildning redan då och att männen hade det 

lättare att få arbeten jämfört med kvinnorna och inte behövde lika mycket hjälp för att komma 

ut på arbetsmarknaden.  

     Att de som är födda mellan 1930-1939 har en tämligen hög grad av högsta utbildning tyder 

på att det finns en selektiv dödlighet inom den kohorten som innebär att högutbildade 

individer lever längre än de med lägre utbildning, samt att kvinnor lever längre än män. En 

annan förklaring kan vara urvalsprocessen.  

     Anledningen till att den två åriga gymnasieutbildningen avtar både för män och kvinnor är 

att den avskaffades och ersattes med tre eller fyra årigt gymnasium. 

     Sambandet mellan högsta utbildning och kön visar på ett svagt positivt samband med ett 

Phi värde på 0,122 och får en signifikans med ett värde på p. <0,001.    

     Eftersom kvinnor redan för födelsekohorten 1930-1939 har gått förbi männen i 

utbildningsgrad, utfördes testet även med födelsekohorter 1910-1919 och 1920-1929 och det 
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visar sig att kvinnor har en lägre grad av utbildning i de födelsekohorterna och att 

förändringen har skett mellan födelsekohorterna 1920-1929 och 1930-1939.  

     För att se hur mycket det skiljer i antal studieår mellan män och kvinnor i de olika 

födelsekohorterna har en graf, som visas nedan, tagits med som visar medianen för antal 

studieår för män och kvinnor. I grafen syns det tydligt att kvinnor har betydligt längre 

studietid än männen och att skillnaden mellan könen ökar för varje födelsekohort och som 

mest skiljer sig det över två års studietid mellan könen. 

 

Graf 6.1 Medianen för kön och antal år med avslutade heltidsstudier 

 

 

6.1 Eftergymnasial utbildning 

För att se mer i detalj hur eftergymnasial utbildning har förändrats mellan de olika 

födelsekohorterna har eftergymnasial utbildning delats in i fyra kategorier, utifrån antal 

studieår och examina. I tabellen nedan framstår tydligt att de yngre födelsekohorterna för 

männen utbildar sig allt mer och väljer att läsa vidare på eftergymnasial nivå i större 

utsträckning än de äldre födelsekohorterna. 

     Inom eftergymnasial utbildning för män, finns den största skillnaden över tid för 

eftergymnasial utbildning för tre år eller längre med examina, följt av eftergymnasial 

utbildning utan examina och eftergymnasial utbildning kortare än tre år med examina. Största 

förändringen för eftergymnasial utbildning för tre år eller längre återfinns mellan 

födelsekohorterna 1930-1939 och 1940-1949. Däremot för kategorierna eftergymnasial 
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utbildning utan examina och eftergymnasial utbildning kortare än tre år med examina ligger 

den största förändringarna mellan födelsekohorterna 1960-1969 och 1970-1979. Förändringen 

inom kategorin ingen eftergymnasial utbildning sker i stort sett drastiskt för varje yngre 

födelsekohort, förutom mellan 1940-1949 och 1950-1959. Den procentuella fördelningen för 

gruppen ingen eftergymnasial utbildning minskar från den äldsta till den yngsta 

födelsekohorten med en tredjedel, medan eftergymnasial utbildning utan examina ökar med 

nästan fyra gånger så mycket, utbildning kortare än tre år med examina nästan 1.5 gånger och 

utbildning tre år eller längre med examina nästan tre gånger. 

    Sambandet mellan födelsekohorter och utbildningsgrad, för männen får ett värde på 0,196 

med sambandsmåttet Phi, som tyder på att det finns ett svagt positivt samband och har en ett 

Chi
2 
värde på p.<0,001. 

 

Tabell 6.3 Procentuell fördelning för män, födelsekohorter och eftergymnasial utbildning 

Män 1930- 

1939 

 % 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

 % 

1960-

1969 

 % 

1970-

1979 

 % 

Inga eftergymn.  

utbildningar 

0081,9 071,8 071,2 065,0 054,7 

Eftergymn.utbild. 

utan examina 

0003,6 005,7 005,4 009,7 013,7 

Eftergymn.utbild. kortare 

än 3 år med examina  

0006,1 004,3 005,9 006,1 008,9 

Eftergymn.utbild.  3 år eller 

längre med examina 

0008,4 018,1 017,5 019,1 022,6 

Totalt % 0100 100 100 100 100 

n 2562     

 

Även kvinnorna liksom männen, utbildar sig allt mer och väljer att läsa vidare på 

eftergymnasiala utbildningar. Andelen kvinnor som väljer läsa vidare ökar för varje 

födelsekohort och att kvinnorna i likhet med männen väljer att läsa eftergymnasial utbildning 

tre år eller längre, före eftergymnasial utbildning utan examina respektive eftergymnasial 

utbildning kortare än tre år med examina.  

     De skillnader som finns mellan könen är att kvinnor har betydligt lägre procentandel 40,0 

jämfört mot männen 54,7 procent som inte läser vidare på eftergymnasiala utbildningar för 

födelsekohorten 1970-1979, trots att det var nästan lika höga andelar för födelsekohorten 

1930-1939 för både män och kvinnor, 81,9 respektive 78,2 procent. Den största skillnaden 

mellan könen är att kvinnor läser betydligt i större utsträckning än männen på eftergymnasial 

utbildningen med en längd på tre år eller längre med examina. Fördelningen mellan könen är 
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37,4 och 22,6 procent i födelsekohorten 1970-1979, med tanke på att det rådde nästan jämn 

fördelning mellan könen för födelsekohorten 1930-1939.  

    Kvinnorna får även dem ett svagt positivt samband för födelsekohorter och grad av 

utbildning, med ett Phi värde på 0,254 som är signifikant med ett p.<0,001. För att tolka 

sambandsmåtten har Davis tolkningsschema använts som är hämtat från Björkmans bok 

(2002, s. 70). 

 

Tabell 6.4 Procentuell fördelning för kvinnor, födelsekohorter och eftergymnasial utbildning 
Kvinnor 1930- 

1939 

 % 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

 % 

1960-

1969 

 % 

1970-

1979 

 % 

Inga eftergymn.  

utbildningar 

0 78,2 064,4 056,1 056,1 040,0 

Eftergymn.utbild. 

utan examina 

0   2,6 006,8 007,8 008,0 014,4 

Eftergymn.utbild. kortare 

än 3 år med examina  

0   8,0 009,0 013,4 010,4 008,2 

Eftergymn.utbild.  3 år eller 

längre med examina 

0 11,2 019,8 022,7 025,5 037,4 

Totalt % 0100 100 100 100 100 

n 2489     

 

Vid analys av medelvärdesskillnaderna för kön och grad av utbildning framstår det att det inte 

finns någon könsskillnad inom kategorin inga eftergymnasiala utbildningar och att kvinnor 

har (M = 0,996, SE =0,001) som är näst intill lika som för männen (M = 0,994, SE =0,001), 

t(5049)= -0,713, p.<0,476. Likaså för eftergymnasiala utbildningar kortare än tre år med 

examina får kvinnorna (M = 0, 912, SE =0,006) och männen (M = 0,910, SE =0,006), 

t(5049)= -0,273, p.<0,785. Däremot inom eftergymnasiala utbildningar tre år och längre med 

examina får kvinnorna (M = 0,980, SE =0,003) och männen (M = 0, 950, SE =0,004), 

t(5049)= 5,617, p.<0,001 och eftergymnasiala utbildningar utan examina får kvinnorna (M = 

0, 901, SE =0,006) och männen (M = 0,885, SE =0,006), t(5049)= -2,796, p.<0,05, som 

innebär att det finns en könskillnad inom dessa utbildningar och att kvinnorna är fler än 

männen. 

     Med tanke på att det kan finnas respondenter inom den sista födelsekohorten som inte har 

påbörjat eftergymnasial utbildning eller fortfarande studerar har samma undersökning gjorts, 

dock med respondenter som är mellan 30 till 74 år, istället för 25 till 74 år och tendenserna i 

utbildningsgrad förändras för födelsekohorten 1970-1979, dock påverkas inte de tidigare 

födelsekohorterna efter att urvalet ändrades.  
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    Det som framkommer när de båda undersökningarna jämförs för födelsekohorten 1970-

1979 är att männen 30 till 74 år tenderar att vidareutbilda sig i större grad jämfört med 

männen 25 till 74. Intressant är att endast en marginell förändring har skett för kvinnor i deras 

val att vidareutbilda sig.  

    Även grad av examina påverkas när respondenterna 25 till 29 år togs bort. Detta visar sig 

genom att fördelningen utan examina sjunker för både män och kvinnor, samtidigt som 

andelen examina för tre år eller längre utbildning stiger både för män och kvinnor. När det 

gäller examina kortare än tre år ökar kvinnornas andel, men inte för männen som ligger 

konstant. En spekulation till fenomenet kan vara att kvinnor tenderar att vidareutbilda sig i 

större utsträckning än män till typiska kvinnliga utbildningar som förskolelärare och 

lågstadielärare som tidigare var kortare än tre år. 

Tabell 6.5 Procentuell fördelning före och efter ändring av urvalet för kön, födelsekohorter 

och eftergymnasial utbildning 

Kön Män 

25-74 år 

1970-

1979 

 % 

Män 

30-74 år 

1970-

1979 

 % 

Kvinnor 

25-74 år 

1970-

1979 

 % 

Kvinnor 

30-74 år 

1970-

1979 

 % 

Inga eftergymn.  

utbildningar 

0  54,7 0  53,8 0  40,0 0  39,7 

Eftergymn.utbild. 

utan examina 

0  13,7 0  12,1 0  14,4 0  12,7 

Eftergymn.utbild. kortare 

än 3 år med examina  

00  8,9 00  8,9 00  8,2 00  9,1 

Eftergymn.utbild.  3 år eller 

längre med examina 

0  22,6 0  25,3 0  37,4 0  38,4 

Totalt % 0100 0100 0100 0100 

n 2562 2386 2489 2323 

 

Skillnaderna mellan testerna där respondenterna varierade mellan åldrarna 25 till 74 och 30 

till 74 är inte så stora och att åldersindelningen som var tänkt, går bra att använda. 

     När forskarkategorin t-testas mot kön redovisas att männen får (M = 0,999, SE =0,002) 

som är i nästan samma nivå för kvinnorna (M = 0,994, SE =0,002), t(5049)= -1,456, p.<0,146 

utifrån dessa resultat finns det ingen könsskillnad bland forskarna. Anledningen till att 

resultaten av denna undersökning går emot tidigare forskning kan bero på selektiv 

dödliglighet. Även slumpen kan vara en faktor med tanke på andelen forskare utgörs av en 

liten del av befolkningen. 
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     Utifrån dessa tester dras slutsatsen att det finns en könskillnad inom eftergymnasial 

utbildning och att kvinnor tenderar att examineras i större grad från utbildningar som är tre år 

eller längre än männen och att förändringen mellan mäns och kvinnors utbildningsgrad har 

skett i två etapper, där etapperna utgörs av födelsekohorterna 1940-1949 och 1970-1979. 

6.2 Ämnesval 

Av intresse är att se om det har skett några horisontella förändringar mellan ämnesval och kön 

och i kommande tabell redovisas männens ämnesval för olika födelsekohorter.   

     De mönster som avspeglar sig i tabellen nedan är att männen tenderar att välja neutrala 

utbildningar i mindre utsträckning för varje yngre födelsekohort, samtidigt som de manliga 

studenterna ökar i antal i de naturvetenskapliga utbildningarna. De humanistiska ämnena har 

ökat bland de manliga studenterna, men tendensen är varierande mellan de olika 

födelsekohorterna. De medicinska utbildningarna tenderar att sakta men säkert öka i 

popularitet bland männen och att det nästan har skett en fördubbling mellan födelsekohorterna 

1930-1939 och 1970-1979, trots att det att det är typiska kvinnliga yrken, förutom möjligen 

läkare och tandläkare. 

Tabell 6.6 Procentuell fördelning för män, födelsekohorter och ämnesval 

Män 1930- 

1939 

% 

1940-

1949 

% 

1950-

1959 

% 

1960-

1969 

% 

1970-

1979 

% 

Neutrala 0046,2 037,7 036,2 030,1 026,8 

Humanistiska 0007,7 013,7 009,4 008,4 016,8 

Naturvetenskapliga 0044,2 046,5 051,0 059,0 052,9 

Medicinska 0001,9 002,2 003,4 002,5 003,5 

Totalt 0100 100 100 100 100 

n 1857     

 

Även kvinnorna uppvisar på samma tendens när det gäller neutrala ämnen, vilket innebär att 

andelen kvinnor minskar för nästan varje födelsekohort. Däremot ökar både de humanistiska 

och de naturvetenskapliga utbildningarna praktiskt taget för varje yngre födelsekohort. De 

naturvetenskapliga ämnena har ökat nästan tre gånger från födelsekohorterna 1930-1939 och 

1970-1979, medan de humanistiska har ökat ca 1,5 gånger under samma tidsperiod som de 

naturvetenskapliga. De medicinska utbildningarna uppvisar på en kurvlinjär tendens då det 

ökade i popularitet fram till födelsekohorten 1950-1959, för att sedan avta till nästan lika nivå 

som födelsekohorten 1940-1949 uppvisar, för att slutligen öka igen i födelsekohorten 1970-

1979 till nästan samma nivå som födelsekohorten 1950-1959. 
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Tabell 6.7 Procentuell fördelning för kvinnor, födelsekohorter och ämnesval 

Kvinnor 1930- 

1939 

% 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

% 

1960-

1969 

% 

1970-

1979 

% 

Neutrala 0053,2 041,1 033,1 035,2 028,4 

Humanistiska 0020,9 029,7 031,0 027,6 034,0 

Naturvetenskapliga 0005,5 005,2 005,2 009,6 016,1 

Medicinska 0020,5 024,0 030,7 027,6 021,4 

Totalt 0100 100 100 100 100 

n 1839     

 

Resultaten visar på att det finns positiva starka samband mellan könskillnad och ämnesval, 

där Phi varierar från 0,438 till 0,595, med samtliga signifikanser på p. <0,001. 

    Analys av medelvärdesskillnaderna för kön och ämnesval visar att det finns könsskillnader 

i samtliga kategorierna av ämnesval, där kvinnor har högre medelvärden för neutrala, 

humanistiska och medicinska utbildningar med (Mneutral = 0,697, SE =0,011), (Mhum = 

0,884, SE =0,074), (Mmedicin = 0,972, SE =0,004) än männen som får (Mneutral = 0,638, SE 

=0,011), (Mhum = 0,707, SE =0,011), (Mmedicin = 0,7466, SE =0,010), t(3694)= neutral 

3,812, p.<0,001, hum 13,657, p.<0,001, medicin 20,785, p.<0,001. Medan män får högre 

värde i naturvetenskapliga ämnen (M = 0,909, SE =0,007) där kvinnor får (M = 0,448, SE 

=0,012) t(3694)= -34,445, p.<0,001. Detta innebär att fler kvinnor läser neutrala, 

humanistiska och medicinska utbildningar jämfört med männen samt att män läser 

naturvetenskapliga ämnen i större utsträckning än vad kvinnor gör.  

     Det gemensamma för män och kvinnor är att de tenderar att välja neutrala utbildningar i 

fallande ordning för varje födelsekohort och att de naturvetenskapliga och humanistiska 

ämnena ökar för varje födelsekohort, medan de medicinska ämnena skiljer sig åt mellan 

könen. Den största skillnaden mellan ämnesvalen återfinns för födelsekohorten 1930-1939, 

som skiljer sig åt från de övriga kohorterna. Sedan minskar skillnaderna till att upphöra 

mellan födelsekohorterna 1950 och framåt.  

6.3 Familjebakgrund 

För att se om respondenternas familjebakgrund påverkar utbildningsgraden horisontellt för 

olika födelsekohorter kommer två tabeller nedan redovisas för eftergymnasial utbildning. I 

tabellen nedan visas alla former av eftergymnasial utbildning.  

     Generellt ökar den procentuella fördelningen för chansen att läsa vidare för både män och 

kvinnor och samtliga familjebakgrunder för varje yngre födelsekohort. Intressant är att oavsett 

vilken familjebakgrund kvinnorna kommer ifrån har de högre procentuell fördelning i chansen 
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att läsa vidare på eftergymnasial utbildning jämfört mot männen, förutom i födelsekohorten 

1930-1939 med arbetande föräldrar utan kvalifikationer. 

 

Tabell 6.8 Procentuell fördelning för kön, familjebakgrund, födelsekohorter och 

eftergymnasial utbildning 

Familjebakgrund Kön 1930- 

1939 

 % 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

 % 

1960-

1969 

 % 

1970-

1979 

 % 

Högre tjänsteman Män 

Kvinnor 

50,0 

62,5 

 

59,4 

80,9 

60,0 

64,7 

60,4 

68,7 

65,7 

90,4 

Lägre tjänsteman Män 

Kvinnor 

38,1 

58,3 

46,2 

51,1 

54,8 

63,3 

47,8 

66,2 

 

67,1 

72,9 

Arbetare med kval. Män 

Kvinnor 

 

13,2 

20,5 

26,0 

28,8 

20,3 

39,9 

24,2 

32,0 

32,1 

46,5 

Arbetare utan kval. 

 

Män 

Kvinnor 

18,6 

10,7 

23,8 

25,3 

21,4 

37,6 

31,0 

38,0 

30,6 

51,5 

n  3788 

 

     Barn till högre tjänstemän tenderar att öka sina chanser att läsa procentuellt för varje yngre 

födelsekohort och ha någon form av eftergymnasial utbildning, förutom döttrar i 

födelsekohorten 1930-1939. Barn till lägre tjänstemän och arbetare med yrkeskvalifikationer 

uppvisar kurvlinjära tendenser i sina chanser att läsa procentuellt för varje yngre 

födelsekohort och ha någon form av eftergymnasial utbildning. Det gäller även för män med 

arbetande föräldrar utan yrkeskvalifikationer, där kvinnorna ökar sina chanser att läsa vidare 

för varje yngre födelsekohort. 

    Kvinnor med hög tjänstemannabakgrund uppvisar väldigt höga procentuella fördelningar i 

chanser att läsa vidare för födelsekohorterna 1940-1949 och 1970-1979. När det gäller 

födelsekohorten 1940-1949 kan det antingen bero på slumpen i urvalet, då det tämligen jämt 

fördelat i antalet mellan kvinnor och män inom kohorten eller så är det en trendförändring för 

denna grupp av kvinnor. Likaså för kohorten 1970-1979 kan slumpen orsakat resultatet, men 

resultatet beror med en större sannolikhet på en trendförändring. 

     Barn till högre- och lägre tjänstemän tenderar att öka sina procentuella fördelningar att läsa 

vidare med ca 1.5 gånger mellan den första och sista födelsekohorten, medan barn till arbetare 

med kvalifikationer ökar ungefär 2,3 gånger. Anmärkningsvärt är att kvinnor till arbetande 

föräldrar utan kvalifikationer ökar nästan fem gånger mellan första och sista födelsekohorten, 

medan sönerna endast 1,7. Det verkar som arbetande föräldrar utan kvalifikationer stöttar 
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döttrarna till att läsa vidare på eftergymnasial utbildning i betydligt större utsträckning än 

andra familjebakgrundsgrupper. 

     Då tabellen är sammansatt av flera korstabeller kommer inte sambandens styrka eller 

signifikans att redogöras, likaså för tabell 6.9. 

 

Tabell 6.9 Procentuell fördelning för kön, familjebakgrund, födelsekohorter och 

eftergymnasial utbildning tre år eller längre med examina 

Familjebakgrund Kön 1930- 

1939 

 % 

1940-

1949 

 % 

1950-

1959 

 % 

1960-

1969 

 % 

1970-

1979 

 % 

Högre tjänsteman Män 

Kvinnor 

27,8 

50,0 

 

40,6 

44,7 

40,0 

31,4 

34,0 

40,6 

38,8 

53,8 

Lägre tjänsteman Män 

Kvinnor 

23,8 

33,3 

38,5 

33,3 

40,5 

36,7 

27,6 

41,5 

37,0 

47,9 

 

Arbetare med kval. Män 

Kvinnor 

 

7,4 

9,8 

13,3 

13,5 

10,5 

21,0 

9,4 

19,7 

13,1 

28,2 

Arbetare utan kval. 

 

Män 

Kvinnor 

4,7 

7,4 

16,3 

13,7 

13,2 

19,7 

16,7 

20,7 

12,4 

29,9 

n  3788 

 

Allmänt tenderar män oavsett familjebakgrund uppvisa kurvlinjära tendenser i den 

procentuella fördelningen i sina chanser att läsa vidare medan kvinnor har mer linjära och 

kurvlinjära tendenser. Barn till högre tjänstemän tenderar att ha kurvlinjära tendenser både för 

män och kvinnor, dock har barnen har ökat sina chanser att läsa vidare på 

eftergymnasialutbildning tre år eller längre med examina. Likaså för män med lägre 

tjänstemannabakgrund, däremot kvinnorna med samma bakgrund tenderar att ha linjärtendens 

där kvinnor får betydligt högre procentuell fördelning i sina chanser att läsa vidare i 

födelsekohorterna 1960-1969 och 1970-1979 än jämfört med männen. Till skillnad till 

kvinnor med arbetande föräldrar utan yrkeskvalifikationer som uppvisar tydligt på linjär 

tendens. Kvinnor till arbetare oberoende av kvalifikationer har högre procentuell fördelning i 

sina chanser att läsa vidare än män förutom i födelsekohorten 1930-1939 och med arbetande 

föräldrar med kvalifikationer. Tydligt är att barn till högre tjänstemän ökar sina procentuella 

fördelningar mellan den första och sista födelsekohorten med 1.4 gånger för män och 1,1 för 

kvinnor. Barnen till lägre tjänstemän uppvisar snarlika mönster, dock med 1,6 respektive 1,4 

för män och kvinnor.  

      När det kommer till barn till arbetande föräldrar med kvalifikationer ökar kvinnor 

drastiskt sin procentuella fördelning i sina chanser att läsa vidare mellan den första och den 
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sista födelsekohorten med 2,9 gånger, medan män uppvisar en ökning med 1,8. Ännu 

tydligare blir det för individer med arbetande föräldrar utan kvalifikationer där ökar kvinnor 

ytterligare i sin procentuella fördelning till 4,0 och män till 2,7. Med andra ord verkar det som 

att familjer med arbetarbakgrund satsar på att döttrarna skall ta examina för utbildningar som 

är tre år eller längre. 

     För att se om döda/frånvarande föräldrar påverkar barnens utbildningsgrad, 

medelvärdestestas dessa och det visar sig att döda/frånvarande fäder har (M = 0,86, SE 

=0,020) som är högre än närvarande fäder (M = 0,82, SE =0,117), t(3786)= -0,373, p.<0,710. 

Till skillnad mot döda/frånvarande mödrar som får ett (M = 0,47, SE =0,133) jämfört med 

närvarande mödrar som får (M = 0,82, SE =0,117) t(3786)= -2,405 p.<0,016. Med andra ord 

finns det en könsskillnad för död/frånvarande föräldrar och deras påverkan på barnens 

utbildningsgrad och att det är döda/frånvarande mödrar som påverkar barnens utbildningsgrad 

negativt.  

7. Avslutande diskussion 

I inledningen beskrevs det att under de senaste tre decennierna har skett en global förändring 

mellan könen och högre utbildning (Becker et al., 2010, s. 203) och i USA uppnåddes en 

balans mellan könen i kandidatexamen år 1982 (Buchmann & DiPrete, 2006, s. 516). Detta 

styrks även genom denna undersökning genom att kvinnor tenderar att både examineras i 

större utsträckning och dels läsa under en längre tid, vilket leder till att kvinnorna uppnår  

högre utbildning i större grad än männen. Anmärkningsvärt är att den förväntade tidpunkten 

när kvinnorna fick högre procentuell fördelning i eftergymnasial utbildning än männen skedde 

tidigare än vad som förväntades. Den största förändringen mellan könen och högsta utbildning 

ligger i födelsekohorten1930-1939 mot de övriga kohorterna som kan kopplas samman till 

kvinnornas tillgång till arbetsmarknaden och i och med det ändrades 

antidiskrimineringslagarna som medförde att kvinnor fick tillträde till högre utbildning som 

resulterade till att allt fler kvinnor valde att utbilda sig (Buchmann et al., 2008, s. 329). 

     Det finns flera bakomliggande orsaker till att kvinnorna tenderar att examineras och 

studera under en längre tid än männen förutom industrialiseringen menar Jacobs och för att 

studera fenomenet måste undersökaren vara medveten om att antalet utbildningsplaster inom 

den eftergymnasiala utbildningen har ökat i antal, dels genom att arbetsmarknaden behöver 

fler kvalificerade arbetare än tidigare samt att eftergymnasial utbildning har blivit ett av flera 

sätt att hålla arbetslösheten nere och att antalet studerande eller har studerat på högskola eller 
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universitet har ökat synliggörs även genom denna undersökning, dels genom de två graferna 

och dels genom sambandsanalyserna där fördelningen av respondenterna som inte läser vidare 

på eftergymnasial nivå har minskat procentuellt för varje yngre födelsekohort och att detta 

gäller för både för män och kvinnor. En annan anledning enligt Jacobs till att kvinnor visar 

ansatser till att examineras i större grad och läsa länge än män är att kvinnor är att kvinnorna 

försöker att säkerställa sina chanser till fast anställning och minimera riskerna till långa 

perioder med arbetslöshet. 

     Frågan är om den manliga dominansen bland docenter och professorer kvarstår eller om 

det har skett förändring även där, då resultatet av denna undersökning visar att det inte finns 

någon könsskillnad mellan forskare. Brooks har beskrivit att det har funnits en manlig 

dominans av docenter och professorer som Brooks kopplar till de strukturella 

makthierarkierna i samhället och återfinns inom universiteten, i form av könsskillnad när 

tjänster inom institutionerna skall tillsättas till och där kvinnorna ofta får en tyngre 

undervisnings börda jämfört mot sina manliga kollegor. Brooks och andra forskare menar att 

det förekommer även ren diskriminering mot kvinnorna, vilket kan mycket väl tänkas då 

högkolor och universitet försöker bekämpa diskriminering inte enbart riktat mot kvinnor utan 

även män och minoriteter, med hjälp genom studenthälsan och jämlikhetssamordnare. 

Däremot saknas det en diskussion bland de ledande forskarna inom området när det kommer 

till frågor som rör kvinnor som examinerats inom högre utbildning och hur kvinnor hanterar 

graviditeter och barnledigheter för att sedan komma tillbaka till antingen högre studier eller 

tjänster inom institutionerna.  

     Även när det kommer till ämnesval inom den eftergymnasiala utbildningen kvarstår 

könskillnader, men denna undersökning pekar på att det har skett förskjutningar både inom 

den manliga och kvinnliga dominansen inom vissa områden och att kvinnor läser i större 

utsträckning neutrala, humanistiska och medicinska ämnen än männen. Medan männen läser 

naturvetenskapliga ämnen i större utsträckning än kvinnor. Fenomenet kan förklaras utifrån 

två olika teorier. Den första är att det finns en könsskillnad i olika färdigheter som Buchmann 

med flera redogör och enligt dem tenderar flickor att vara bättre att läsa, att uttrycka sig 

muntligt, ha bättre tids och rumsuppfattning medan pojkar bland annat har utvecklat en 

starkare analytisk förmåga. En annan teori kan förklaras utifrån nätverksteorin som Lin 

förespråkar och att kvinnor har mindre nätverk och mer familjebetonade än männen och 

kvinnorna väljer utbildningar utifrån den kunskap de har tillförskaffat sig genom sina nätverk. 

I och med att kvinnorna ökar i antal inom de eftergymnasiala utbildningarna och examineras i 

större grad än männen bör detta på lång sikt förändra kvinnors socialnätverk i sina strukturer 
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och bli mer en blandning av både familj och yrkesliv, jämfört med vad Lin har redovisat (Lin, 

2000, s. 788). 

    Men de strukturella hierarkierna sträcker sig långt utanför högskolans eller universitetens 

institutioner och återfinns inom alla positioner i samhället och kopplas samman till vad 

Bourdieu kallade olika former av kapital och att utbildningssystemet bidar till att ojämlikheter 

i samhället bibehålls (Bourdieu & Passeron, 2008).  McDaniel hävdar att familjebakgrund är 

den variabel som förklarar bäst den förväntade utbildningsgraden hos de blivande studenterna, 

där det ställs olika förväntningar på individerna studieval och skolprestationer beroende av 

vilken familjebakgrund och kön som individerna har. Där föräldrarna med hög grad av 

utbildning och socioekonomiska resurser försöker att säkerställa sina barns framtid genom att 

påverka utbildningssystemet dels utifrån sina positioner i samhället och dels genom att styra 

sina barn till att välja utbildningar genom att prägla sina barn utifrån det sociala- och 

kulturella kapitalet som föräldrarna har tillgång till genom sina höga utbildningar och med 

stor sannolikhet även höga positioner både i sina yrkesval och socialt, som i sin tur återskapar 

de strukturella hierarkierna i samhället (Eriksson & Jonsson, 2002, s. 211). Vilket styrks 

genom Hällstens undersökning vid Stockholms universitet, där Hällsten har kommit fram till 

att det finns skillnader i studietid och familjebakgrund, som även denna undersökning har 

kommit fram till, men framför allt finns det stora skillnader i utbildningsgrad beroende på 

vilken familjebakgrund som individen har och att det har skett stora förändringar under tid 

inom de olika födelsekohorterna. 

     Resultaten från denna undersökning följer Hällstens studie och visar på att det finns en 

förändring mellan de olika födelsekohorterna och i vertikal riktning, som innebär att barn till 

arbetande föräldrar utan kvalifikationer ökar mest i sina chanser till eftergymnasial utbildning, 

där döttrarna har störst chans att läsa vidare. Följt av döttrar till arbetande föräldrar med 

yrkeskvalifikationer, lägre tjänstemannabakgrund och avslutningsvis högre 

tjänstemannabakgrund.  Vid närmare studie av eftergymnasial utbildning med examina tre år 

eller längre, visar det sig att samtliga familjebakgrundsgrupper ökar sina chanser ytterligare 

än jämfört med enbart eftergymnasial utbildning, att läsa vidare. Den grupp som ökar sina 

chanser minst att läsa vidare är män med högre tjänstemannabakgrund, oavsett om det är 

enbart eftergymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning tre år eller längre med 

examina. Detta kan bero på att de redan har en hög chans att läsa vidare och de som har ökar 

sina chanser att läsa vidare mest är även här döttrar till arbetande föräldrar utan 

yrkeskvalifikationer. 
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     Andra aspekter som Låftman redovisar är i vilken grad som döda eller frånvarnade 

föräldrar påverkar barnens kommande utbildningsgrad som denna undersökning styrker och 

att döda/frånvarande mödrar har en större negativ effekt på barnens utbildningsgrad än 

döda/frånvarande fäder. 

     Resultaten från denna undersökning leder ytterligare till frågor som vore intressant att få 

undersöka vidare, dock med ett lämpligare och mer lättanvändligt datamaterial. En av dessa 

frågor är varför sönerna till föräldrar som arbetar med eller utan kvalifikationer inte ökar i 

sina chanser att läsa vidare i samma utsträckning som döttrarna har gjort och vilka är de 

bakomliggande faktorerna till detta fenomen, då arbetsmarknaden söker vidareutbildad 

personal.  

     Andra frågor som vore mycket intressant att studera är om den manliga dominansen inom 

de högre tjänsterna, som docenter och professorer, kvartstår inom högskolor och universitet 

eller om det verkligen har skett en förändring även där. Dock behövs det ett annat 

datamaterial för att säkerställa resultatet.   
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