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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna uppsats är intresset för varför det finns klasskillnader i utbild-

ningsnivå och i skolbarns utbildningsaspirationer i Sverige. Med utgångspunkt i Bour-

dieus teorier om utbildningssystemet och teorier om rationella val, samt med longitudi-

nella data från Levnadsnivåundersökningarna, har två delsyften undersökts: (1) betydel-

sen av skolbarns utbildningsaspirationer, kulturella kapital och självförtroende för del-

tagande i högre studier, samt om klasskillnader i dessa faktorer delvis kan förklara 

klasskillnader i deltagande i högre studier, och (2) om klasskillnader i utbildningsaspi-

rationer delvis kan förklaras av klasskillnader i kulturellt kapital och/eller i självförtro-

ende, samt vilka faktorer som kan påverka utbildningsaspirationer. 

Med logistisk regressionsanalys på utfallen; Deltagande i högre studier och Utbild-

ningsaspirationer, har vi visat att höga utbildningsaspirationer, ett högt kulturellt kapital 

och ett gott självförtroende under uppväxten har oberoende positiva samband med del-

tagande i högre studier. Förutom självförtroende, som inte varierar med klass, har 

klasskillnader i utbildningsaspirationer och kulturellt kapital visats kunna förklara delar 

av klasskillnaderna i deltagandet. Vidare kan inte klasskillnader i kulturellt kapital för-

klara klasskillnader i aspirationer. Utöver detta visar resultaten att klasskillnader i ut-

bildningsaspirationer och självförtroende är som störst i gymnasieålder, och att skolele-

ver med ett högt självförtroende, oavsett social bakgrund, generellt sett har högre aspi-

rationer på högre utbildning. 

 

Nyckelord 

Utbildning, aspirationer, kulturellt kapital, rationella val, självförtroende, sekundära 

effekter



 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................. 1 

Bakgrund och syfte ................................................................................. 2 

Hypoteser ................................................................................................ 3 

Teori och tidigare forskning ......................................................... 4 

Utbildningsaspirationer ........................................................................... 4 

Utbildningsaspirationer som rationella val .............................................. 4 

Kulturellt kapital och utbildningsval ........................................................ 6 

Icke-kognitiva förmågor och utbildningsval ............................................ 7 

Köns- och åldersskillnader i aspirationer ................................................ 8 

Metod och data .......................................................................... 9 

Data ........................................................................................................ 9 

Operationalisering av variabler ............................................................. 10 

Övriga variabler ................................................................................. 11 

Analytisk strategi .................................................................................. 14 

Resultat ................................................................................... 15 

Klasskillnader i aspirationer och kulturellt kapital ................................ 15 

Deltagande i högre studier .................................................................... 17 

Utbildningsaspirationer ......................................................................... 21 

Diskussion ............................................................................... 25 

Referenslista ............................................................................ 31 

Bilaga 1 ................................................................................... 35 



 

1 

 

Inledning 

Klass har länge varit och är fortfarande ett av sociologins mest utforskade begrepp. Visserli-

gen är klassamhället mindre statiskt och deterministiskt än tidigare, men likväl existerar en 

social skiktning där utbildning och kapital är skevt fördelat över olika samhällsgrupper 

(Evertsson & Magnusson 2014). Denna stratifiering överförs mellan generationer och skapar 

olika förutsättningar för olika individer att nå en hög utbildning, få ett kvalificerat yrke och 

leva i ekonomisk trygghet. 

Denna intergenerationella reproduktion av social klass beror delvis på den reproduktion av 

utbildning som sker inom utbildningssystemet, där barn med högutbildade föräldrar till stor 

del själva väljer att delta i högre studier (Bourdieu 2008 [1970]; Breen & Jonsson 2007). Det 

faktum att barn från högre samhällsklasser i större utsträckning når en hög utbildningsnivå än 

barn från lägre samhällsklasser har ofta förklarats som ett resultat av klasskillnader i skolpre-

station, orsakade av en ojämn fördelning av resurser (se t.ex. DiMaggio 1982; Dumais 2002). 

Forskare har bland annat visat att kulturella resurser i hemmet (Kalmijn & Kraaykamp 1996), 

att ha föräldrar med kunskap om skolsystemet (Dumais & Ward 2010), och att ha ett hem som 

materiellt sett skapar en bra studiemiljö (Entwisle & Alexander 1995) både samvarierar med 

klass och påverkar barns skolprestationer positivt. 

Emellertid finns klasskillnader i utbildningsnivå även bland de barn som presterar lika bra i 

skolan (Boudon 1974:28-36). Raymond Boudon var först att uppmärksamma dualiteten i hur 

klass påverkar utbildningsnivå. Han gjorde en distinktion mellan primära och sekundära ef-

fekter av klass där de primära effekterna påverkar utbildningsnivå genom skolprestation, me-

dan de sekundära effekterna verkar genom de utbildningsval som görs på basis av klasstillhö-

righet, givet prestation. Sekundära effekter av social bakgrund har senare främst utvecklats i 

teorier om rationella val (Erikson & Jonsson 1996; Goldthorpe 1996; Jackson m.fl. 2007). 

Enligt dessa teorier baseras utbildningsval på medvetna beräkningar av kostnader, nyttor och 

sannolikheter att lyckas i den akademiska världen utifrån den individuella situationen. 

Klasskillnader i utbildningsval och utbildningsaspirationer uppstår på grund av att de förut-

sättningar som vägs in i besluten är skevt fördelade över klass, exempelvis den relativa kost-



 

2 

 

naden att utbilda sig. Jackson, Erikson, Goldthorpe och Yaish (2007) har uppskattat att de 

sekundära effekterna av social bakgrund kan förklara upp till hälften av de observerade 

klasskillnaderna i utbildningsval. 

Sekundära effekter av klass på utbildningsnivå har även studerats utifrån en mer Bourdieusk 

ansats, om än inte lika explicit som inom teorier om rationella val (Dumais & Ward 2010; 

Noble & Davies 2009; Wang 2011). Enligt denna ansats formas utbildningsval och aspirat-

ioner omedvetet genom socialisering, där exempelvis förhållningssätt gentemot den akade-

miska världen överförs mellan generationer och skapar olika förutsättningar för olika sociala 

grupper att känna att de passar in i den. Bourdieus begrepp kulturellt kapital och habitus är 

viktiga för att förstå denna överföring (Bourdieu 1984). Forskning baserad på Bourdieus teo-

rier har funnit oberoende positiva samband mellan deltagande i kulturella aktiviteter och hög-

skoleaspirationer (Wang 2011).  

Inom den senaste utbildningsforskningen har även icke-kognitiva förmågor blivit populära att 

studera (Skolverket 2013). Dessa förmågor, som ofta samvarierar med klass, har främst visats 

påverka utbildningsnivå genom skolprestation, dvs. genom primära effekter (Duckworth & 

Seligman 2005; Schuerger & Kuna 1987). Forskning har emellertid även visat att vissa icke-

kognitiva förmågor kan påverka utvecklandet av utbildningsaspirationer och utbildningsval. 

Filippin och Paccagnella (2011) har exempelvis visat att ett bra självförtroende korrelerar med 

skolbarns sociala bakgrund och påverkar deras utbildningsaspirationer positivt, oavsett skol-

resultat. 

Bakgrund och syfte 

Sveriges utbildningssystem är genom bland annat kostnadsfri utbildning och flera vägar till 

högre studier relativt öppet och tillgängligt (Breen & Jonsson 2007; Jackson & Jonsson 2013). 

Då de flesta elever i Sverige har möjlighet att studera på högskola eller universitet är de se-

kundära effekterna av klass på utbildningsnivå inte lika stora här som i andra länder. Emeller-

tid är både deltagandet i högre studier och utbildningsaspirationer bland svenska skolbarn 

skevt fördelade över klass (Rudolphi 2011; 2014). Bakgrunden till uppsatsen är intresset för 

varför det sker en social snedrekrytering till högre studier i Sverige och framförallt det faktum 

att det finns klasskillnader i unga skolbarns utbildningsaspirationer. 
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Uppsatsen förväntas bidra till ökad kunskap om klasskillnader i utbildningsnivå och i utbild-

ningsaspirationer, samt ge en inblick i hur aspirationer formas och vilken betydelse de har för 

utbildningsnivå. Med longitudinella data från Levnadsnivåundersökningarna (LNU) Barn-

LNU 2000 och LNU 2010 finns möjlighet att studera potentiella kausala samband mellan 

skolbarns sociala bakgrund samt egenskaper under uppväxten, och deras eventuella delta-

gande i högre studier tio år senare. De egenskaper som fokuseras i denna uppsats är barns 

kulturella kapital och självförtroende, vilka båda kan tänkas vara influerade av sociala förhål-

landen. Urvalet är representativt för Sveriges befolkning i 10-18 års ålder, vilket gör att resul-

tatet endast kan generaliseras till denna population. 

Syftet med uppsatsen är tudelat. Delsyfte 1 är att undersöka vilken betydelse höga utbild-

ningsaspirationer, ett kulturellt kapital och ett högt självförtroende har för deltagande i högre 

studier, samt om klasskillnader i dessa faktorer delvis kan förklara klasskillnaderna i delta-

gande i högre studier. Delsyfte 2 är att undersöka om klasskillnader i utbildningsaspirationer 

delvis kan förklaras av klasskillnader i kulturellt kapital och/eller i självförtroende, samt att 

söka kunskap om andra faktorer som kan påverka utbildningsaspirationer. För att uppfylla 

delsyftena genomförs två logistiska regressionsanalyser med två olika utfall: att ha deltagit i 

högre studier respektive att ha höga utbildningsaspirationer. 

Hypoteser 

1. Det finns klasskillnader i utbildningsaspirationer, kulturellt kapital och självförtro-

ende. 

2. Eventuella klasskillnader i dessa faktorer kan till viss del förklara klasskillnaderna i 

deltagande i högre studier. 

3. Klasskillnader i utbildningsaspirationer kan till viss del förklaras av klasskillnader i 

kulturellt kapital och självförtroende. 

 

Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning. Därefter följer en metoddel med 

beskrivning av data, operationaliseringar och analytisk strategi. Sedan redovisas resultaten. 

Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten och förslag på framtida 

forskningsuppslag presenteras. 
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Teori och tidigare forskning 

Utbildningsaspirationer 

Att aspirera på ytterligare utbildning efter nio år i grundskolan och tre år på gymnasium kan 

antas fordra en tämligen stark vilja att studera vidare eller att erhålla en viss examen. I ett till-

gängligt utbildningssystem där ekonomiska resurser inte är avgörande torde viljan att studera 

på högskola eller universitet vara förhållandevis oavhängig social klass. Detta är dock inte 

fallet, då de idealistiska utbildningsaspirationerna bland svenska skolbarn är skevt fördelade 

över klass (Rudolphi 2011; 2014). Idealistiska utbildningsaspirationer är de önskningar indi-

viden har om framtida utbildning, medan realistiska utbildningsaspirationer är de faktiska 

möjligheter individen upplever att nå önskad utbildning, där önskningarna har anpassats efter 

upplevda förutsättningar. Denna distinktion gjordes av socialpsykologen Kurt Lewin år 1939, 

men konceptualiserades först 30 år senare i sociologin (Haller 1968). I Sverige är över-

enstämmelsen mellan dessa aspirationer i allmänhet hög (Rudolphi 2014), till skillnad från i 

länder där utbildning är kostsam och utbildningssystemet är mycket stratifierat. Svenska skol-

barn som vill studera vidare upplever generellt sett knappt några begränsningar att göra det.  

Viktigt att påpeka är att även idealistiska aspirationer påverkas av upplevda förutsättningar 

och begränsningar. Jacob och Wilder (2011) har exempelvis visat att skolbarn anpassar aspi-

rationer om högre utbildning efter självupplevd studieförmåga. 

Utbildningsaspirationer som rationella val 

Ett vanligt sätt att analysera sekundära effekter av klass på utbildningsnivå är med teorier om 

rationella val. Enligt Rational Action Theory (RAT) är utbildningsval rationella och utgångs-

punkten är att individer strävar efter att fatta beslut som maximerar nytta (Breen & 

Goldthorpe 1997). Människor bedömer fördelar och nackdelar med olika utbildningsval, och 

tar beslut och omformar aspirationer därefter. Utbildningsval och utbildningsaspirationer är 

enligt detta synsätt medvetna och rationella utifrån individens egen situation. I den analysmo-

dell för utbildningsval som Breen och Goldthorpe (1997) har utformat definieras tre viktiga 

faktorer bakom denna klassbaserade beslutsprocess. Faktorerna är (i) den subjektivt upplevda 

sannolikheten att lyckas med utbildning (ii) direkta kostnader och alternativkostnader (att av-
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stå lönearbete) samt (iii) den upplevda nyttan med utbildning, som de menar är mest betydel-

sefull för utbildningsval. Enligt modellen bedöms den upplevda nyttan med utbildning och 

den upplevda sannolikheten att lyckas med utbildning i förhållande till de relativa kostnaderna 

att studera. För att välja att studera måste därför barn med sämre ekonomiska förutsättningar 

antingen uppleva mer nytta eller en större sannolikhet att lyckas med utbildning i jämförelse 

med barn med bättre ekonomiska förutsättningar.  

Att barn från arbetarklassen generellt behöver uppleva större chanser att lyckas i skolan för att 

söka en utbildning har visats empiriskt av Breen och Yaish (2006). Utöver att relativa utbild-

ningskostnader varierar med klass genom ekonomiska förutsättningar, finns även klasskillna-

der i den självupplevda sannolikheten att lyckas med utbildning på grund av att det finns 

klasskillnader i upplevd skolprestation (Breen & Goldthorpe 1997). Att den upplevda nyttan 

med utbildning dessutom varierar med klass förklaras av teorin Relative Risk Aversion (RRA). 

Klasskillnader i dessa tre förklaringsfaktorer utgör därmed en förklaring till klasskillnader i 

utbildningsaspirationer och utbildningsval. 

RRA är en vidareutveckling av RAT och utgår också från att människor bedömer för- och 

nackdelar med olika val (Breen & Goldthorpe 1997; Goldthorpe 1996). Enligt denna teori är 

viljan att minst stanna kvar i samma samhällsklass som sina föräldrar en viktig förklaring till 

varför det finns klasskillnader i utbildningsnivå. Utbildning används nämligen för att säker-

ställa klasspositionen, vilket gör att skolbarn med olika klassbakgrund behöver olika mycket 

utbildning för att inte riskera att hamna i en lägre social position än sina föräldrar. I valsituat-

ionen upplever därför skolbarn från högre samhällsklasser generellt sett en högre nytta med 

utbildning än barn från lägre samhällsklasser. Betydelsen av RRA för utbildningsaspirationer 

har bland annat visats empiriskt av van de Werfhorst och Hofstede (2007), som menar att 

denna riskmedvetenhet när det gäller att säkerställa klassposition är en viktig förklaring till 

klasskillnader i utbildningsaspirationer och deltagande i högre studier i Nederländerna. Enligt 

Breen och Goldthorpes modell (1997) har RRA samma effekt för alla samhällsgrupper, något 

som också har bekräftats empiriskt av van de Werfhorst och Hofstede (2007). Emellertid har 

Holm och Jaeger (2005) visat att de upplevda vinsterna med att studera endast ökar tills dess 

att en utbildningsnivå som kan säkerställa kvarvarande i klassen har nåtts. RRA kan således 

inte förklara individers vilja att nå en högre utbildning än sina föräldrar, och teorin borde inte 

heller gälla barn med arbetarbakgrund då de faktiskt inte riskerar att flytta nedåt i klasstruk-

turen. Detta problematiseras inte i Breen och Goldthorpes teori.  
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Kulturellt kapital och utbildningsval 

Enligt Bourdieus teori om social reproduktion kan klasskillnader i utbildning förklaras av den 

intergenerationella överföringen av kapital (Bourdieu & Passeron 2008 [1970]; Bourdieu 

1984). Utöver kapital är också fält och habitus centrala begrepp för att förstå denna teori. Ett 

fält är en social sfär inom vilken individer kämpar om att besitta de höga sociala positionerna 

och för att nå dem krävs specifika typer av kapital. Bourdieu definierar förutom ekonomiskt 

och socialt kapital, även kulturellt kapital. Denna kapitalform, som liksom övriga kapitalfor-

mer är skevt fördelad över klass, är betydelsefull för att lyckas inom utbildningsfältet och kan 

definieras som de kunskaper, förmågor och objekt som erkänns ett kulturellt värde på fältet.  

Det kulturella kapitalet kan delas in i objektifierad, institutionaliserad och förkroppsligad 

form (Bourdieu 1984). Objektifierat kulturellt kapital är föremål som tillskrivs kulturella vär-

den såsom viss konst och litteratur, medan institutionaliserat kulturellt kapital bland annat 

innefattar akademiska meriter. Den förkroppsligade formen av kulturellt kapital uppkommer 

genom socialisering in i den ”rätta” kulturen på fältet och underlättar utvecklandet av ett 

gynnsamt habitus. Begreppet habitus har ingen precis definition men innefattar bland annat 

klassbaserade attityder och värderingar samt hur individen orienterar sig och agerar inom 

olika fält, exempelvis inom skolvärlden. En elev som inte har rätt habitus kan exempelvis 

riskera att bli diskriminerad av lärare eller uppleva sig begränsad i skolvärlden. Till skillnad 

från rationella teorier som förklarar utbildningsval som medvetna, verkar habitus undermed-

vetet och de val som det för med sig är ingenting som individen reflekterar över.  

Klasskillnader i utbildningsnivå kan enligt detta synsätt reproduceras dels genom det kultu-

rella kapitalet som bidrar till högre skolprestation, och dels genom habitus som leder till olika 

klassbaserade förhållningssätt till utbildning, där utbildningsaspirationer kan ses som ett ex-

empel på ett sådant. Då det kulturella kapitalet varierar med klass samt påverkar elevers skol-

prestation kan det ses som en primär effekt av social klass. Kalmijn och Kraaykamp (1996) 

har identifierat vissa mekanismer genom vilka kulturellt kapital har en positiv påverkan på 

skolprestation. Dessa mekanismer innefattar bland annat att barn vars föräldrar har ett högt 

kulturellt kapital lär sig saker lättare, är mer vana vid abstrakta och intellektuella frågor, samt 

får mer tid och uppmärksamhet från lärare. 

Samtidigt har Lamont och Lareau (1988) utifrån Bourdieu konkretiserat tre fenomen som för-

klarar problematiken att inte ha tillräckligt högt kulturellt kapital: overselection, relegation 
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och self-elimination. Noble och Davies (2009) har i sin tur applicerat dessa på utbildningssy-

stemet. Overselection drabbar en individ som vill studera men inte överkommer sina kultu-

rella hinder, exempelvis genom att misslyckas med universitetsansökan eller att inte klara av 

utbildningen. Relegation innebär att individen misstolkar eller saknar information om förde-

larna med utbildning och därför väljer att inte studera. Self-elimination betyder att en individ 

väljer bort utbildning på grund av känslan att inte passa in i den akademiska världen. 

Det kulturella kapitalet kan även tänkas påverka utbildningsnivå genom sekundära effekter av 

klass. Exempelvis har Wang (2011) visat att ungdomars kulturella kapital förvärvat genom 

olika kulturella aktiviteter leder till högre utbildningsaspirationer. Även Lamont och Lareaus 

self-elimination kan tolkas som en sekundär effekt, eftersom utbildningsval i detta fall påver-

kas av mängden kulturellt kapital. Sekundära effekter torde även existera i Bourdieus habitus-

begrepp, då detta begrepp handlar om ett visst förhållningssätt till utbildning. Dumais och 

Ward (2010) menar exempelvis att vissa studenter trots höga utbildningsaspirationer och ett 

högt kulturellt kapital väljer att inte delta i högre utbildning på grund av avsaknaden av rätt 

habitus. Detta resultat kan dock diskuteras då det kulturella kapitalet enligt Bourdieu är tätt 

förknippat med habitus, vilket gör det svårt att separera dessa två faktorer i analysen. 

Icke-kognitiva förmågor och utbildningsval 

På senare år har forskning studerat individers skolprestationer och utbildningsnivå utifrån 

olika personlighetsdrag, definierade som icke-kognitiva förmågor (för en översikt, se Skol-

verket 2013). Dessa studier har visat att vissa icke-kognitiva förmågor har positiva samband 

med både utbildningsnivå (Duckworth & Seligman 2005; Heckman & Rubinstein 2001; 

Wolfe & Johnson 1995) och arbetsmarknadsutfall (Heckman m.fl. 2006; Groves 2005; Lin-

dqvist & Vestman 2011). Några av dessa studier har analyserat den icke-kognitiva förmågan 

självkontroll utifrån Julian B. Rotters skala ”Locus of Control” (som mäter känslan av att 

kunna styra över sitt liv) och finner att en hög upplevd självkontroll har en positiv påverkan 

på skolbetyg (Groves 2005; Wolfe & Johnson 1995). Även självdisciplin har visats ha ett po-

sitivt samband med skolresultat (Duckworth & Seligman 2005; Schuerger & Kuna 1987). 

Gemensamt för dessa studier är att de främst analyserar icke-kognitiva förmågors betydelse 

för akademiska prestationer. 
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Samtidigt finns studier som kommit fram till att icke-kognitiva förmågor också har betydelse 

för utvecklingen av aspirationer på framtida utbildning, och att klasskillnader i dessa för-

mågor kan förklara klasskillnader i utbildningsaspirationer. Heckman, Stixrud och Urzua 

(2006) som utgått ifrån Rotters Locus of Control-skala samt Rosenbergs Self-Esteem-skala 

(som mäter självkänsla), har visat att icke-kognitiva förmågor är minst lika viktiga, och ibland 

till och med viktigare, än kognitiva förmågor när det kommer till att förklara både utbild-

nings- och yrkesval. Även Maani och Kalb (2007) har kommit fram till att personliga egen-

skaper har betydelse för tonåringars val att fortsätta studera efter 16 års ålder. 

En specifik icke-kognitiv förmåga som visats vara betydelsefull för aspirationer och utbild-

ningsval är självförtroende. Filippin och Paccagnella (2011) definierar självförtroende som tro 

på egen begåvning och menar att föräldrar överför denna föreställning till sina barn. På grund 

av denna intergenerationella överföring av självförtroende väljer individer med likvärdig kog-

nitiv förmåga att investera olika mycket i utbildning beroende på klasstillhörighet, vilket i 

längden leder till en intergenerationell överföring av socioekonomisk status.  

Chowdry, Crawford och Goodman (2011) har i en longitudinell studie funnit att barns tro på 

egen studieförmåga är starkt positivt korrelerad med utbildningsnivå. Denna tro skiljer sig 

dessutom åt mellan barn från rika och fattiga familjer, vilket bekräftas av Gregg och 

Washbrook (2011). Gregg och Washbrook har dessutom kommit fram till att barn från lägre 

sociala klasser generellt sett varken ser skolresultat som viktiga eller upplever sig ha en god 

akademisk förmåga, oavsett faktisk kognitiv förmåga. Dessa studier har också visat att barns 

framtidsutsikter och förväntningar på utbildningsnivå, givet kognitiv förmåga, varierar med 

deras föräldrars ekonomiska kapital. Emellertid har Furlong och Biggart (1999) visat att ett 

starkt självförtroende bidrar till höga aspirationer oavsett klassbakgrund. Enligt denna studie 

har tilltro till egen akademisk förmåga en stor betydelse för förväntningar om och aspirationer 

på framtida yrke. 

Köns- och åldersskillnader i aspirationer 

Utöver klasskillnader har forskning även åskådliggjort könsskillnader i utbildningsaspiration-

er och att flickor generellt sett har högre aspirationer än pojkar (Feliciano & Rumbaut 2005; 

Hanson 1994; Rudolphi 2014). Hanson har visat att flickor har högre aspirationer trots att de 

relativt sett har mindre förväntningar på att nå en högskolexamen, vilket implicerar att flickor 
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har höga idealistiska aspirationer men låga realistiska aspirationer. Trots detta realiserar flick-

or sina utbildningsönskningar i högre utsträckning än pojkar (Feliciano & Rumbaut 2005). Att 

flickor har högre utbildningsaspirationer än pojkar kan enligt Rudolphi (2014) bero på att 

flera kvinnodominerade yrken såsom sjuksköterska, fritidspedagog och lärare kräver högre 

utbildning i större utsträckning än mansdominerade yrken. Att pojkar och flickor aspirerar 

mot könstypiska yrken har visats empiriskt av Furlong och Biggart (1999).  

Aspirationer varierar även med ålder. Gottfredson (1981) har visat att aspirationer utvecklas i 

olika åldersstadier, där specifika yrken börjar värderas och klassificeras vid 9-13 års ålder och 

aspirationer till dessa yrken utvecklas efter 14 års ålder. Det är även vid denna tidpunkt som 

aspirationerna börjar anpassas i förhållande till individens självbild. Mot slutet av high school 

(motsvarande gymnasiet) fortsätter elever inte nödvändigtvis sträva efter sina mest önskade 

yrkesalternativ utan blir mer realistiska i sina aspirationer. Rudolphi (2014) visar dock i sin 

analys av svenska högstadie- och gymnasieelever att det är redan vid gymnasieantagningen 

som den största anpassningen till realistiska aspirationer uppkommer. Utvecklingen av aspi-

rationer efter ålder är också olika mellan könen i Sverige, där pojkars aspirationer är som 

högst under slutet av gymnasietiden medan flickor har som högst aspirationer i högstadiet. 

Metod och data 

Denna uppsats har en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Med utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning testas tre hypoteser empiriskt med syfte att kunna generalisera resultaten till 

den population som studeras. De huvudsakliga analysmetoderna är korstabeller och logistisk 

regressionsanalys. Databearbetningen och den statistiska analysen har gjorts i SPSS. 

Data 

Datamaterialet är hämtat ifrån Levnadsnivåundersökningarna Barn-LNU 2000 och LNU 2010 

som genomförts av Institutet för Social Forskning vid Stockholms Universitet och innehåller 

data baserat på ett representativt urval av Sveriges befolkning. Barn-LNU genomfördes i 

samband med LNU 2000 där barn till de vuxna respondenterna också intervjuades. Undersök-
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ningen erbjuder ett gediget datamaterial innehållande information om sociala och ekonomiska 

levnadsförhållanden för barn och unga födda mellan år 1982-1990, vilket innebär att de var 

mellan 10-18 år vid datainsamlingen. Uppgifter om bland annat social bakgrund, skolgång, 

intressen, personliga egenskaper och psykisk hälsa har samlats in. Barnen fick lyssna på en 

bandspelare med inlästa frågor och har i största möjliga mån svarat på enkäten utan sina för-

äldrar, vilket säkerställer en hög konfidentialitet. Denna metod får anses ha varit framgångsrik 

i det avseende att det interna bortfallet är mycket lågt.
1
 

Svarsfrekvensen i LNU 2000 var 76 %. Av de 1529 barn som valdes ut att delta i Barn-LNU 

2000 intervjuades totalt 1304 barn, vilket innebär en svarsfrekvens på 85 %. Barnen följdes 

sedan upp tio år senare då de ingick som respondenter i LNU 2010. Totalt har 808 responden-

ter svarat på båda enkäterna, vilket möjliggör en longitudinell analys av dessa. I denna studie 

återstår ett urval om 549 barn som har svarat på alla relevanta frågor, vilket innebär ett internt 

bortfall om 32 %. En analys där urvalet om 549 respondenter har jämförts med det totala ur-

valet om 1304 respondenter tyder inte på någon större systematik i detta bortfall avseende 

social klass, kön eller ålder. 

Idealiskt för denna studie hade varit ett datamaterial med ytterligare uppföljning av respon-

denterna i äldre ålder, där fler hunnit delta i högre studier och en examen från högskola eller 

universitet hade kunnat användas som utfall.
 2
 

Operationalisering av variabler 

För att kunna analysera variablerna i logistisk regression har de dikotomiserats för att endast 

anta värdena 1 och 0. Beroende variabel i den första regressionen är Deltagande i högre stu-

dier. Definitionen av detta utfall är att ha en postgymnasial utbildning eller att vara studerande 

vid högskola eller universitet, antingen inom ett program eller vid enstaka kurs, där högskole-

utbildade kodats som 1 och övriga 0. På grund av att respondenterna i datamaterialet är för-

hållandevis unga är det av naturliga skäl många som inte hunnit klart med sina studier, vilket 

innebär att ett krav på examen skulle vara missvisande. Då syftet är att analysera högskole-

                                                

1 För mer information om Barn-LNU, se Jonsson, Östberg och Brolin Låftman (2001). 

2 Av de 274 respondenter som har deltagit i högre studier är det endast 37 som hunnit ta en universitets- 

eller högskoleexamen. Av dessa är endast är fem individer under 25 år. 
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aspirationer och utbildningsval är operationaliseringen av deltagande i högre studier högst 

relevant, oavsett hur många högskolepoäng respondenten kommer att ha i framtiden. I denna 

analys är således intresset huruvida respondenten överhuvudtaget valt att inleda studier vid 

högskola eller universitet. 

I den andra regressionen är Utbildningsaspirationer beroende variabel. Att ha höga utbild-

ningsaspirationer innebär att utifrån en fyragradig skala ha svarat att det är ”mycket viktigt” 

att få studera på högskola eller universitet
3
, där respondenter med höga utbildningsaspiration-

er kodats som 1 och övriga 0. Då ungefär 41 % av respondenterna åtminstone angett alternati-

vet ”ganska viktigt” valdes endast det högsta alternativet ”mycket viktigt” för att definiera 

höga aspirationer. Att skolbarn som valt ”ganska viktigt” därmed ställs mot de som valt 

”mycket viktigt” är något som måste beaktas i tolkningen av resultaten, då dessa exempelvis 

inte kan sägas ha låga utbildningsaspirationer. Det kan även diskuteras huruvida det är frukt-

bart att fråga 10-åringar om de vill studera på högskola eller universitet. Emellertid är det för-

delaktigt att mäta barnens aspirationer i låg ålder då endogenitetsproblemet minskar (Entwisle 

m.fl. 2005). Det är troligt att yngre barn i mindre grad har upplevt begränsningar i skolan (de 

har till exempel inte hunnit få betyg) och därför har en mer ”opåverkad” attityd till högre stu-

dier, vilket är en fördel för en studie som syftar till att förstå klassbakgrundens betydelse för 

utbildningsnivå och utbildningsaspirationer. 

Övriga variabler 

Social bakgrund har operationaliserats som respondentens hushållsklass och är hämtad från 

föräldrarnas egna uppgifter i LNU 2000. Hushållsklassen är kodad med hjälp av Socioekono-

miskt Index (SEI) utifrån både moderns och faderns yrke, där den förälder med högst index-

värde har fått svara för hushållets klass. Klasserna, tillika dummyvariablerna för social bak-

grund, har begränsats till Högre tjänstemän, Tjänstemän och Arbetare, där respondenten har 

fått värdet 1 på den klass som den tillhör och 0 på övriga klasser. Arbetare används som refe-

renskategori i regressionerna. Yrkesgrupperna företagare och lantbrukare har exkluderats ur 

analysen på grund av dess heterogenitet i avseende på verksamhetsart och omfattning
4
. Det 

                                                

3 Frågan löd: Hur viktigt tycker du att följande saker är: Att få gå på universitet eller högskola? Svarsal-

ternativen var ”mycket viktigt”, ”ganska viktigt”, ”inte så viktigt” och ”inte viktigt alls”. 

4 Dessa uppvisade dessutom ingen signifikans i de logistiska regressionerna och ledde vid kontroll till en 

minskning av förklaringsvärdet, R2. 
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vore exempelvis inte lämpligt att generalisera ensamföretagare och storföretagare under 

samma klassbegrepp.  

Uppgifter om föräldrarnas utbildning har också hämtats från LNU 2000. Föräldrarnas utbild-

ning har till skillnad från respondentens utbildning kodats utifrån om de har en examen från 

högskola eller universitet eller ej. På så sätt skiljs de högutbildade föräldrarna tydligt ut
5
. Fa-

derns utbildning mäts med variabeln Far examen och moderns utbildning med Mor examen, 

där respondenter med föräldrar som har examen har fått värde 1 på respektive variabel, och 

övriga 0. 

Självförtroende mäts utifrån två variabler: Självupplevd skolprestation samt Framtidstro. Hög 

självupplevd skolprestation har operationaliserats som att känna sig mycket duktig i åt-

minstone ett av skolämnena svenska, engelska och matte i jämförelse med sina klasskamra-

ter
6
, där respondenter med hög självupplevd skolprestation kodats som 1 och övriga 0. Denna 

variabels validitet kan diskuteras. För det första är det troligt att respondentens självupplevda 

skolprestation påverkas av faktisk skolprestation och inte främst mäter självförtroendet. Detta 

problem hade kunnat avhjälpas genom att kontrollera för en faktisk skolprestation, exempel-

vis betyg. En sådan variabel finns dessvärre inte att tillgå i Barn-LNU 2000. Dessutom mäts 

självupplevd skolprestation i förhållande till övriga elever i skolklassen. Detta gör att svaret 

på denna fråga blir relativt prestationsnivån i klassen vilket kan minska måttets validitet då 

självförtroendet kan tänkas vara lägre bland elever som går i högpresterande skolor. Emeller-

tid hade detta problem framförallt varit bekymmersamt om avsikten var att mäta faktisk skol-

prestation, men måttet anses vara rättvisande då det är just det akademiska självförtroendet i 

förhållande till andra som är intressant i denna studie. Att ha framtidstro innebär att respon-

denten instämmer helt i påståendet ”Jag tror att jag kommer få det bra i framtiden”
7
, där re-

spondenter med framtidstro kodats som 1 och övriga 0. Hur respondenterna tolkar innebörden 

                                                

5 14,2 % av mammorna och 22,6 % av papporna har en examen från högskola eller universitet. 

6 Frågan löd: Jämfört med dina klasskamrater, hur duktig tycker du att du är i följande ämnen…? Svarsal-

ternativen var ”mycket duktig”, ”ganska duktig”, ”varken duktig eller dålig”, ”ganska dålig” och ”väldigt 

dålig”. Intentionen var att skapa ett index för de som svarat ”mycket duktig” på alla tre ämnen men dessa 

uppgick endast till 5,6 %. Knappt 59 % har en hög självupplevd skolprestation enligt den använda definit-

ionen.  

7 Svarsalternativen var ”stämmer precis”, ”stämmer ungefär”, ”stämmer dåligt” och ”stämmer inte alls”. 

Över 67 % svarade ”stämmer precis” vilket gör att det kan ifrågasättas om denna variabel verkligen skil-

jer ut elever med god framtidstro. 



 

13 

 

av denna fråga kan tänkas variera med ålder. Yngre respondenter har troligtvis ett kortare per-

spektiv på framtiden jämfört med äldre respondenter som kan tänkas associera denna fråga till 

sin framtida livssituation i en vidare mening. 

Kulturellt kapital mäts med tre separata variabler: att läsa Böcker, följa med i Nyheter och 

vara ute på Internet. För att ha ett högt kulturellt kapital ska respondenten ha angett att dessa 

aktiviteter görs minst ”flera dagar i veckan”
8
, där respondenter med högt kulturellt kapital 

kodats som 1 på respektive variabel och övriga 0. Detta kulturella kapital skiljer sig från 

Bourdieus ursprungliga operationalisering, som inriktar sig på deltagande i mer ”finkultu-

rella” aktiviteter såsom teater, opera, museum och gallerier. Då avsikten inte är att strikt utgå 

ifrån Bourdieus definition utgör emellertid detta inte något problem. Eftersom det kulturella 

kapitalet överförs mellan generationer är det vanligt att mäta det utifrån föräldrarnas eller 

hushållets kapital. Variabler som mäter hushållets kulturella kapital genom hyllmeter böcker 

samt tillgång till uppslagsverk i hemmet har därför testats i regressionerna, men då ingen av 

dessa variabler uppvisade signifikans exkluderades de ur analysen. Samtidigt kan det diskute-

ras huruvida en frekvent internetanvändning verkligen kan ses som ett mått på ett högt kultu-

rellt kapital, då det är tänkbart att respondenten enbart använder internet till nöjen som att 

surfa och spela spel. Att ha kunskaper om hur internet används förväntas emellertid i denna 

studie kunna bidra till möjligheter för respondenten att exempelvis hämta kunskap som kan 

vara till fördel i skolan. 

Utöver dessa variabler kontrolleras även för eventuella köns- och åldersskillnader i regress-

ionerna. Kön antar värdet 1 för pojkar och 0 för flickor, där flickor således utgör referens-

gruppen. Respondenternas ålder har delats in i grupperna Ålder 10-12, Ålder 13-15 och Ålder 

16-18 för att urskilja elever i mellanstadium, högstadium och gymnasium, där respondenten 

har fått värdet 1 på den åldersgrupp som den tillhör och 0 på övriga grupper. Den yngsta 

gruppen används som referenskategori i regressionerna. 

                                                

8 Frågan var: Under en vanlig vecka, alltså måndag till söndag, hur många dagar brukar du göra något av 

följande på fritiden: Läsa böcker; Följa med i nyheterna på TV, radio eller i tidningen; Vara ute på inter-

net. Svarsalternativen var: ”varje dag”, ”flera dagar i veckan”, ”en dag i veckan”, ”mer sällan”, ”aldrig”. 

Svarsfrekvenserna var 49 % för böcker, 55,9 % för nyheter och 37,9 % för internet. Dessa variabler 

skulle kunna ha indexerats för att minimera antalet variabler regressionerna, men för att inte mista viktig 

information och kunna se separata effekter är variablerna inkluderade var för sig. 
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Sammantaget är de oberoende variablerna desamma i båda regressionerna, bortsett från Ut-

bildningsaspirationer som i den andra analysen i stället används som utfall. Då inga bivariata 

korrelationer för några oberoende variabler har ett Pearson’s r som överstiger 0,75 uppvisar 

variablerna ingen multikollinearitet (Edling & Hedström 2003: 147).  

Analytisk strategi 

Analysen är uppdelad efter syftets två delar och behandlar två utfall; Deltagande i högre stu-

dier respektive Utbildningsaspirationer. Båda analysdelarna inleds med korstabeller över 

enkla samband mellan social klass och övriga variabler för att ge en deskriptiv bild av materi-

alet samt för att visa eventuella klasskillnader. Därefter analyseras varje oberoende variabels 

samband med respektive utfallsvariabel, både för att kontrollera för interaktion men även för 

att bättre förstå de samband som sedan presenteras i regressionerna. För att nå en djupare för-

ståelse för hur de olika sambanden hänger ihop samt för att granska vilka som håller för kon-

troll med övriga oberoende variabler genomförs även logistiska regressionsanalyser. 

Logistisk regressionsanalys används med fördel när  den beroende variabeln är binär (Edling 

& Hedström: 173). För denna uppsats möjliggör det en givande tolkning av båda utfallen, som 

just kan anta två värden. Nackdelen är att logistiska regressioner kan vara svårtolkade och det 

har diskuterats huruvida det är lämpligt att jämföra resultat mellan modeller (se Mood 2010). 

De logistiska regressionerna har därför kontrollerats med linjära OLS-regressioner som kan 

jämföras mellan modeller. Resultaten från dessa samstämmer till större del med resultaten 

från de logistiska regressionerna, och i de fall de skiljer sig åt har det uppmärksammats. 

Signifikansnivåerna i regressionerna är satta till 1 %, 5 % och ända upp till 10 %. På grund av 

att en hög signifikansnivå ökar risken för fel av typ I, dvs. att hävda signifikanta skillnader 

som i själva verket inte är signifikanta (att förkasta en sann nollhypotes), bör faktorer som är 

signifikanta på 10 % -nivån tolkas med viss försiktighet.  
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Resultat 

Resultatdelen inleds med deskriptiv statistik över datamaterialet där alla variabler som ska 

ingå i analysen presenteras och eventuella klasskillnader visas för att testa hypotes 1. Därefter 

uppfylls delsyftena med olika utfallsvariabler under separata rubriker. I den första analysen 

undersöks betydelsen av skolbarns utbildningsaspirationer, kulturella kapital och självförtro-

ende för deltagande i högre studier samt om klasskillnader i utbildningsnivå kan förklaras av 

klasskillnader i dessa faktorer, dvs. om hypotes 2 får stöd. Den andra analysen syftar till att 

undersöka vilka egenskaper som har betydelse för utvecklandet av aspirationer, samt om 

klasskillnader i utbildningsaspirationer kan förklaras av klasskillnader i självförtroende eller 

kulturellt kapital, dvs. om hypotes 3 får stöd. 

Klasskillnader i aspirationer och kulturellt kapital 

Tabell 1 visar att hälften av alla respondenter har deltagit i högre studier och att det finns sig-

nifikanta klasskillnader i deltagande mellan klasserna. Fler än dubbelt så många med högre 

tjänstemannabakgrund har studerat vidare jämfört med de som har arbetarbakgrund. Vidare 

förekommer klasskillnader i både mors och fars utbildningsnivå, där Högre tjänstemän skiljer 

sig stort från de andra grupperna. Utbildningsaspirationerna är också skevt fördelade över 

klass, men endast signifikant skilda mellan Högre tjänstemän och Arbetare. Klasskillnader 

finns även i kulturellt kapital, mätt utifrån Böcker, Nyheter och Internet. Dock är inte alla 

skillnader signifikanta. Högre tjänstemannabarn läser böcker i högre utsträckning än övriga 

och arbetarbarn använder internet i lägre utsträckning än båda de andra grupperna. En förkla-

ring till klasskillnaderna i internetanvändning kan vara att det inte var lika vanligt att ha en 

dator år 2000 och att det vid denna tidpunkt innebar en större ekonomisk investering. Variab-

lerna som mäter självförtroende; Självupplevd skolprestation och Framtidstro, uppvisar inga 

signifikanta klasskillnader. Framtidstron är snarare högre bland barn med arbetarbakgrund, 

även om det inte är signifikanta skillnader. Sammanfattningsvis kan klasskillnader konstateras 

i både utbildningsaspirationer och kulturellt kapital, vilket är i linje med hypotes 1. Dock 

finns inga klasskillnader i självförtroende, vilket medför att dessa variabler inte kan antas 

kunna förklara några av klasskillnaderna i Deltagande i högre studier. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över samtliga variabler, uppdelat 

på klass (%). 

 

Alla 

Högre tjäns-

temän (A) 

Tjänstemän  

(B) 

Arbetare 

(C) 

Pojkar 47 48 48 44 

Ålder 10-12 41 43 40 41 

Ålder 13-15 34 35 34 32 

Ålder 16-18 25 22 27 27 

Mor examen 14 34
 B, C

 6
 C

 1 

Far examen 23 47
 B, C

 13
 C

 6 

Självupplevd skolprestation 59 60 61 55 

Framtidstro 67 65 68 70 

Böcker 49 57
 B, C

 46 44 

Nyheter 56 59 57 51 

Internet 38 45
 C

 38
 C

 29 

Utbildningsaspirationer 59 63
 C

 60
 

53 

Deltagande i högre studier 50 64
 B, C

 51
 C

 31 

n 549 193 200 156 

Signifikanta skillnader mellan grupperna visas med bokstäverna A, B och C. X 
B
 innebär exempelvis 

att X är signifikant större än motsvarande värde i grupp B = Tjänstemän. 
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Deltagande i högre studier 

För att undersöka klasskillnaderna i utbildningsnivå ytterligare analyseras sambanden mellan 

de oberoende variablerna och utfallet Deltagande i högre studier separat för de som deltagit i 

högre studier samt har värde 1 på respektive oberoende variabel, uppdelat på klass (Tabell 2). 

Dessa andelar kan jämföras med andelen som deltagit i högre studier överlag i respektive 

social klass från Tabell 1 för att se vilka egenskaper som verkar stimulera deltagandet. Tack 

vare longitudinella data i denna del av analysen finns möjlighet att se vilka av skolbarnens 

egenskaper som ökar chanserna att delta i högre studier för just dessa individer. Emellertid är 

slutsatser i termer av kausalitet svåra att dra då det är osäkert om det är just de analyserade 

egenskaperna som ger dessa resultat. 

I Tabell 2 visas tydligt att det finns ett positivt samband mellan ålder och Deltagande i högre 

studier. I jämförelse med Deltagande i högre studier från Tabell 1 följer sambandet samma 

mönster inom de tre sociala klasserna. Att deltagandet är högre för de äldre åldersgrupperna är 

ett naturligt resultat av att de äldsta barnen har haft mer tid på sig att studera. Dessutom kan 

ett högre deltagande konstateras för flickor jämfört med pojkar, där störst könsskillnad uppvi-

sas i gruppen Arbetare. Detta skulle kunna tyda på en interaktion mellan klass och kön
9
. An-

märkningsvärt är även att det mellan högre tjänstemannabarn och tjänstemannabarn som har 

ett högt kulturellt kapital inte finns några klasskillnader i deltagande i högre studier. Detta kan 

bero på interaktionseffekter mellan klass och kulturellt kapital
10

. I jämförelse med det gene-

rella deltagandet i högre studier från Tabell 1 verkar övriga egenskaper ha liknande positiva 

effekter på de sociala klassernas deltagande i högre studier. Detta gäller även att ha höga ut-

bildningsaspirationer som är cirka sex procentenheter högre för alla tre klasser. 

  

                                                

9 Interaktionsvariablerna Högre tjänstemän*Kön och Tjänstemän*Kön har testats i den logistiska regress-

ionen utan signifikanta resultat. 

10 Interaktionsvariablerna Högre tjänstemän*Böcker/Nyheter/Internet och Tjänstemän* Böck-

er/Nyheter/Internet har testats i den logistiska regressionen utan signifikanta resultat. 
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Tabell 2. Andelar (%) i olika grupper som deltagit i högre 

studier, uppdelat på klass. 

 

Alla 

Högre tjäns-

temän Tjänstemän Arbetare 
  (A) (B) (C) 

Flickor 53 66 
C
 56 

C
 36 

Pojkar 46 61 
B, C

 45 
C
 26 

Ålder 10-12 37 48 
B, C

 35 23 

Ålder 13-15 56 74 
B, C

 55 
C
 32 

Ålder 16-18 64 79 
C
 70 

C
 43 

Självupplevd skolprestation 57 73 
B, C

 56 
C
 34 

Framtidstro 50 65 
B, C

 52 
C
 28 

Böcker 54 65 
C
 54 

C
 35 

Nyheter 59 69 
C
 60 

C
 41 

Internet 64 72 
C
 66 

C
 42 

Utbildningsaspirationer 57 70 
B,

 
C
 57 

C
 38 

Deltagande i högre studier från 

Tabell 1 

50 64
 B, C

 51
 C

 31 

Signifikanta skillnader mellan grupperna visas med bokstäverna A, B och C. X 
B
 innebär exempelvis 

att X är signifikant större än motsvarande värde i grupp B = Tjänstemän. 

 

I Tabell 3 presenteras en logistisk regression med Deltagande i högre studier som beroende 

variabel. Här testas de bivariata sambanden från Tabell 2 med kontrollvariabler för att testa 

om hypotes 1 håller. Dessutom undersöks betydelsen av utbildningsaspirationer, kulturellt 

kapital och självförtroende för deltagandet i högre studier samt om dessa faktorer delvis kan 

förklara klasskillnaderna i utbildningsnivå, vilket utgör ett test av hypotes 2.  

I regressionens första och andra modell bekräftas klasskillnaderna i deltagande i högre studier, 

kontrollerat för ålder, kön och föräldrars utbildningsnivå. Då föräldrars utbildningsnivå inklu-

deras i Modell 2 reduceras dock effekten av social klass, vilket åskådliggör betydelsen av den 

intergenerationella reproduktionen av utbildning. Att ha en mor med högskole- eller universi-
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tetsexamen är inte lika signifikant positivt som att ha en far med examen. Detta resultat skulle 

kunna bero på att få respondenter i urvalet har en mamma med en examen, speciellt i grup-

perna Tjänstemän och Arbetare. Att Pojke är signifikant negativt för utbildningsnivå beror på 

att flickor, som visat i Tabell 1, i större utsträckning än pojkar söker sig vidare till högskola 

och universitet. Likaså är ålder signifikant positivt för Deltagande i högre studier.  

I den tredje modellen inkluderas Utbildningsaspirationer. Denna variabel har en signifikant 

positiv effekt på utbildningsnivå samt reducerar effekten av social klass på utbildningsnivå, 

vilket stödjer hypotes 2. Att detta sker beror på att en del av klasseffekten i modell 1 och 2 

egentligen beror på klasskillnader i aspirationer, vilket är i linje med vad tidigare forskning 

har visat. Dock är klasskillnaderna fortfarande signifikanta även när klasskillnader i aspirat-

ioner har beaktats, vilket betyder att det återstår oförklarade effekter av klass som inte beror 

på skillnader i aspirationer. Vidare ökar effekten av åldersgruppen 16-18 i modell 3, vilket 

implicerar att aspirationernas positiva effekt på utbildningsnivå tidigare fångades upp av refe-

renskategorin Ålder 10-12, då denna grupp generellt har högre aspirationer
11

. 

I den fjärde modellen inkluderas variablerna som mäter självförtroende, Självupplevd skolpre-

station och Framtidstro. Att ha god framtidstro är inte signifikant men att ha en hög självupp-

levd skolprestation är signifikant positivt och kan således sägas öka chanserna att delta i högre 

studier. Några klasskillnader i utbildningsnivå kan emellertid inte förklaras av självförtroende, 

vilket går emot hypotes 2. Däremot minskar Utbildningsaspirationers effekt på utbildnings-

nivå, vilket är ett tecken på att denna variabel korrelerar positivt med Självupplevd skolpre-

station
12

. Detta samband studeras utförligare i analysen av utbildningsaspirationer. Vidare 

försvinner signifikansen av att ha en mor med examen. Det finns med andra ord inga signifi-

kanta skillnader kvar i Deltagande i högre studier mellan de som har en högutbildad mor och 

de som inte har det, vid kontroll för aspirationer, framtidstro och upplevd skolprestation
13

. 

I den femte och sista modellen inkluderas variablerna som mäter kulturellt kapital. Böcker, 

Nyheter och Internet har alla signifikanta positiva effekter på utbildningsnivå, och minskar 

                                                

11 Se Tabell 4 för relativa frekvenser för aspirationer i åldersgrupperna. 

12 Ett test med variablerna var och en för sig i logistisk regression visar att det är upplevd skolprestation 

som minskar effekten av aspirationer, och inte framtidstro. Resultatet stödjs i OLS. 

13 P-värdet för Mor examen minskar även mycket i modell 3. Därför kan aspirationer också antas bidra till 

att variabeln blir icke-signifikant. 
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dessutom effekten av social klass, vilket stödjer hypotes 2. Vidare reduceras även effekterna 

för åldersgrupperna 13-15 och 16-18, något som sannolikt sker på grund av att de kulturella 

aktiviteterna i högre utsträckning utförs i de äldre åldersgrupperna
14

. 

 

Tabell 3. Logistisk regression, utfall deltagande i högre studier. 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Kön (1=Pojke) -0,427** -0,422** -0,367* -0,389** -0,430** 
ref. Flicka      

Ålder 13-15 0,870*** 0,819*** 0,805*** 0,911*** 0,759*** 
ref. Ålder 10-12      

Ålder 16-18 1,313*** 1,329*** 1,435*** 1,564*** 1,338*** 
ref. Ålder 10-12      

Högre tjänstemän 1,506*** 1,107*** 1,065*** 1,079*** 0,990*** 
ref. Arbetare      

Tjänstemän 0,892*** 0,836*** 0,790*** 0,771*** 0,732*** 
ref. Arbetare      

Mor examen 
 

0,568* 0,513* 0,497 0,399 

  

    

Far examen 
 

0,606** 0,665*** 0,689*** 0,683*** 

  

    

Utbildningsaspirationer 
  

0,737*** 0,612*** 0,609*** 

   

   

Självupplevd skolprestation    0,700*** 0,629*** 

      

Framtidstro 
   

0,140 0,197 

    

  

Böcker 
    

0,407* 

      Nyheter 
    

0,399* 

      Internet 
    

0,514** 

      Pseudo R
2
 0,174 0,197 0,227 0,254 0,281 

n 549 549 549 549 549 

*=p≤0,01 **=p≤0,05 ***=p≤0.1 

 

                                                

14 Både att följa med i nyheterna och att använda internet ökar kraftigt med ålder, dock inte att läsa 

böcker som tvärtom minskar med ålder. 
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Sammanfattningsvis leder höga utbildningsaspirationer, ett högt självförtroende och ett högt 

kulturellt kapital i barndomen till ökade chanser att delta i högre studier. Dessutom kan ut-

bildningsaspirationer och ett kulturellt kapital till viss del förklara klasskillnaderna i utbild-

ningsnivå, vilket ger hypotes 2 visst stöd. Emellertid återstår oförklarade klasskillnader i ut-

bildningsnivå i den sista modellen. Förklaringsvärdet (Pseudo R
2
) ökar succesivt varefter nya 

variabler inkluderas i regressionen. I Modell 5 är värdet 29 % vilket kan anses vara relativt 

högt
15

. Modellen har med andra ord en tämligen bra prediktionsförmåga för utfallet. 

Utbildningsaspirationer 

För att uppfylla syftets andra del, tillika testa hypotes 3, används istället Utbildningsaspirat-

ioner som utfall. I Tabell 4 presenteras bivariata samband mellan oberoende variabler och 

höga utbildningsaspirationer, där andelen respondenter som har höga aspirationer presenteras 

för de som har värde 1 på respektive oberoende variabel, uppdelat på klass. Dessa andelar kan 

jämföras med andelen som överlag har höga aspirationer i respektive social klass från Tabell 

1 för att se vilka egenskaper som verkar höja aspirationerna. Resultat i denna del av analysen 

kan däremot inte diskuteras i termer av orsak och verkan då de baseras på tvärsnittsdata, dvs. 

att mätningarna är gjorda vid ett och samma tillfälle. 

Tabell 4 visar att det finns vissa könsskillnader i utbildningsaspirationer, där flickor generellt 

har högre aspirationer än pojkar. Dessutom är klasskillnaderna endast signifikanta bland 

flickor, mellan gruppen Högre tjänstemän och gruppen Arbetare. Det finns även åldersskill-

nader, där aspirationerna är lägre i åldersgruppen 16-18 än i övriga åldersgrupper. Utöver 

detta samband tycks dessutom klass interagera med ålder. Medan andelen högre tjänsteman-

nabarn och tjänstemannabarn med höga aspirationer är större eller lika stort i gymnasieålder 

som i mellanstadieålder, är motsvarande siffror för arbetarbarn hälften så stora i gymnasieål-

der som i mellanstadieålder. Klasskillnader i utbildningsaspirationer mellan barn med arbetar-

bakgrund och övriga grupper finns bara för de äldre åldersgrupperna och är endast signifi-

kanta bland ungdomar i gymnasieålder. För att analysera denna interaktionseffekt ytterligare 

har interaktionsvariabler inkluderats i regressionen med aspirationer som beroende variabel 

(Tabell 5). 

                                                

15 I OLS-regressionen är det justerade R2-värdet 0,194, vilket innebär att de oberoende variablerna till-

sammans kan förklara 19 % av variansen i den beroende variabeln. 
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Tabell 4.  Andelar (%) i olika grupper med höga utbildnings-

aspirationer, uppdelat på klass. 

 
Alla 

 

Högre 

tjänstemän 

(A) 

Tjänstemän 

(B) 

Arbetare 

(C) 

Flickor 63 67 
C
 65 55 

Pojkar 55 58 55 49 

Ålder 10-12 60 58 59 64 

Ålder 13-15 63 68 66 54 

Ålder 16-18 51 64 
C
 55 

C
 33 

Mor examen 69 68 - - 

Far examen 60 63 - - 

Självupplevd skolprestation 67 70 67 61 

Framtidstro 63 72 
C
 67 56 

Böcker 64 61 67 63 

Nyheter 58 63 
C
 58 50 

Internet 60 67 
C
 59 47 

Utbildningsaspirationer från 

Tabell 1 

59 63
 C

 60 53 

Signifikanta skillnader mellan grupperna visas med bokstäverna A, B och C. X 
B
 innebär exempel-

vis att X är signifikant större än motsvarande värde i grupp B = Tjänstemän. 

 

I jämförelse med de generella utbildningsaspirationerna från Tabell 1 verkar en högutbildad 

mor, men inte en högutbildad far, leda till högre utbildningsaspirationer. Tyvärr är antalet 

föräldrar med examen bland tjänstemän och arbetare för få för att det ska bli meningsfullt att 

analysera eventuella klasskillnader i denna effekt
16

. Ett högt självförtroende korrelerar också 

positivt med höga aspirationer, framförallt variabeln Självupplevd skolprestation. Mellan de 

                                                

16 Av tjänstemännen är det 11 mammor och 25 pappor och av arbetarna är det 2 mammor och 9 pappor 

som har examen från högskola/universitet. 
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som har en hög självupplevd skolprestation finns dessutom inga klasskillnader, vilket implice-

rar att denna variabel interagerar med klass
17

. När det gäller det kulturella kapitalet är det 

endast att läsa böcker som verkar ha betydelse för utbildningsaspirationerna. Dessutom ser 

även effekten av Böcker ut att variera med klass då att ha värde 1 på denna variabel inte ger 

upphov till lika stor skillnad i utbildningsaspirationer för högre tjänstemän som för de andra 

grupperna i jämförelse med deras respektive aspirationer i Tabell 1
18

. 

För att studera sambanden i Tabell 4 ytterligare samt undersöka vilka faktorer som kan på-

verka Utbildningsaspirationer presenteras en logistisk regression med höga utbildningsaspi-

rationer som beroende variabel (Tabell 5). Här testas även hypotes 3, dvs. om klasskillnader i 

kulturellt kapital eller självförtroende till viss kan förklara klasskillnaderna i utbildningsaspi-

rationer. 

Utifrån den första modellen i Tabell 5 kan signifikanta könsskillnader i Utbildningsaspirat-

ioner konstateras, kontrollerat för klass och ålder, där flickor tenderar att ha högre aspirationer 

än pojkar. Det finns även vissa klasskillnader i aspirationer, där högre tjänstemannabarn har 

signifikant högre aspirationer i jämförelse med arbetarbarn vilket ger stöd till hypotes 1. När 

variablerna för föräldrarnas utbildning inkluderas i Modell 2 försvinner dock signifikansen för 

klasskillnaderna. Det verkar således som att det snarare är föräldrars utbildning än föräldrars 

klasstillhörighet som har betydelse för barns aspirationer. Att ha en högutbildad mor har en 

positiv effekt medan att ha en högutbildad far har en negativ effekt på aspirationer. Emellertid 

är varken Mor examen eller Far examen signifikanta i regressionen vilket gör att dessa resul-

tat bör tolkas med försiktighet. 

I den tredje modellen inkluderas variablerna som mäter självförtroende. Både Självupplevd 

skolprestation och Framtidstro är signifikant och positivt korrelerade med Utbildningsaspi-

rationer. Klasskillnaderna i aspirationer förändras dock inte nämnvärt, vilket går emot hypo-

tes 3. Vidare ökar effekten av Ålder 13-15 och estimatet blir även signifikant, medan den ne-

gativa effekten av Ålder 16-18 minskar i denna modell (dock inte signifikant). Dessa resultat 

                                                

17 Interaktionsvariablerna Högre tjänsteman*Självupplevd skolprestation och tjänsteman*Självupplevd 

skolprestation är inte signifikanta när de inkluderas i den logistiska regressionen. 

18 Interaktionsvariabeln Högre tjänsteman*Böcker har en negativ signifikant effekt när den inkluderas i 

den logistiska regressionen, men då R2 inte ökar har den valts att tas bort. 
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kan troligen förklaras av åldersskillnaderna i självupplevd skolprestation och framtidstro
19

. På 

grund av att både den upplevda prestationen och framtidstron är mycket högre i den yngsta 

åldersgruppen än i övriga åldersgrupper bidrar detta till en negativ effekt på estimaten för 

åldersgrupperna 13-15 och 16-18 innan Självupplevd skolprestation och Framtidstro inklude-

ras som kontrollvariabler i regressionen. Utöver sambandet mellan självförtroende och ålder 

tyder Tabell 6 och 7 i Bilaga 1 på interaktionseffekter mellan social klass och ålder. Liksom 

utbildningsaspirationerna i Tabell 4 verkar både Självupplevd skolprestation och Framtidstro 

vara lägre i de äldsta åldersgrupperna bland arbetarbarn än bland barn med en annan social 

bakgrund. Intressant är även att framtidstron är som lägst bland barn med högre tjänsteman-

nabakgrund i ålder 10-12 men är högre än i övriga grupper i 16-18 års ålder, även om skillna-

den inte är signifikant. Denna interaktion är ytterligare ett gott skäl att inkludera interakt-

ionsvariabler mellan social klass och ålder i regressionen. 

I den fjärde modellen i Tabell 5 inkluderas variablerna som mäter kulturellt kapital, vilka inte 

har något signifikant samband med utbildningsaspirationer. Dessa variabler kan inte heller 

förklara klasskillnaderna i aspirationer, ett resultat som talar emot hypotes 3. 

I den femte och sista modellen läggs interaktionsvariablerna mellan klass och ålder till
20

. Av 

dessa är Högre tjänstemän*Ålder 16-18 och Tjänstemän*Ålder 16-18 signifikant positiva. 

Interaktionsvariablerna tolkas som värde 1 på båda variablerna (1*1), dvs. att ha högre tjäns-

temannabakgrund respektive tjänstemannabakgrund samt att vara 16-18 eller 13-15 år gam-

mal. Referenskategorin är således värde 0 på båda variablerna (0*0), vilken utgörs av arbetar-

barn mellan 10-12 år. Interaktionerna mellan Ålder 16-18 och Tjänstemän samt Högre tjäns-

temän är signifikant positiva. Arbetarbarn i gymnasieåldern tenderar således att ha lägre aspi-

rationer än vad barn i samma ålder i grupperna Tjänstemän och Högre tjänstemän har, vilket 

ger stöd till hypotes 1. 

 

                                                

19 Se Bilaga 1 

20 Å ena sidan ska interaktionseffekter tolkas med viss försiktighet då multikollinearitet mellan interakt-

ionseffekten och andra oberoende variabler kan vara hög. Å andra sidan är det bättre att inkludera inter-

aktionsvariablerna i regressionen om de visar på signifikanta skillnader mellan grupper än att modellen 

saknar dessa viktiga parametrar (Edling & Hedström 2003:151). Då samtliga korrelationer mellan inter-

aktionsvariablerna och övriga variabler understiger ett Pearson’s R på 0,75 är multikollinearitet emellertid 

inte ett problem i Modell 5. 
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Tabell 5. Logistisk regression, utfall höga utbildningsaspirat-

ioner. 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Kön (1=Pojke) -0,365** -0,361** -0,409** -0,373** -0,368* 
ref. Flicka      

Ålder 13-15 0,166 0,170 0,369* 0,392* -0,063* 
ref. Ålder 10-12      

Ålder 16-18 -0,338 -0,344 -0,156 -0,106 -0,870 
ref. Ålder 10-12      

Högre tjänstemän 0,415* 0,361 0,382 0,339 -0,189 
ref. Arbetare      

Tjänstemän 0,316 0,312 0,294 0,282 -0,184 
ref. Arbetare      

Mor examen  0,455 0,404 0,405 0,407 

      

Far examen  -0,211 -0,179 -0,159 -0,154 

      

Självupplevd skolprestation   0,697*** 0,693*** 0,656*** 

      

Framtidstro   0,561*** 0,568*** 0,542*** 

      

Böcker     0,186 0,219 

      

Nyheter    -0,117 -0,144 

      

Internet    0,145 0,137 

      

Hög tjm*ålder 16-18     1,308** 

      

Tjm*ålder 16-18     0,942* 

      

Hög tjm*ålder 13-15     0,614 

      

Tjm*ålder 13-15     0,677 

      

Pseudo R
2
 0,031 0,038 0,097 0,101 0,113 

n 549 549 549 549 549 

*=p≤0,01 **=p≤0,05 ***=p≤0.1 

 

Sammanfattningsvis verkar det överlag inte finnas några klasskillnader i utbildningsaspirat-

ioner när kontroll sker för ålder, kön och föräldrars bakgrund. Den klasskillnad som finns i 

utbildningsaspirationer bland 16-18-åringar kvarstår även när hänsyn tas till skillnader i kultu-
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rellt kapital och självförtroende. Detta talar till viss del emot hypotes 3. Det kulturella kapi-

talet verkar inte heller påverka aspirationerna. Däremot har självförtroende en signifikant po-

sitiv betydelse för utbildningsaspirationerna, även efter kontroll för kulturellt kapital och in-

teraktionseffekter. Då förklaringsvärdet endast uppgår till 11,3 % bör inte resultaten från 

denna regression överdrivas
21

. 

Diskussion 

Denna uppsats har sökt svar till klasskillnader i deltagande i högre studier och elevers utbild-

ningsaspirationer i Sverige. Med korstabeller undersöktes inledningsvis samtliga variablers 

fördelning över klass och hypotes 1 testades; om det finns klasskillnader i utbildningsaspirat-

ioner, kulturellt kapital eller självförtroende. Därefter studerades delsyftena med separata ana-

lyser. Det första delsyftet var att undersöka betydelsen av skolbarns utbildningsaspirationer, 

kulturella kapital och självförtroende för deltagande i högre studier, samt att testa hypotes 2; 

om klasskillnader i dessa faktorer delvis kan förklara klasskillnader i utbildningsnivå. Med 

longitudinella data från Barn-LNU 2000 samt LNU 2010 undersöktes sambandet mellan skol-

barns egenskaper vid 10-18 års ålder och deltagande i högre studier 10 år senare. Det andra 

delsyftet var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för utbildningsaspirationer, samt 

att testa hypotes 3; om klasskillnader i kulturellt kapital och självförtroende kan förklara något 

av klasskillnaderna i utbildningsaspirationer. Detta analyserades utifrån tvärsnittsdata från 

Barn-LNU 2000. 

I linje med hypotes 1 och tidigare forskning kunde klasskillnader konstateras i både utbild-

ningsaspirationer (Rudolphi 2014) och kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron 2008 [1970]; 

Kalmijn & Kraaykamp 1996). Däremot fann vi inga generella klasskillnader i självförtroende, 

vilket går emot tidigare forskning (Gregg & Washbrook 2011) och medför att hypotes 1 end-

ast delvis ges stöd. Bortsett från självförtroende, som inte varierar med klass, tyder resultaten 

på att det finns klasskillnader i aspirationer och kulturellt kapital och att dessa till viss del kan 

                                                

21 I OLS-regressionen blir Adjusted R2 0,058, vilket innebär att endast 5,8 % av variansen i den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. 
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förklara klasskillnader i utbildningsnivå, vilket också stödjer hypotes 2. Utöver detta har vi, 

liksom tidigare forskning, visat att utbildningsaspirationer, kulturellt kapital och självförtro-

ende (genom Självupplevd skolprestation) har positiva effekter på utbildningsnivå. 

Hypotes 3 får inte stöd på grund av att de generella klasskillnaderna i utbildningsaspirationer 

försvinner när kontrollvariabler inkluderas i regressionen. Emellertid har vi erhållit kunskap 

om faktorer som kan påverka utvecklandet av aspirationer, samt hur dessa faktorer och aspi-

rationerna varierar med social klass i olika åldersgrupper. Vi har framförallt kunnat visa att 

skolelever med ett högt självförtroende, mätt som hög självupplevd skolprestation och fram-

tidstro, generellt sett har högre aspirationer oavsett social bakgrund, något som även Furlong 

och Biggart (1999) har visat. Ett annat resultat är att flickor generellt sett har högre aspirat-

ioner, vilket också går i linje med tidigare forskning (Rudolphi 2014). Resultaten visar vidare 

att andelen elever med höga utbildningsaspirationer är avsevärt lägre i gymnasieålder än i 

mellanstadieålder, samt att klasskillnaderna i dessa variabler är som störst i åldersgruppen 16-

18 år. Detta gäller också för självförtroende. Intressant är även att arbetarbarn i den yngsta 

åldersgruppen i högre utsträckning upplever bättre framtidsutsikter än barn från högre sam-

hällsklasser i samma åldersgrupp. Detta resultat går i linje med vad Chowdry, Crawford och 

Goodman (2011) finner i sin studie av självförtroende. Enligt våra resultat är det arbetarbar-

nen som står för den största differensen mellan åldersgrupperna när det gäller självförtroende 

och aspirationer. Det här resultatet skulle kunna tolkas som att barn till arbetare får lägre 

självförtroende och mer realistiska aspirationer i högre åldrar. Dock kan vi inte dra några slut-

satser om orsakssamband, dels då analysen endast baseras på tvärsnittsdata och dels då det 

kan finnas andra bakomliggande förklaringar till resultaten än just de som har lyfts fram i 

denna studie. 

Att klasskillnader i kulturellt kapital till viss del kan förklara klasskillnader i utbildningsnivå 

kan tolkas som en primär effekt av social bakgrund, genom att elevers skolprestation kan an-

tas förbättras av att läsa böcker, vara insatta i nyheter och att ta del av information på internet. 

Utifrån Noble och Davies (2009) kan ett kulturellt kapital påverka utbildningsnivå eftersom 

det minskar risken för overselection; att inte överkomma sina kulturella hinder. Att de kultu-

rella aktiviteter som vi har analyserat skulle sänka den kulturella tröskeln in i den akademiska 

världen är lätt att föreställa sig genom att bokläsning ger en vana att läsa, internetanvändning 

en vana att söka och bearbeta information, och nyhetsintresse en kunskap om världshändelser 

och hur samhället fungerar. Nyheters positiva effekt på deltagande i högre studier skulle till-
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lika kunna förklaras av begreppet relegation, genom att den ökade samhällskunskap som ny-

hetsrapportering torde ge upphov till kan antas bidra till att bättre förstå fördelarna med att ha 

en utbildning. 

Våra kulturvariabler kan även tänkas mäta ett slags habitus som påverkar utbildningsnivå ge-

nom sekundära effekter av klass. Att läsa böcker, följa med i nyheter och vara van vid att han-

tera internet skulle kunna bidra till ett habitus som är gynnsamt i skolvärlden, både för att 

passa in bland andra elever men också i bemötandet från lärare. Därigenom kan dessa variab-

ler indirekt påverka valet om högre utbildning. Att elever med arbetarbakgrund i lägre ut-

sträckning har deltagit i högre studier skulle således kunna förklaras av Noble och Davies 

tolkning av self-elimination; att inte tycka sig passa in i skolvärlden och därför välja bort stu-

dier. Emellertid har vi inte kunnat visa betydelsen av ett kulturellt kapital när det gäller ut-

bildningsaspirationer, vilket gör att det kulturella kapitalets effekt på utbildningsnivå främst 

borde tolkas som primära effekter av klass.  

Dock skulle en annan typ av habitus kunna förekomma, ett habitus som inte fångas upp av vår 

operationalisering av kulturellt kapital men som omedvetet påverkar skolbarnens utbildnings-

val genom klasstillhörighet. Denna tes vinner trovärdighet i och med de klasskillnader i aspi-

rationer och självförtroende som visats i olika åldersgrupper, där andelen arbetare med höga 

aspirationer är mycket lägre bland ungdomar i åldrarna 16-18 jämfört med motsvarande ande-

lar i övriga sociala klasser. Att klasskillnaderna i utbildningsaspirationer uppkommer först i 

högstadieålder kan tänkas bero på att eleverna då har börjat profilera sig mot yrken och/eller 

utbildningar där de har ett gynnsamt habitus och känner att de passar in. I denna profilering 

kan yrken utan krav på högskoleutbildning och gymnasielinjer som inte ger högskolebehörig-

het antas vara vanligare val bland arbetare och därigenom bidra till lägre aspirationer i denna 

grupp. 

Resultaten kan även diskuteras utifrån RAT. Klasskillnaderna i deltagande i högre studier och 

i utbildningsaspirationer kan utifrån denna teori förklaras genom att individer i olika sam-

hällsklasser gör olika bedömningar av kostnader, möjligheter att lyckas med utbildningen och 

nyttan med studier. Att upplevd skolprestation har en stark positiv effekt på utbildningsnivå 

tyder således på att betydelsen av upplevda möjligheter att lyckas med utbildningen är stor. 

Även att faderns utbildning påverkar utbildningsval kan tolkas som att barn med högutbildade 

pappor som förebild upplever ökade möjligheter att själv klara av en utbildning, eller möjligt-

vis uppfattar utbildning som nyttigare än andra. Att oförklarade klasskillnader kvarstår även i 
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den sista modellen av regressionen på utbildningsnivå kan utifrån RAT förstås som att de so-

ciala klasserna upplever olika stora relativa kostnader med utbildning. För trots att utbildning 

i Sverige är kostnadsfri innebär studier en alternativkostnad i och med utebliven arbetsin-

komst. Den sänkning i levnadsstandard som det ger upphov till kan tänkas vara större för de 

som inte har någon ekonomisk uppbackning hemifrån. Heltidsstudier skulle därmed kunna ses 

som en större ekonomisk uppoffring för skolungdomar från mindre bemedlade hem. 

Klasskillnaderna kan dessutom förstås utifrån RRA, där högre tjänstemannabarn och tjänste-

mannabarn upplever en större nytta av att utbilda sig än arbetarbarn på grund av strävan att 

erhålla minst lika hög klassposition som föräldrarna. 

Att klasskillnader i utbildningsaspirationer under barndomen till viss del kan förklara 

klasskillnader i deltagande i högre studier skulle kunna tolkas som att sekundära effekter av 

klass har en betydelse för utbildningsnivå i Sverige. Dock har vi visat att dessa klasskillnader 

endast är signifikanta i gymnasieålder, där aspirationerna kan antas vara mindre idealistiska 

och mer korrigerade efter skolprestation. Dessutom vet vi inte hur stor del av dessa klasskill-

nader som beror på preferenser för olika gymnasieprogram eller faktiska begränsningar såsom 

otillräckliga betyg för antagning. Oklarheten kring vad som påverkar aspirationerna gör det 

svårt att säga om denna klasseffekt är en avspegling av primära effekter genom olika prestat-

ion, eller ett resultat av sekundära effekter genom klassbaserade preferenser såsom under-

medvetna yrkes- eller utbildningsprofileringar. 

Att våra resultat åskådliggör könsskillnader, både när det gäller Utbildningsaspirationer och 

Deltagande i högre studier, kan bero på att fler kvinnodominerade yrken generellt sett kräver 

hög utbildning jämfört med de typiskt mansdominerade yrkena, och att flickorna därför an-

passar sina aspirationer i relation till detta (Rudolphi 2014). 

En begränsning i denna uppsats är avsaknaden av en variabel som mäter respondentens skol-

prestation. Tyvärr finns ingen information om elevens skolbetyg eller meritvärde tillgängligt i 

Barn-LNU 2000. Ett sådant mått hade varit användbart som kontrollvariabel i regressionerna 

för att analysera primära och sekundära effekter av social klass. Signifikanta klasseffekter, 

givet skolprestation, hade då tolkats som sekundära effekter av klass på deltagande i högre 

studier respektive utbildningsaspirationer. Att ha en ren prestationsvariabel i modellen hade 

även avhjälpt problemet med att variabeln Självupplevd skolprestation riskerar att mäta ele-

vens faktiska skolprestation, vilket således hade höjt självförtroendemåttets validitet. 



 

30 

 

En annan begränsning är att vi inte har kunnat kontrollera för barnens hushållsinkomst. Hus-

hållsklass samvarierar sannolikt inte helt och hållet med hushållets inkomst vilket gör att vi 

missar en dimension i analysen av den sociala bakgrundens betydelse för utbildning. Teorin 

RAT implicerar exempelvis att inkomst, givet social klass, skulle ha en signifikant positiv 

betydelse för deltagande i högre studier och för utbildningsaspirationer, då relativa studie-

kostnader är en av teorins förklaringsfaktorer. 

Då skolbarnens självförtroende, kulturella kapital och utbildningsaspirationer är så pass olika 

i de olika åldersgrupperna samt då ålder har visats interagera med social klass, skulle separata 

regressionsanalyser på respektive åldersgrupp ha varit att föredra. En ytterligare begränsning 

med denna studie är urvalsstorleken, som inte är tillräcklig för att göra sådana separata ana-

lyser på ett givande sätt. 

Utöver det som framhållits ovan är ett förslag till framtida forskning att studera skolbarns 

utbildningsaspirationer i ännu lägre åldrar och följa upp barnen med mer frekventa intervall. 

Genom att följa en kohort vid fler tillfällen under barndomen ges möjlighet att se hur aspirat-

ioner utvecklas över ålder i olika sociala klasser. Då klasskillnader i utbildningsaspirationer 

och utbildningsnivå existerar i Sverige skulle sådan data kunna ge kunskap om när det är som 

viktigast att skjuta till särskilda insatser för att minska den sociala snedrekryteringen till högs-

kola och universitet. 
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Bilaga 1 

Tabell 6. Andelar med hög självupplevd 

skolprestation i olika åldersgrupper, uppdelat på 

klass (%). 

 

Högre tjänstemän Tjänstemän Arbetare 

Ålder 10-12 58 65 70 

Ålder 13-15 63 
C
 57 48 

Ålder 16-18 60 
C
 59 

C
 38 

Signifikanta skillnader mellan grupperna visas med bokstäverna A, B och C. 

 
 

 
Tabell 7. Andelar med framtidstro i olika 

åldersgrupper, uppdelat på klass (%). 

 

Högre tjänstemän Tjänstemän Arbetare 

Ålder 10-12 71 85 
A
 88 

A
 

Ålder 13-15 56 55 60 

Ålder 16-18 67 59 55 

Signifikanta skillnader mellan grupperna visas med bokstäverna A, B och C. 

 


