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Sammanfattning 

I denna studie undersöks betygshets bland juridikstudenter vid 

Stockholms universitet. Syftet med studien är att undersöka om 

studenternas kulturella kapital och sociala kapital kan relateras till 

sannolikheten att de har upplevt mycket betygshets under sin studietid på 

juristprogrammet. Kulturellt kapital indikeras i denna studie av föräldrars 

utbildningsnivå samt studenters betyg från gymnasiet, medan socialt 

kapital indikeras av antalet personliga kontakter som varit stöd under 

utbildningen samt antal kontakter som varit ett intellektuellt stöd under 

utbildningen. Data är insamlat via en enkät som skickades ut av juridiska 

institutionen vid Stockholms universitet hösten 2014 till samtliga 

studenter som påbörjade juristutbildningen vid Stockholms universitet 

hösten 2007 eller våren 2008, vilket gör studien till en totalundersökning. 

Data omfattar svar från 119 av 591 tidigare studenter, varav 104 ingår i 

denna studie. Sannolikheten att ha upplevt mycket betygshets under 

studietiden analyseras med logistiska regressionsmodeller. Resultatet 

visar inga starka samband mellan föräldrars utbildningsnivå respektive 

antal kontakter som varit stöd under utbildningen och sannolikheten att 

uppleva mycket betygshets. Sannolikheten att uppleva mycket betygshets 

är däremot högre för studenter med höga betyg från gymnasiet och lägre 

för studenter som har haft intellektuellt stöd under utbildningen. Trots att 

inga explicita samband mellan socioekonomisk bakgrund och 

sannolikheten att uppleva mycket betygshets kan utläsas i materialet kan 

ett sådant samband ändå inte uteslutas då höga betyg och intellektuellt 

stöd kan relateras till socioekonomisk bakgrund. 

 

Nyckelord 

Kulturellt kapital; Socialt kapital; Elitutbildningar; Juristutbildningar; Betygshets



 

  

Innehållsförteckning 

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

Teori och tidigare forskning ......................................................... 3 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Rekrytering och genomströmning vid högskola och universitet ........... 3 

Rekrytering och genomströmning vid elitutbildningar ......................... 4 

Sociala relationers betydelse vid högre utbildningar ........................... 5 

Betygshets ........................................................................................... 6 

Teori ........................................................................................................ 7 

Fält, habitus och kapital ....................................................................... 8 

Juridiken som fält ................................................................................ 9 

Kulturellt kapital och utbildningskapital ............................................ 10 

Socialt kapital .................................................................................... 11 

Hypoteser .............................................................................................. 12 

Metod ...................................................................................... 13 

Datainsamling och material ................................................................... 13 

Operationalisering och variabelbeskrivning .......................................... 14 

Metodval ............................................................................................... 18 

Resultat ................................................................................... 19 

Analys utifrån resultatet ....................................................................... 25 

Diskussion ............................................................................... 26 

Källförteckning ......................................................................... 31 



 

 1 

Inledning 

Utbildning betraktas idag som avgörande för människors levnadsvillkor och har starka 

samband med arbetsmöjligheter samt psykiskt och fysiskt välmående (Folkhälsomyndigheten 

2014 s. 17-19, 22, 37; OECD 2014 s. 114; SCB 2005 s. 11, 20). Med anledning av detta har 

utbildning uppmuntrats och reformer genomförts i Sverige under 1900-talet för att göra högre 

utbildning tillgänglig för individer i samhället oberoende av deras socioekonomiska bakgrund 

(HSV & SCB 2010 s. 5; SCB 2008 s. 154). Samtidigt förekommer idag en snedrekrytering till 

högre utbildningar och barn till högutbildade föräldrar studerar vidare i större utsträckning än 

andra (HSV & SCB 2012 s. 2, 6; SCB 2008 s. 155). Denna snedrekrytering är som störst till 

de längre yrkesutbildningarna, även kallade elitutbildningar1 (UKÄ 2013:4 s. 15), vilka anses 

leda till mer statusfulla och välbetalda yrken (Khan 2010 s. 99-100; Muller 2010 s. 125-126, 

178, 201). 

Studenter vid elitutbildningar upplever mycket studierelaterad stress och detta märks särskilt 

vid juristutbildningar (Dammeyer & Nunez 1999; Heins et al. 1984). En faktor som kan 

orsaka denna stress är konkurrens mellan studenter, något som bland annat tar sig uttryck i 

jämförelser av betyg (Jonsson & Mood 2008; Dammeyer & Nunez 1999; Heins et al. 1984; 

Suhre et al. 2013). Detta antas även gälla de svenska juristutbildningarna där betygshets är 

vanligt förekommande bland studenterna (HSV 2007:18 R s. 7). Då svensk forskning om 

betygshets är relativt begränsad ämnas betygshets bland juridikstudenter vid Stockholms 

universitet studeras i denna studie.  

Utöver att socioekonomisk bakgrund tycks relateras till vilka som studerar vid högre 

utbildning finns även en skillnad i genomströmning på utbildningar mellan olika 

socioekonomiska grupper. Detta innebär att barn vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå i 

större utsträckning avbryter sin utbildning eller tar lång tid på sig att slutföra den jämfört med 

barn till högutbildade föräldrar (UKÄ 2013:4 s. 15). I Sverige är detta särskilt framträdande 

vid juristutbildningarna (ibid.). 

Sammanfattningsvis förekommer en social snedrekrytering till högre utbildning, framför allt 

till elitutbildningar. Samtidigt är genomströmningen vid dessa utbildningar låg, särskilt för de 

                                                 

1 Elitutbildningar kännetecknas av höga antagningskrav och en erkänd status som utbildningen tillskrivs 

(Khan 2010 s. 99-100; Muller 2010 s. 125-126, 178, 201). 
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studenter vars föräldrar har en låg utbildningsnivå. Studierelaterad stress kan rimligen bidra 

till att studenterna inte avslutar sin utbildning inom ramen för den ordinarie studietiden. Den 

låga genomströmningen vid juristutbildningar i Sverige skulle därför delvis kunna förklaras 

utifrån den studierelaterade stressen, som kan vara en följd av upplevd betygshets. De 

studenter som har socialt stöd, från exempelvis familj, vänner eller lärare, har lättare att 

hantera studierelaterad stress (Cohen & Hobermann 1983; Gächter et al. 2010; Kawachi & 

Berkman 2001; Lee et al. 2014) och kan antas avsluta utbildningen i större utsträckning än 

studenter utan socialt stöd. Det finns därför anledning att både beakta utbildningsnivå hos 

studenternas föräldrar, studenternas tidigare prestationer samt studenternas sociala stöd för att 

vidare förstå upplevelsen av betygshets. Teorier om kulturellt kapital, i form av 

utbildningskapital, och socialt kapital används i denna studie som teoretiskt ramverk. Dessa 

kapitalformer har använts i tidigare studier av utbildning av bland annat Bourdieu (se t.ex. 

Bourdieu 1979; Bourdieu & Passeron 2008), Coleman (1988) och Lin (2000). 

Utbildningskapital operationaliseras i denna studie till föräldrars utbildningsnivå och 

studenternas gymnasiebetyg. Utöver detta ska sociala kontakter beaktas för att förstå hur 

socialt kapital kan relateras till utbildning.   

Syftet med studien är därför att undersöka om studenternas kulturella kapital och sociala 

kapital kan relateras till sannolikheten att de har upplevt mycket betygshets under sin studietid 

på juristprogrammet. 

De frågeställningar som relateras till syftet och som kommer att studeras i denna studie är:  

1. Vilken betydelse har det nedärvda respektive det förvärvade utbildningskapitalet för 

sannolikheten att uppleva mycket betygshets under studietiden? 

2. Vilken betydelse har individens sociala kapital för sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets under studietiden?  

Det material som ligger till grund för studien är en enkätundersökning som genomfördes 

hösten 2014 av juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Enkäten skickades ut till 

studenter som antogs till juristutbildningen vid Stockholms universitet hösten 2007 eller våren 

2008. Studien är därmed avgränsad till dessa studenter. Utöver detta har ett antal faktorer som 

kan antas ha inverkan på sannolikheten att uppleva mycket betygshets exkluderats. Dessa är 

exempelvis andra åtaganden, studieteknik och psykiskt välmående under studietiden samt 

funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund och geografiskt ursprung. Psykiskt välmående har 

inte varit tillgängligt i materialet och övriga har ansetts mindre centrala utifrån det teoretiska 

ramverket. I det material som studien utgick ifrån fanns inte en tillräckligt stor variation 
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avseende funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund och geografiskt ursprung, vilket är 

ytterligare en anledning till varför dessa inte tas i beaktande. 

I nästa avsnitt presenteras tidigare forskning och teori. I detta beskrivs hur föräldrars 

utbildningsnivå kan relateras till utbildning. Det redogörs även för elitutbildningar och, i 

anknytning till detta, juristutbildningar. Därefter beskrivs vilken betydelse sociala kontakter 

kan ha för studenternas studietid, huvudsakligen i förhållande till studierelaterad stress. 

Avslutningsvis beskrivs i avsnittet hur studierelaterad stress kan förstås som en konsekvens av 

betygshets. Bourdieus teori används för att förklara hur social bakgrund kan relateras till 

utbildning utifrån begreppen fält, habitus och kapital. Colemans och Lins teorier används för 

att förstå hur sociala kontakter kan vara viktiga under studietiden. Tidigare forskning och teori 

anknyts sedan till hypoteser som undersöks i studien. I metodavsnittet redogörs för insamling 

av data, operationalisering samt metodologiska övervägningar och begränsningar. 

Resultatdelen inleds med deskriptiv statistik och därefter redovisas logistiska 

regressionsmodeller. Utifrån resultatet presenteras en analys av de samband som uppmätts. 

Därefter genomförs en avslutande diskussion över resultat kopplat till det övergripande 

forskningsområdet samt kritik mot den egna studien och förslag på vidare forskning. 

Teori och tidigare forskning 

Tidigare forskning 

Rekrytering och genomströmning vid högskola och universitet 

Utbildning vid högskola och universitet har starka samband med människors levnadsvillkor 

(Folkhälsomyndigheten 2014 s. 17-19, 22, 37; SCB 2005 s. 11, 20). Därför har en minskad 

social snedrekrytering till högre utbildning betraktats som ett utbildningspolitiskt mål (SCB 

2005 s. 11; 2008 s. 154) och idag är söktrycket till högre utbildning högt och antalet studenter 

stort (SCB 2013 s. 247). Samtidigt förekommer idag fortfarande, såväl internationellt som i 

Sverige, social snedrekrytering vilket innebär att barn vars föräldrar har en högre utbildning i 

större utsträckning läser vidare på högskola och universitet (Haveman & Wolfe 1995; HSV 

2012:10 R s. 95; HSV & SCB 2010 s. 5; HSV & SCB 2012 s. 2, 6). 
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Av nybörjarstudenter vid högskola och universitet i Sverige har drygt en tredjedel av 

studenterna mellan 19 och 34 år minst en högutbildad förälder, i jämförelse med endast 

omkring var fjärde i samma åldersgrupp i hela samhället (HSV & SCB 2010 s. 5; HSV & 

SCB 2012 s. 2, 6). Den sociala snedrekrytering som detta innebär framgår även i forskning på 

högre utbildningar i USA som visar att sannolikheten att studera vidare är markant högre ju 

högre inkomst och utbildningsnivå föräldrarna har (Dougherty & Kienzl 2007 s. 286). 

Sambandet kan förstås som en konsekvens av att föräldrars utbildningsnivå och andra 

socioekonomiska faktorer medför att barnen har olika förutsättningar redan i den tidigare 

skolgången när föräldrar med högre utbildning har högre förväntningar på barnen som då 

tenderar att prestera högre (Stull 2013). Detta menar Stull (2013) medför att skillnaden mellan 

olika socioekonomiska grupper ökar under skolåren, vilket kan förklara den sociala 

snedrekryteringen till högre utbildningar. Ett annat sätt att förstå snedrekryteringen kan vara 

att utbildning vid högskola och universitet eller motsvarande är mer självklart att söka sig till 

för de vars föräldrar har en högre utbildning än de vars föräldrar inte har det (CSN 2014:8 s. 

11; Soares 2010 s. 115-116).  

Den sociala snedrekrytering som förekommer vid högskola och universitet kan sedan antas 

befästas under utbildningens gång. Forskning och utredningar visar att barn till akademiker i 

större utsträckning fullföljer sin utbildning (SCB 2005 s. 36; Lehmann 2007; Quinn 2004). En 

förklaring till detta som föreslås i internationella studier är att studenter vars föräldrar har en 

lägre utbildningsnivå kan uppleva en dissonans mellan sin socioekonomiska bakgrund och 

den akademiska karriär som studierna potentiellt kan leda till och därför väljer att inte 

fullfölja sin utbildning (Lehmann 2007; Quinn 2004).  

Rekrytering och genomströmning vid elitutbildningar 

Elitutbildningar kännetecknas av höga antagningskrav och erkänd status. Dessa utbildningar 

antas också ofta leda till prestigefulla yrken med hög lön samt generera sociala kontakter som 

ger vissa fördelar vid ansökning om arbete (Khan 2010 s. 98-100; Muller 2010 s. 103-104, 

115-116, 125-126, 178, 201). Avseende antagningskraven till elitutbildningar är de ofta 

mycket höga (Lidegran 2009 s. 46) och en majoritet av de som påbörjar utbildningarna i 

Sverige är studenter vars föräldrar har en högre utbildning (UKÄ 2013:14 s. 13-18). Vidare 

gällande genomströmningen på dessa utbildningar är denna som lägst hos studenter vars 

föräldrar har högst förgymnasial utbildning. Särskilt utmärkande är skillnaden i 

genomströmning på juristutbildningarna. Av de som påbörjade dessa utbildningar i Sverige i 

början av 2000-talet hade endast 45 procent av de studenter vars föräldrar hade förgymnasial 
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utbildning som högsta avslutad utbildningsnivå tagit examen inom 7,5 år efter studiestart. 

Detta i jämförelse med över 60 procent från övriga grupper. Även om genomströmningen är 

lägre överlag för studenter vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå är skillnaden inte lika 

påtaglig för kortare utbildningsprogram som leder till yrkesexamen, så som sjuksköterske-, 

högskoleingenjörs- och socionomprogrammen (UKÄ 2013:4 s. 15). Elitutbildningar kan alltså 

betraktas som bidragande till den förekommande sociala ojämlikheten och eventuella 

samband mellan föräldrars utbildningsnivå och aspekter på dessa utbildningar blir därför 

viktiga att studera.   

Juristutbildningarna kan definieras som elitutbildningar (Broady et al. 2002 s. 34-39) och har 

utmärkts av höga antagningskrav (HSV 2006:4 s. 28; 2000 s. 8, 47, 56, 66, 83, 101) och en 

mer uppenbar social snedrekrytering (HSV 2007:18 R s. 64; UKÄ 2013:14 s. 14-15). 

Utbildningarna har länge varit aktuella som forskningsfält internationellt och en mängd 

aspekter har studerats vid dessa, däribland den förekommande studierelaterade stressen (se 

t.ex. Benjamin et al. 1986; Dammeyer & Nunez 1999; Heins et al. 1984). Enligt forskning är 

denna studierelaterade stress särskilt utmärkande för juristutbildningar (Dammeyer & Nunez 

1999; Heins et al. 1984) och studenters stressnivå antas även minska sannolikheten att de 

avslutar sin utbildning inom den tänkta studietiden (Suhre et al. 2013). Med anledning av 

detta anses aspekter av den studierelaterade stressen och hur den kan förstås i förhållande till 

föräldrars utbildningsnivå relevant att studera för att förstå hur social bakgrund bidrar till hur 

studenter vid juristlinjen upplever studietiden.  

Sociala relationers betydelse vid högre utbildningar 

Ett flertal forskningsrapporter som fokuserar på utbildning tar alltså hänsyn till studenters 

sociala bakgrund, i huvudsak föräldrars utbildningsnivå. Samtidigt finns forskning på 

utbildning som istället centrerar vikten av socialt stöd under utbildningstiden. Ett flertal 

studier visar att socialt stöd under utbildningstiden bland annat medför att studenterna mår 

bättre och mer sällan blir deprimerade (Cohen & Hoberman 1983; Lee et al. 2014). Studenter 

som har socialt stöd under studietiden har också lättare att hantera stress på utbildningen 

(Cohen & Hobermann 1983; Gächter et al. 2010; Kawachi & Berkman 2001; Lee et al. 2014). 

Vid juristutbildningar, såväl internationellt som i Sverige, upplever studenter, som tidigare 

nämnts, mer stress än vid andra utbildningar (Dammeyer & Nunez 1999; Heins et al. 1984; 

HSV 2007:18 R) och många juridikstudenter vid olika högskolor och universitet uppger också 

att de inte har något socialt stöd under utbildningen (Heins et al. 1984). Centralt i den 

forskning som utgår ifrån sociala kontakter och stöd är att detta bland annat kan utgöras av 
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familj, studiekamrater, lärare och vänner utanför utbildningen (Cohen & Hobermann 1983; 

Gächter et al. 2010; Kawachi & Berkman 2001; Lee et al. 2014). Utifrån detta perspektiv kan 

därför antas att föräldrars utbildning inte behöver vara avgörande för hur studenter klarar av 

studierna och upplever sin studietid utan att andra sociala relationer också bör tas i beaktning. 

När den studierelaterade stressen undersöks finns därför anledning att ta hänsyn till 

studenternas sociala kontakter under utbildningstiden.  

Betygshets 

Forskning visar alltså att juridikstudenter, i jämförelse med andra studenter, upplever mycket 

stress relaterat till sin utbildning (Dammeyer & Nunez 1999; Heins et al. 1984). Samtidigt har 

inte studenter som påbörjar en juristutbildning upplevt mer stress än andra studenter innan 

utbildningen. Istället indikerar forskning att juridikstudenter blir mer stressade under 

utbildningen än de har varit tidigare och att det därför förefaller rimligt att faktorer på 

utbildningen kan förklara deras upplevda stressnivå (Pritchard & McIntosh 2003).  

Studenters stressnivå kan förstås som en följd av exempelvis strävan efter höga betyg, 

konkurrens mellan studenter och rädsla för att misslyckas (Heins et al. 1984; Pritchard & 

McIntosh 2003; Suhre et al. 2013). Detta har också kallats för akademisk press (McIntosh et 

al. 1994; Suhre et al. 2013). Betyg från gymnasiet har ett negativt samband med akademisk 

press, vilket indikerar att studenter med högre betyg från gymnasiet tenderar att uppleva 

mindre akademisk press (Suhre et al. 2013). Samtidigt upplever studenter med höga betyg 

som studerar med varandra mycket stress relaterat till den egna prestationen (Jonsson & Mood 

2008). Detta skulle kunna förstås utifrån att studenter jämför sig med varandra vilket medför 

att högpresterande studenter ifrågasätter sin prestation när de studerar tillsammans med andra 

som också har höga betyg. Vid högt ansedda utbildningar kommer studenter rimligen att 

ifrågasätta sin prestation när så gott som samtliga studenter är högpresterande vilket kan bidra 

till oro, stress och betygshets (ibid.). Detta nyanserar alltså antagandet att höga betyg från 

gymnasiet leder till mindre studierelaterad stress.  

De granskningar som har gjorts över Sveriges olika juristutbildningar visar tydliga tecken på 

att det inom ramen för utbildningarna förekommer betygshets (HSV 2007:18 R s. 7; HSV 

2000:1 R). Detta kan liknas vid den akademiska press som studerats i internationell forskning. 

Betygshetsen betraktas som en av utbildningarnas svagheter och har påpekats i flertalet 

utredningar gjorda av högskoleverket (HSV 2007:18 R; HSV 2000:1 R). Enligt utredningarna 

beror betygshetsen huvudsakligen på en hög grad av konkurrens mellan studenter (HSV 

2007:18 R s. 11). Denna konkurrens antas i viss utsträckning bero på att notarietjänster endast 
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tilldelas de som har övervägande högsta betyg (HSV 2000:1 R; HSV 2007:18 R s. 11, 27, 54-

55, 118) och att erhålla dessa tjänster betraktas också av studenterna som en bekräftelse på 

den egna utbildningens kvalitet (HSV 2006:4 R s. 27). På så sätt blir alltså betygen ett sätt för 

studenterna att öka sina chanser att erhålla ett högt ansett yrke inom juridiken. 

Att studenter prioriterar att få högsta betyg medför bland annat att de undviker att tentera 

kurser om de är osäkra på om detta betyg kan uppnås vid examinationstillfället. Studenterna 

drar därför ut på sin studietid för att öka sina möjligheter till höga betyg. Detta kan delvis 

förklara den låga genomströmning av studenter som förekommer på utbildningarna (HSV 

2007:18 R s. 47, 53-54). I linje med detta visar Suhre et al. (2013) att studenter som upplever 

mycket akademisk press avslutar sina studier senare än andra studenter.   

Upplevd betygshets, som i sin tur ses som ett uttryck för att studenterna bland annat strävar 

efter en etablerad position inom juridiken, undersöks i denna studie som en form av 

akademisk press och anses också enligt utredningar viktig att åtgärda på juristutbildningar i 

Sverige. Den låga genomströmningen på juristutbildningar kan alltså delvis förstås utifrån 

studenternas upplevelse av akademisk press och stress på utbildningen samtidigt som den 

även har ett samband med föräldrars utbildningsnivå. Utifrån detta kan det alltså anses 

relevant att studera om föräldrars utbildningsnivå kan relateras till upplevd betygshets på 

utbildningen. Samtidigt har studier visat att studierelaterad stress, vilken skulle kunna vara en 

konsekvens av betygshets, lättare hanteras om studenten har socialt stöd under utbildningen. 

Med anledning av detta blir studenters sociala kontakter under utbildningen viktiga att 

inkludera för att studera betygshetsen. Slutligen tycks även studenternas tidigare prestationer i 

form av höga betyg å ena sidan mildra den akademiska pressen samtidigt som högpresterande 

studenter tenderar att vara mer oroliga och stressade över sina prestationer. Detta är 

anledningen till varför det kommer studeras i vilken utsträckning gymnasiebetyg har ett 

samband med upplevd betygshets.   

Teori 

I denna studie används Bourdieus teori om, fält, habitus och kapital eftersom denna inkluderar 

både social bakgrund och studenters tidigare prestationer samtidigt som den även tar hänsyn 

till betydelsen av individens sociala kontakter. Denna teori har även använts i tidigare studier 

av elitutbildningar (se t.ex. Bourdieu 1979; Palme 2008; Lidegran 2009), vilket gör att den 

anses lämplig utifrån det som undersöks i denna studie. För att fördjupa begreppet socialt 
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kapital används Colemans och Lins teorier kring hur detta kapital kan användas för att förstå 

studenters olika förutsättningar. 

Fält, habitus och kapital 

I Bourdieus teori betraktas samhället som ett socialt rum och inom detta positioneras 

människor utifrån sina resurser vilket innebär att vissa människor har mer makt och status än 

andra (Bourdieu 1992 s. 43, 135, 153; 1995 s. 16, 154). I det sociala rummet finns fält och 

dessa är att betrakta som olika områden inom vilka individer agerar och konkurrerar om 

erkännande och makt (Bourdieu 1992 s. 9-10, 42, 134). För varje fält finns specifika värden 

som måste erkännas, delvis för att kunna konkurrera men även för att accepteras på fältet 

(ibid. s. 42, 45). Dessa värden reproduceras delvis genom att de erkänns av auktoriteter 

samtidigt som de lärs ut och bekräftas av bland annat institutioner (Bourdieu 2007 s. 88; 

Broady 1988).  

De förutsättningar individen har att delta och konkurrera på ett fält beror delvis på dennes 

resurser vilka definieras som kapital. De tre generella kapitalformer som Bourdieu utgår ifrån 

är ekonomiskt2, kulturellt och socialt kapital (Bourdieu 2007 s. 83-84, 88-89, 91-93). Mellan 

individer och grupper av individer varierar kapitalens volym och sammansättning, vilket 

påverkar hur individer agerar inom olika fält och vilket inflytande som kan uppnås inom dessa 

(Bourdieu 1992 s. 150; 1995 s. 38, 135-136, 154). Inom olika områden betraktas vissa kapital 

som mer fördelaktiga än andra. Att förfoga över de kapitalformer som erkänns som värdefulla 

innebär att individen har symboliskt kapital (Bourdieu 2007, s. 93; 1995 s.135) och detta 

medför att individen kan göra anspråk på makt och legitimitet inom det aktuella fältet 

(Bourdieu 1995 s. 131; 2007 s. 86, 92-93). 

Utöver att erkänna värden samt att ha den sammansättning av kapital som krävs för att delta 

på fältet måste individer ha ett habitus som gör det möjligt att förstå fältets spelregler 

(Bourdieu 1995 s. 131). Habitus beskrivs ofta som ett förkroppsligat kapital (Bourdieu 1995 s. 

19, 37, 131; 2007 s. 85) och trots att individen inte uttryckligen är medveten om sitt habitus 

formar detta ändå individens sätt att agera inom fältet (Bourdieu 1995 s. 19). Individens 

habitus styr därför uppfattningen, såväl hos andra som hos individen själv, om i vilken 

utsträckning individen passar in på fältet (ibid. s. 131). Den sociala bakgrunden påverkar 

                                                 

2 Ekonomiskt kapital kan sammanfattas till ekonomiska resurser (Bourdieu 2007 s. 83-84). Hit räknas 

både individens inkomst och förmögenhet men även ekonomisk bakgrund, vilken exempelvis kan härledas 
till föräldrars ekonomiska resurser och förmögenhet 
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vilken typ av habitus individen utvecklar och ger därför olika förutsättningar för människor att 

delta inom olika fält (ibid. s. 118).  

Dessa teoretiska resonemang kan kritiseras för att inte ge utrymme för förändring i samhället 

(Broady 2008). Denna kritik besvaras med att det finns tendenser i den strukturella 

reproduktionen att liknande strukturer fortsätter att existera men att förändring ändå sker. 

Dessa företeelser är beroende av varandra och kan därför vara svåra att särskilja. De begrepp 

Bourdieu använder i sin teori kritiseras i sin tur för att vara otydligt definierade utan tydliga 

avgränsningar (Calhoun 1993 s. 61-88). Definitionen av kapital i en studie kan därför anses 

skilja sig från Bourdieus ursprungliga definition av begreppet (Broady 1991 s. 127). De 

begrepp som används i denna studie betraktas som indikatorer på de ursprungliga begreppen 

Juridiken som fält 

I detta avsnitt redogörs för hur Bourdieus begrepp anknyts till denna studie. Detta görs genom 

att beskriva juridiken som fält och vilket habitus som kan anses gångbart på detta samt vilka 

kapitalformer som medför möjligheter för individer att äntra och delta på det juridiska fältet. 

Bourdieu menar att de som studerar anses göra anspråk på en framtida position på det fält där 

utbildningen anses värdefull (Bourdieu 1992 s. 43,150). De som studerar till jurister kan anses 

göra anspråk på en framtida plats inom det juridiska fältet. För att legitimera positionen på 

fältet krävs därmed att det som anses utmärkande för fältet i sig erkänns som viktigt och 

eftersträvansvärt (Bourdieu 1992 s. 42, 45), i detta fall värden som kan relateras till 

juristyrket. För att kunna delta på fältet måste individen ha ett habitus som medför kunskap 

om dessa värden samt vilket beteende som anses lämpligt (Bourdieu 1992 s. 50; 1995 s. 37-

38, 149). Detta kan innebära ett habitus som medför vetskap om hur jurister beter sig, vad de 

eftersträvar samt vad som krävs för att konkurrera med andra på det juridiska fältet. Det som 

anses värdefullt bekräftas av institutioner och människor som har en hög position inom fältet, 

vilka förmedlar dessa värden (Bourdieu 2007 s. 88; Broady 1988). Juridikstudenter får därför 

förståelse för fältet via utbildningen och genom att högt uppsatta jurister bekräftar de värden 

som utbildningen står för. Utifrån detta skapas en uppfattning om vilka yrken som anses högt 

ansedda och eftersträvansvärda. Studenter lär sig även vad som krävs för att uppnå dessa 

positioner. Detta skulle exempelvis vara höga betyg, framförallt då höga betyg krävs för att 

uppnå vissa tjänster inom exempelvis domstolsväsendet. Då höga betyg skapar förutsättningar 

till ett mer statusfyllt yrke och därmed en högre position inom det framtida fältet erkänner 

studenter höga betyg som viktigt, vilket rimligen skulle bidra till betygshets. 
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Kulturellt kapital och utbildningskapital 

Den kultur Bourdieu hänvisar till är den som är knuten till samhällets eliter3 och benämns ofta 

som finkultur. Utbildningssystemet bidrar till det kulturella kapitalets existens genom att detta 

kapital erkänns och lärs ut (Broady 1988). Det är därmed främst genom utbildning som det 

kulturella kapitalet förvärvas. Kulturellt kapital betraktas som det kapital som tydligast 

tillskriver människor olika status och positioner i samhället (Bourdieu & Passeron 2008 s. 55; 

Broady 1988). Då utbildningssystemet bidrar till att erkänna vissa värden som främst är 

förekommande inom samhällets eliter bekräftas elitens makt och auktoritet. (Bourdieu & 

Passeron 2008 s. 51-52) Detta medför att den skillnad som redan finns mellan olika 

socioekonomiska grupper reproduceras och förstärks genom utbildningssystemet (ibid s. 53-

55, 151 ff). 

Utbildningskapital är att betrakta som en del av det kulturella kapitalet. Utbildningskapital 

innefattar i sin tur både nedärvt och förvärvat utbildningskapital (Bourdieu 1979, s. 88–93). 

Till nedärvt utbildningskapital räknas allt som gynnar individen i utbildningen utifrån 

individens sociala bakgrund, så som högutbildade föräldrar. Föräldrar som förfogar över 

kulturellt kapital, i form av exempelvis utbildning, antas investera mer i sina barns utbildning 

och dessa barn har möjligheter att bland annat ta del av information om olika 

utbildningsalternativ (Bourdieu 1995 s. 32, 38).  

Förvärvat utbildningskapital är istället det kapital individen själv förvärvar genom utbildning. 

Hit räknas exempelvis antal utbildningsår, betyg samt tidigare skola och 

utbildningsinriktning. Det förvärvade utbildningskapitalet kan betraktas som möjligt att 

erhålla av alla individer i ett samhälle oavsett social bakgrund. Dock finns en underliggande 

koppling mellan studiebegåvning och social bakgrund, vilket innebär att studenter som har 

högutbildade föräldrar har lättare än studenter vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå att 

uppnå höga studieresultat. Detta döljs dock genom att betygen endast anses spegla de 

individuella prestationerna (Bourdieu 1995 s. 32, 34-35). Bourdieu konstaterar även att den 

totala mängden utbildningskapital är avgörande för hur individen presterar på utbildningen. 

Detta innebär att de individer som har större volym nedärvt utbildningskapital har lättare att 

lyckas i sin utbildning när mängden förvärvat utbildningskapital är densamma hos alla 

individer inom utbildningen (Bourdieu 1995 s. 32-33). Det finns därmed anledning att anta att 

studenter med mycket utbildningskapital har lättare att hantera studierelaterad stress och 

                                                 

3 Kortfattat kan eliter definieras som de som besitter mest kulturellt kapital och därför har mandat att 

erkänna vad som är att betrakta som kulturellt kapital på ett visst fält (Broady 1988). 
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därför upplever mindre betygshets. Rimligen har de studenter med nedärvt utbildningskapital 

en fördel då dessa inte behöver förvärva lika mycket kapital för att lyckas i sin utbildning. 

Detta skulle medföra att dessa upplever mindre betygshets än studenter med mindre nedärvt 

utbildningskapital. 

Avseende elitutbildningar förvärvar studenter som studerar vid dessa mer utbildningskapital 

jämfört med studenter vid andra utbildningar. Att studera vid en elitutbildning anses således 

vara en bättre investering i kapital än om studier sker på andra utbildningar (Lidegran 2009 s. 

197-230). Detta bidrar till en hierarki mellan olika skolor och en ökad polarisering i mängd 

utbildningskapital mellan studenter vid elitutbildningar och studenter vid andra utbildningar 

(Broady et al. 2002 s. 36-37; Lidegran 2009 s. 197, 232-233).  

Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital har i olika studier olika betydelser vilket försvårar användningen och 

definitionen av begreppet (Portes 1998). I denna studie definieras socialt kapital utifrån 

Bourdieus, Lins och Colemans olika resonemang om begreppet. Centralt för de teorier som 

används i denna studie är att till socialt kapital räknas de resurser som kan utvinnas genom 

aktörers sociala kontakter. Coleman (1988) och Bourdieu (2007) menar att dessa kontakter 

dels kan bestå av familjen och kontakter som erhålls via familjen men även de kontakter 

individen själv förvärvar genom bland annat utbildning och arbete (Bourdieu 2007 s. 88-89; 

Coleman 1988). Lin (2000), å sin sida, framhåller att de sociala kontakterna främst består av 

familjen och i stor utsträckning tillhör samma socioekonomiska grupp som familjen tillhör.  

Vidare menar Lin (2000) att det sociala kapitalet består av kvantitativt respektive kvalitativt 

socialt kapital, där det kvantitativa består av antal kontakter medan det kvalitativa består av 

värdefulla resurser som kan utvinnas ifrån kontakterna. För att vidare förstå det sociala 

kapitalets betydelse bör även individens position i samhället beaktas, detta utifrån att 

människor grupperar sig utifrån socioekonomisk status och vissa grupper därmed har mer 

makt än andra. Detta medför att individer i vissa socioekonomiska grupper dels har tillgång 

till fler kontakter med makt men även kan utvinna värdefulla resurser utifrån att dessa 

kontakter har makt (ibid.). Det finns därmed en skillnad i möjligheter utifrån det sociala 

kapitalet beroende på vilken position individen har. Polariseringen av det sociala kapitalet 

förstärks genom att människor tenderar att söka sig till liknande människor vilket medför en 

starkare stratifiering och större skillnader mellan olika grupper (ibid.). Individer kan investera 

i utbildning oberoende av socioekonomisk bakgrund men Lin (2000) framhåller att det främst 

är socialt kapital som ger fördelar vid utbildning vad gäller information om utbildningen och 
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kontakter vid olika arbetsplatser. Utifrån detta skulle rimligen studenter med ett omfattande 

socialt kapital kunna ha en fördel i sina studier och därför antas uppleva mindre 

studierelaterad stress. 

Coleman (1988), liksom Bourdieu (2007 s. 89), menar att det inte är centralt vilka som utgör 

det sociala stödet utan vilka resurser som kan utvinnas ifrån det sociala kapitalet.  Dock menar 

Coleman (1988) att de resurser som utvinns ifrån det sociala kapitalet inte behöver vara 

relaterat till utbildningen i sig. Resursen kan bestå i stöd, engagemang och uppmuntran vilket 

kan ha en stor inverkan på barnens utbildningsnivå. Det kan därför inte tas för givet att barn 

vars föräldrar har en högre utbildning per definition får det stöd hemifrån som krävs för att 

välja att studera vidare eller att barn vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå inte får det 

stöd de behöver. Det förefaller rimligt att detta skulle förklara en variation i socioekonomisk 

bakgrund på högre utbildningar (Coleman 1988). Detta skulle även kunna innebära att 

studenter som har ett omfattande socialt stöd kan få hjälp med att hantera studierelaterad 

stress och att detta inte behöver vara beroende av föräldrars utbildningsnivå. 

Hypoteser 

Utifrån tidigare forskning kan konstateras att studenter vars föräldrar har en lägre utbildning i 

mindre utsträckning än andra studenter avslutar sin utbildning. Då dessa studenter förfogar 

över mindre nedärvt utbildningskapital kan antas att dessa känner ett behov av att öka det 

förvärvade utbildningskapitalet genom höga betyg för att i framtiden kunna uppnå en hög 

position inom det juridiska fältet, vilket rimligen kan bidra till ökad betygshets. Utifrån teorin 

om utbildningskapital skulle studenter med mer förvärvat utbildningskapital ha större insikt i 

vad som förväntas och hur höga betyg kan uppnås och därför i mindre grad känna av 

betygshets. Utifrån dessa antaganden formuleras hypoteserna 1 och 2:  

Hypotes 1: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för de 

studenter vars föräldrar har en låg utbildningsnivå än för de vars föräldrar är 

högutbildade (H1). 

Hypotes 2: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för de 

studenter som förfogar över mindre förvärvat utbildningskapital än för de som 

förfogar över omfattande förvärvat utbildningskapital (H2). 

De resurser som kan utvinnas ifrån det sociala kapitalet beror på vilka kontakter individer har 

och indirekt på vilka resurser som inryms inom dessa. Kapital blir alltså olika viktigt beroende 

på dess kvalitet. Utifrån forskning och teoretiska antaganden kan även antas att studenter som 
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har socialt stöd har bättre förutsättningar att hantera stress och att fullfölja sin utbildning. 

Utifrån dessa antaganden formuleras hypoteserna 3 och 4: 

Hypotes 3: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets har ett starkare 

samband med intellektuellt stöd än omfattningen av socialt kapital (H3).  

Hypotes 4: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för studenter 

med lite intellektuellt stöd än för studenter med mycket intellektuellt stöd (H4). 

Metod 

Datainsamling och material 

I denna studie används datamaterial som samlades in via en postenkät som utformades inom 

ramarna för ett samarbete mellan den juridiska institutionen och den sociologiska institutionen 

vid Stockholms universitet.4 Syftet med enkäten var att utifrån ett sociologiskt perspektiv 

förstå varför studenter inte fullföljer sin utbildning. Juridiska institutionen skickade ut enkäten 

till studenter som antogs till juristprogrammet vid Stockholms universitet höstterminen 2007 

eller vårterminen 2008. Samtliga dessa kontaktades vilket medför att denna studie är att 

betrakta som en totalundersökning. Målpopulation för denna studie är de som påbörjade 

studierna någon av de aktuella terminerna. De adresser via vilka respondenterna kontaktades 

hämtades från Ladok (UT44)5. Detta register täcker samtliga studenter som antogs till 

programmet de aktuella terminerna och dessa utgör alltså studiens rampopulation. Således 

finns en risk att några av de respondenter som kontaktades aldrig påbörjade studierna trots att 

de antogs till utbildningen och dessa utgör därmed studiens övertäckning. Avseende studiens 

undertäckning utgör bland annat de respondenter vars adresser inte finns tillgängliga i 

registret, samt respondenter som har avlidit, denna grupp. Somliga studenter saknas i det 

utdrag som adresserna baserades på och har därför inte kontaktats. Även dessa är en del av 

studiens undertäckning6. 

                                                 

4 Insamling och kodning av data samt senare nämnda bortfallsanalys har genomförts av 

uppsatsförfattarna. Utformning av enkäten står sociologiska institutionen och juridiska institutionen för.   
5 Ladok är en studiedokumentation som används av 39 lärosäten i Sverige (UHR 2012) och UT44 är en av 

de tjänster för så kallad utdataleverans som kan erhållas (Ladok3-projektet 2012 s. 3). 
6 Begreppen målpopulation, rampopulation, undertäckning och övertäckning baseras på Dahmströms 

(2011 s. 67-72) definitioner.  
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Data samlades in under hösten 2014. Vid första utskicket bifogades ett följebrev, en enkät 

samt ett svarskuvert med betalt porto medan vid påminnelseutskicket bifogades, av 

ekonomiska skäl, varken ny enkät eller svarskuvert. Istället uppmuntrades de som av någon 

anledning inte hade något av dessa att kontakta ansvariga vid sociologiska institutionen för 

nytt utskick. 

Totalt kontaktades 591 respondenter varav 119 svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 20,1 

procent. Således finns i studien ett individbortfall (Dahmström 2011 s. 355) på 79,9 procent 

vilket gör det relevant att påpeka att de resultat som presenteras bör tas med försiktighet. Med 

anledning av detta har en bortfallsanalys genomförts. Det partiella bortfallet (ibid.) uppgår till 

15 respondenter, med undantag för de analyser där föräldrars yrkesstatus inkluderas och det 

partiella bortfallet uppgår till 18 respondenter. Således är antalet respondenter som ingår i 

resultatet 104 respektive 101 stycken, vilket är 17,6 respektive 17,1 procent av de 

respondenter som kontaktades.  

Enkäten har utformats och datamaterialet har hanterats i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

principer för samhällsvetenskaplig forskning7. 

Operationalisering och variabelbeskrivning 

Forskning och statliga utredningar visar att betygshets, vilken kan leda till studierelaterad 

stress, förekommer vid juristutbildningar internationellt och i Sverige (Dammeyer & Nunez 

1999; Heins et al. 1984; Pritchard & McIntosh 2003; Suhre et al. 2013; HSV 2007:18 R). 

Forskning och utredningar visar också att detta kan leda till att studenterna avslutar sina 

studier senare än planerat enligt studieordningen (Suhre et al. 2013; HSV 2007:18 R). I denna 

studie mäts betygshets i om respondenterna har angett att de upplevt detta under sin studietid 

utifrån de tre svarsalternativen (1) ja, mycket, (2) ja, lite och (3) nej, inte alls. Betygshetsen 

kan anses relativt utbredd på utbildningen då endast åtta respondenter angav att de inte känt 

av betygshets alls. För att förstå bakomliggande mekanismer jämförs därför de som har 

upplevt mycket betygshets med övriga. I resultatet benämns variabeln som Betygshets och 

antar värdet 1 om respondenten har upplevt mycket betygshets och värdet 0 annars. Värdet 0 

inkluderar därmed de som uppgav att de hade upplevt betygshets lite eller inte alls. Inget 

partiellt bortfall förekommer för denna variabel.  

                                                 

7 För vidare information om vad dessa etiska principer innebär se Vetenskapsrådet (2011). 
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Kulturellt kapital används i denna studie i form av utbildningskapital, i vilket en distinktion 

brukar göras mellan nedärvt och förvärvat utbildningskapital (Bourdieu 1979 s. 88-93; 

Lidegran 2009). I denna studie avgränsas nedärvt utbildningskapital till att mätas i 

respondentens föräldrars utbildningsnivå utifrån den föräldern med högst utbildning. På 

samma sätt mäter exempelvis Lidegran (2009 s. 39) nedärvt utbildningskapital i statistiska 

analyser. Lidegran (ibid.) tar även hänsyn till vilken av respondentens föräldrar som har 

högst utbildningsnivå, något som inte gjorts i denna studie då antalet respondenter har varit 

få och för komplexa modeller inte har ansetts lämpliga. Föräldrars utbildningsnivå anses 

mest effektivt spegla nedärvt utbildningskapital och används därför i analyserna. I enkäten 

fanns de fyra svarsalternativen (1) grund-, folk, fackskola eller liknande, (2) gymnasieskola, 

folkhögskola eller realskola, (3) universitet eller högskola (4) forskarutbildning. Då 

materialet är förhållandevis homogent och endast två respondenter hade föräldrar vars högsta 

utbildningsnivå var grundskola eller motsvarande dikotomiserades variabeln till att skilja på 

högre utbildning och lägre utbildning. I resultatet benämns denna variabel som Föräldrars 

utbildning och antar alltså värdet 1 om minst en förälder har högskole-, universitets- eller 

forskarutbildning och värdet 0 annars. Av samtliga svarande har 2 respondenter inte uppgett 

någon förälders utbildningsnivå och därför kodats som bortfall för denna variabel. 

Förvärvat utbildningskapital mäts med en dikotomiserad variabel som anger om 

respondenterna har haft höga gymnasiebetyg eller inte. Lidegran (2009 s. 39) mäter förvärvat 

utbildningskapital utifrån bland annat gymnasiebetyg men inkluderar även andra aspekter, till 

exempel vilken gymnasieutbildning respondenterna har gått och högskoleprovpoäng. För att 

undvika för komplexa modeller ansågs höga betyg mest effektivt avspegla förvärvat 

utbildningskapital.8 I enkäten ombads respondenterna ange sitt genomsnittliga avgångsbetyg 

från gymnasiet och detta var alltså en så kallad öppen fråga. För att samtliga betyg skulle 

skrivas i en skala användes den så kallade 10-20-skalan. Denna kodning gjordes i enlighet 

med de riktlinjer som Universitets- och högskolerådet utgår ifrån (UHR 2013a; UHR 2013b). 

Variabeln dikotomiserades på grund av den låga reliabilitet som den ursprungliga 

betygsvariabeln antas ha då respondenterna har svarat i olika betygsskalor samt eftersom 

vissa har uppgett genomsnittligt slutbetyg exakt, exempelvis ”17,3” eller ”19,7”, och vissa 

har gett en mer godtycklig beskrivning, exempelvis ”VG/MVG” eller ”MVG”. Dessutom har 

en av respondenterna ett betyg motsvarande 7,9 och är att betrakta som en outlier. Utifrån 

                                                 

8 Andra variabler som har testats som indikatorer på förvärvat utbildningskapital men som har valts bort 

till förmån för höga betyg är respondenternas gymnasieinriktning, om de innan de påbörjade 
juridikstudierna har läst andra program eller kurser vid högskola eller universitet samt antal terminer vid 
dessa eventuella andra utbildningar. 
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detta ansågs ursprungsvariabeln för osäker att använda i modellerna medan det ansågs 

möjligt att särskilja de som hade utmärkande höga betyg i gymnasiet, det vill säga 

majoriteten högsta betyg, från övriga. Variabeln dikotomiserades så att de respondenter som 

hade 18 eller högre i genomsnittligt betyg skiljdes från övriga. Denna gräns utgick ifrån att 

detta värde eller högre innebär ett slutbetyg med majoriteten Mycket väl godkänt enligt 

betygsskalan från år 1994 till år 2011(UHRFS 2013 s. 4, 29). I resultatet benämns denna 

variabel som Höga betyg och antar värdet 1 om respondenten hade 18 av 20 eller högre i 

slutbetyg från gymnasiet och värdet 0 annars. Av samtliga svarande har 13 respondenter inte 

uppgett betyg och därför kodats som bortfall. 

När socioekonomisk bakgrund används i studier inkluderas ofta föräldrars yrkesstatus (Se till 

exempel Dougherty & Kienzl 2007; Stull 2013). Detta kan kodas genom att de angivna 

yrkena kodas enligt SEI, som indikerar om yrkesstatusen härleds till (1) okvalificerade 

arbetare (2) kvalificerade arbetare (3) lägre tjänstemän (4) mellantjänstemän (5) övre 

tjänstemän (6) egenföretagare (SCB 1984). I denna studie har därefter, i de fall där två 

föräldrars yrken har uppgetts, en sammanvägning gjorts så att det yrket som har kodats högst 

enligt SEI utgör föräldrars yrkesstatus. I de fall där en förälder har angetts som egenföretagare 

och ett yrke har angetts för den andra föräldern har yrkeskodningen utgått ifrån den 

sistnämnda. När egenföretagare har angetts tillsammans med ett annat yrke har 

yrkeskodningen utgått ifrån det andra yrket. För de respondenter som har uppgett pensionär 

samt ett yrke har kodning utgått från det angivna yrket. I denna studie har den slutgiltiga 

variabeln dikotomiserats för att skilja mellan och övre tjänstemän från övriga. Detta för att en 

mer förfinad kodning skulle innebära att vissa kategorier skulle sakna eller ha få 

observationer, vilket skulle ha inverkan på resultatet. I resultatet benämns denna variabel som 

föräldrars yrkesstatus och antar värdet 1 om den angivna förälderns, eller båda föräldrarnas, 

yrke tillhör mellan eller högre tjänsteman och värdet 0 annars. De respondenter som endast 

har uppgett exempelvis pensionär eller inte har svarat på frågan har kodats som bortfall och 

uppgår till 6 respondenter.  

Socialt kapital mäts med två variabler; antal kontakter som respondenten har upplevt varit ett 

stöd under utbildningen respektive antal kontakter som har varit ett intellektuellt stöd. Enligt 

Lins (2000) resonemang går det att skilja på omfattningen av socialt kapital och kvalitativt 

socialt kapital, vilket även görs i denna studie. Med anledning av detta anger antal kontakter 

som varit ett stöd under utbildningen omfattningen av socialt kapital medan antal kontakter 
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som varit ett intellektuellt stöd anger kvalitativt socialt kapital.9 Intellektuellt stöd används 

som indikator då detta kan antas ge fördelar i anknytning till utbildning. I enkäten var dessa 

variabler en del av ett avsnitt för nätverksanalys10
 där respondenterna maximalt kunde ange 

fem personer. Detta innebär att det inte framkommer om respondenterna hade fler personer än 

fem som stöttade dem. I resultatet benämns alltså omfattningen av socialt kapital som totalt 

stöd och kvalitativt socialt kapital som intellektuellt stöd. Båda dessa är diskreta och 

numeriska och antar heltal från 0 till 5. Inget partiellt bortfall förekommer för dessa variabler 

Forskning visar att studenter jämför sig med varandra och att högpresterande studenter 

tenderar att, utifrån detta, bli mer stressade (Jonsson & Mood 2008). I en av modellerna tas 

därför hänsyn till om studenterna i större utsträckning har studerat med andra kursare på 

programmet eller inte. I enkäten fanns svarsalternativ 1 till 5 där (1) inte alls och (5) helt och 

hållet. Variabeln dikotomiserades sedan och värde 1 motsvarar svarsalternativ 4 och 5. 

Dikotomiseringen genomfördes då variabeln antogs vara på ordinal nivå och därmed inte 

ansågs lämplig att inkludera i sin ursprungliga form. I resultatet benämns denna variabel som 

studera med kurskamrater och antar värdet 1 om respondenten regelbundet brukade studera 

med kurskamrater och värdet 0 annars. Inget partiellt bortfall förekommer för denna variabel.  

Forskning visar att studenter vars socioekonomiska bakgrund definieras som arbetar- eller 

lägre tjänstemannayrken tenderar att i större utsträckning uppleva sig ha svårt att passa in på 

högre utbildningar (Lehmann 2007). Vidare visar forskning att upplevelsen av att passa in är 

viktig för att studenten ska trivas och fullfölja utbildningen (ibid.). Detta perspektiv ansågs 

viktigt att ta hänsyn till i modellerna. Den variabel i materialet som fanns att tillgå för detta 

ändamål visade om respondenterna upplevde att de hade haft svårt att passa in på grund av 

sin socioekonomiska eller sociala bakgrund eller inte. I enkäten var detta ett av elva 

flersvarsalternativ på frågan om de upplevde att de hade haft svårt att passa in bland övriga 

studenter. I resultatet benämns variabeln som passa ej in socioekonomiskt och antar värdet 1 

om respondenten upplevde sig inte passa in bland de övriga studenterna på juristprogrammet 

på grund av sin socioekonomiska bakgrund och värdet 0 annars. Inget partiellt bortfall 

förekommer för denna variabel.  

                                                 

9 I datamaterialet fanns variabler som, utöver intellektuellt stöd, mätte antal kontakter som varit 

ekonomisk, emotionellt, yrkesmässigt eller annat stöd. Samtliga dessa har testats i modellerna i vilka 
intellektuellt stöd var mest avgörande och ansågs mest relevant att inkludera. 
10 Detta avsnitt behandlade så kallad ”egocentric network data” (se t.ex. Marsden 1990) som ger 

information om varje respondents personliga nätverk, sett till såväl struktur som komposition. Avsnittets 
begreppsapparat var formulerat på liknande sätt som andra nätverksavsnitt formuleras (se t.ex. Burt 
1984; Marsden 1990).  Respondenterna ombads uppge upp till 5 personer som hade varit ett stöd under 
utbildningen och vilken typ av stöd som i sådana fall erhållits från respektive person. De uppgav även 
demografiska faktorer och yrke för personerna, vilken typ av relation respondenten hade till respektive 
person och relationens intensitet samt hur väl de angivna personerna kände varandra sinsemellan.  
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Utifrån tidigare forskning har det visats att kvinnor som studerar på juristutbildningar 

upplever mer stress och mår sämre under utbildningen (Lee et al. 2014; McIntosh et al. 1994) 

samtidigt som de också generellt får något bättre betyg men något sämre standardiserade 

betyg, LSAT (Clydesdale 2004 s. 732-733, 740). Med anledning av detta anses kön relevant 

att inkludera i modellerna för att se om sannolikheten att uppleva mycket betygshets skiljer 

sig åt mellan män och kvinnor. Enkäten möjliggjorde endast för respondenter att uppge man 

eller kvinna som kön, vilket kan uppfattas som exkluderande av eventuella respondenter med 

könsöverskridande identitet. Med anledning av detta framkommer det därför inte i denna 

studie om denna grupp representeras eller ej. Kön antar alltså värdet 1 om respondenten är 

kvinna och värdet 0 annars. En respondent besvarade inte denna fråga och har kodats som 

bortfall.  

Utifrån tidigare forskning tycks ålder kunna relateras till studenters prestationer (Clydesdale 

2004 s. 746-749; Ippolito 2004 s. 459, 461; SCB & UKÄ 2013 s. 11) och genomströmning 

(UKÄ 2013:14). Variabeln dikotomiserades då ursprungsvariabeln för ålder år 2008 är 

snedfördelad med en övervägande majoritet av observationerna omkring 20 till 22 år. Därefter 

är spridningen i åldrarna större och de få observationer som var äldre än 35 skulle närmast 

kunna kallas outliers. På grund av detta dikotomiserades variabeln.11 Vad som räknas till äldre 

studenter varierar mellan olika utredningar och forskningar men en skillnad brukar göras 

mellan de som är 25 år eller äldre när studierna påbörjas och övriga (se t.ex. Clydesdale 2004 

s. 719, 723; UKÄ 2013:2 s. 24-25; UKÄ 2013:14). I denna studie definieras äldre studenter 

därför som de studenter som år 2008 var 25 år eller äldre. I enkäten angav respondenterna 

födelseår och ålder år 2008 har alltså beräknats genom att ta 2008 minus födelseåret och 

därefter kodades samtliga 25 år eller äldre som 1. I resultatet benämns variabeln som 25 år 

eller äldre och antar värdet 1 om respondenten år 2008 var 25 år eller äldre och värdet 0 

annars. En respondent har inte uppgett födelseår och därmed kodats som bortfall. 

Metodval 

Resultatet kommer att analyseras med logistiska regressionsanalyser. Eftersom 

utfallsvariabeln är dikotom betraktas logistisk regressionsanalys som den mest fördelaktiga 

metod då denna gör det möjligt att beräkna sannolikheter för utfallet och är vanlig att använda 

i fall som detta (Edling & Hedström 2003 s. 174; Kleinbaum et al. 2008 s. 604-605; Lantz 

                                                 

11 Analyserna har även körts med den ursprungliga åldersvariabeln utan nämnvärd inverkan på resultatet. 
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2013 s. 450-451). Det bör påpekas att en regressionsanalys alltså kommer genomföras trots att 

materialet är hämtat från en totalundersökning och antagandet om att ett obundet 

slumpmässigt urval ligger till grund för materialet (se t.ex. Djurfeldt et al. 2010 s.112-113) 

alltså inte är uppfyllt. Detta medför att de signifikanser som anges inte kan tolkas på det sätt 

som brukligt är, då Centrala gränsvärdessatsen inte gäller (Lantz 2013 s. 170-175). De p-

värden som relateras till signifikansnivåer kan vid totalundersökningar dock användas som 

deskriptiva indikatorer på sambandens styrka (Lantz 2013 s. 455-456) och utifrån detta 

antagande kommer därför p-värden refereras till som vägledning vid ett flertal olika tillfällen. 

Resultat 

Inledningsvis presenteras i detta avsnitt deskriptiv statistik för samtliga variabler som ingår i 

de regressionsmodeller som utgör studiens empiriska kärna. Senare presenteras logistisk 

regressionsanalys för sannolikheten att uppleva mycket betygshets utifrån först 

utbildningskapital, föräldrars yrkesklass samt bakgrundsvariabler och därefter utifrån socialt 

kapital och bakgrundsvariabler. I nästa steg presenteras logistisk regressionsanalys för 

sannolikheten att uppleva mycket betygshets utifrån både utbildningskapital och socialt 

kapital samt bakgrundsvariabler. Avsnittet avslutas med en analys av resultatet återkopplat till 

syfte, frågeställningar och hypoteser. 

Avseende betygshets har 54,8 procent av samtliga 104 svarande som ingår i denna studie 

uppgett att de under sin studietid kände av mycket betygshets (se tabell 1). Resterande har 

uppgett att de kände av betygshets lite eller inte alls, varav en majoritet har angett att de kände 

av betygshetsen lite. Sett till föräldrars högsta utbildningsnivå har cirka 23 procent av 104 

svarande angett förgymnasial eller gymnasial utbildningsnivå. Gällande betyg har en klar 

majoritet, 76 procent av 104 svarande, haft höga betyg. Cirka 87 procent av 101 svarande har 

angett att minst en förälder kan räknas till mellan eller högre tjänstemän och nära 11 procent 

av 104 svarande upplevde att de hade svårt att passa in på grund av sin socioekonomiska 

bakgrund. Gällande de respondenter som regelbundet brukade studera med andra kursare kan 

konstateras att hälften av samtliga 104 svarande angett detta. Materialet består av 26,9 procent 
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män, av totalt 104 svarande.12 Avseende ålder var 23,1 procent av respondenterna år 2008 25 

år eller äldre.13 

Tabell 1. Relativa frekvenser för betygshets samt föräldrars utbildning, höga betyg, 

föräldrars yrkesstatus, passa ej in socioekonomiskt, studera med kurskamrater, kön och 25 år 

eller äldre. n=104 

Betygshets Känt av lite eller inte alls  Känt av mycket 

Relativ frekvens (%) 45,2 54,8 

Föräldrars utbildning Förgymnasial/gymnasial el. 

motsvarande 

Universitet/högskola el. 

forskarutbildning 

Relativ frekvens (%) 23,1 76,9 

Höga betyg Nej  Ja 

Relativ frekvens (%) 24,0 76,0 

Föräldrars yrkesstatus* Okvalificerade/kvalificerade 

arbetare, lägre tjänstemän 

Mellan eller högre 

tjänstemän 

Relativ frekvens (%) 12,9 87,1 

Passa ej in 

socioekonomiskt  

Nej Ja 

Relativ frekvens (%) 89,4 10,6 

Studera med 

kurskamrater 

Nej Ja 

Relativ frekvens (%) 47,1 52,9 

Kön Man Kvinna 

Relativ frekvens (%) 26,9 73,1 

25 år el. äldre Nej Ja 

Relativ frekvens (%) 76,9 23,1 

*För denna variabel gäller n=101 

Avseende totalt antal rapporterade stöd är det lägsta rapporterade stöd 0 och det högsta 5. I 

genomsnitt har nära 4 stöd rapporterats medan det vanligast rapporterade värdet är 5, vilket 

42,3 procent har uppgett (se tabell 2). Avseende antal intellektuella stöd har samma minsta 

och högsta antal rapporterats. I genomsnitt har 2,26 intellektuella stöd per respondent 

rapporterats och det vanligast rapporterade antalet intellektuella stöd är 3, vilket 24,0 procent 

har uppgett. Således har alltså inte samtliga stöd som respondenterna uppgett varit 

intellektuellt stöd under studietiden. 

                                                 

12 Utifrån bortfallsanalys av könsfördelning kan konstateras att av samtliga i populationen uppgår andel 

män till 37,1 procent vilket medför att könsfördelningen kan betraktas som något skev. 
13 Utifrån bortfallsanalys av ålder år 2008 kan konstateras att av samtliga i populationen uppgår andel 

som var 25 år eller äldre till 28,1 procent. Värden för totalpopulationen indikerar även att studenter finns 
som är betydligt äldre än de äldsta svarande studenterna. 
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Tabell 2. Medelvärden samt andel (%) som har angett antal stöd för totalt respektive 

intellektuellt stöd.  

Antal stöd Totalt stöd (%) Intellektuellt stöd (%) 

0 1,9 12,5 

1 3,8 22,1 

2 7,7 22,1 

3 18,3 24,0 

4 26,0 8,7 

5 42,3 10,6 

Medel (stdav) 3,89 (1,25) 2,26 (1,49) 

I modell 1A-F (se tabell 3) presenteras resultat för hur föräldrars utbildningsnivå, yrkesstatus 

och studenternas betyg från gymnasiet kan relateras till sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets. Utifrån modell 1A-B kan konstateras att studenter vars föräldrar är mellan eller 

högre tjänstemän har högre sannolikhet än övriga att uppleva mycket betygshets. Det kan 

även utläsas att studenter vars föräldrar har en högre utbildningsnivå med högre sannolikhet 

upplever mycket betygshets i jämförelse med studenter vars föräldrar har en lägre 

utbildningsnivå. Det bör noteras att samtliga ovannämnda resultat har relativt höga p-värden, 

vilket indikerar att sambanden bör tolkas som svaga. Modell 1C visar sedan att sannolikheten 

att uppleva mycket betygshets är högre för studenter med höga betyg från gymnasiet jämfört 

med studenter med lägre betyg. P-värdet indikerar att detta samband är att betrakta som starkt.  

När föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå inkluderas i samma modell (1D) kan 

konstateras att samtliga p-värden är fortsatt höga.14 I modell 1E inkluderas höga betyg. Även i 

denna modell är uppmätta p-värden för föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå mycket 

höga. Uppmätta p-värden visar att sambandet mellan höga betyg och att uppleva mycket 

betygshets består även när hänsyn tas till föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå. I modell 

1F är p-värden fortfarande höga vad gäller föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus. De p-

värden som i modellen visar starkare samband indikerar att kvinnor, studenter med höga 

betyg samt studenter under 25 år med högre sannolikhet än respektive jämförelsegrupp 

upplever mycket betygshets. Det bör noteras att kön tycks ha det starkaste sambandet med 

                                                 

14 Det kan misstänkas att multikollinearitet förekommer mellan dessa två variabler eftersom p-värdena 

ökar när de används i samma modell, vilket brukar indikera multikollinearitet (Edling & Hedström s. 119, 
145-149). Även teoretiskt finns anledning att anta att det finns ett samband mellan dessa variabler. För 
att förenkla modellen och för att hantera multikollineariteten används därför socioekonomisk bakgrund 
endast i modell 1A samt 1D-F. 
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sannolikheten att uppleva mycket betygshets samt att sambandet med höga betyg försvagas 

när kön och ålder inkluderas i modellen. 

Tabell 3. Logistisk regressionsmodell för beroende variabel betygshets där 1= har upplevt 

mycket betygshets, kontrollerat för kulturellt kapital och bakgrundsvariabler. P-värden inom 

parentes. 15 16 

 Modell 

1A 

Modell 

1B 

Modell 

1C 

Modell 

1D 

Modell 

1E 

Modell 

1F 

Föräldrars 

yrkesstatus 

0,475 

(0,426) 

  0,348 

(0,609) 

0,204 

(0,775) 

0,080 

(0,914) 

Föräldrars 

utbildning  

 0,251 

(0,590) 

 0,210 

(0,695) 

0,097 

(0,862) 

-0,053 

(0,931) 

Höga betyg   1,489 

(0,003) 

 1,373 

(0,008) 

0,849 

(0,157) 

Kön      0,856 

(0,083) 

25 år eller 

äldre 

     -0,861 

(0,171) 

Nagelkerke 0,008 0,004 0,119 0,010 0,107 0,172 

n= 101 104 104 101 101 101 

I modell 2A-D (se tabell 4) presenteras hur antal kontakter och intellektuellt stöd kan relateras 

till sannolikheten att uppleva mycket betygshets. När antal kontakter och intellektuellt stöd 

används i separata modeller (se 2A respektive 2B) indikerar p-värdet för antal kontakter att 

detta inte tycks ha något samband med sannolikheten att uppleva mycket betygshets. 

Avseende intellektuellt stöd indikerar ett lågt p-värde däremot att ett starkare samband tycks 

finnas mellan detta och upplevelse av betygshets. Sambandets riktning indikerar att 

sannolikheten för att uppleva mycket betygshets är högre ju färre antal kontakter som uppges 

ha varit ett intellektuellt stöd.  

När antal kontakter och intellektuellt stöd inkluderas i samma analys (2C) minskar p-värdena, 

vilket indikerar starkare samband.17 Det bör noteras att riktningarna inte förändras från 

                                                 

15 Även andra modeller än de som presenteras har utförts. De variabler som då har använts har varit hur 

många kurser studenterna upplevde svåra, ålder som löpande istället för dikotom variabel, känslan av att 
inte passa in i den akademiska miljön, känslan av att inte passa in på utbildningen överlag, kulturell 
uppväxt, om föräldrarnas yrke är jurist samt variabler som avser mäta studieteknik. Förutom kulturell 
uppväxt har dessa inte haft givna samband med utfallsvariabeln och därför inte inkluderats i de modeller 
som presenteras. Avseende kulturell uppväxt betraktas reliabiliteten för denna låg och dess relevans inte 
tillräckligt hög för att inkluderas i de slutgiltiga modellerna, trots att den kan anses mäta kulturellt kapital.    
16 Modell 1B-C har även genomförts med n=101 utan att riktningar, p-värden och Nagelkerke förändrats 

nämnvärt.  
17 Det kan misstänkas att multikollinearitet förekommer mellan dessa två variabler men eftersom p-

värdena inte ökar när de används i samma modell förefaller det inte rimligt att multikollinearitet är ett 
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tidigare modeller men att de skiljer sig åt sinsemellan. Detta indikerar att fler kontakter liksom 

mindre intellektuellt stöd innebär en högre sannolikhet att uppleva mycket betygshets. 

När ålder och kön inkluderas i modell 2D kan utläsas att intellektuellt stöd fortfarande enligt 

p-värdet tycks ha ett starkt samband med sannolikheten att uppleva mycket betygshets. 

Däremot ökar p-värdet för antal kontakter markant. P-värdet för ålder indikerar att ett starkt 

samband mellan detta och att uppleva mycket betygshets tycks föreligga när hänsyn tas till 

kontakter, intellektuellt stöd och kön. Även p-värdet för kön är att betrakta som relativt lågt 

och indikerar därmed att ett samband tycks föreligga mellan detta och sannolikheten att 

uppleva mycket betygshets. Liksom i modell 1F tycks sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets vara högre för kvinnor och studenter under 25 år. Det bör även noteras att värdet 

för Nagelkerke (mer om detta mått se t.ex. Djurfeldt & Barmark 2009 s. 132, 137) är avsevärt 

mycket högre för denna modell än tidigare modeller, vilket indikerar att de variabler som 

ingår i modell 2D predicerar sannolikheten för att uppleva mycket betygshets bättre 

tillsammans än var för sig. 

Tabell 4. Logistisk regressionsmodell för beroende variabel betygshets där 1= har upplevt 

mycket betygshets, kontrollerat för socialt kapital och bakgrundsvariabler. P-värden inom 

parentes. 18 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modell 3A-C (se tabell 5) presenteras hur utbildningskapital och socialt kapital kan relateras 

till sannolikheten att uppleva mycket betygshets när dessa inkluderas i samma modeller. När 

                                                                                                                                                         

problem i modellen. Detta eftersom ökade p-värden indikerar multikollinearitet (Edling & Hedström s. 
119, 145-149). 
18 Dessa modeller har testats för samma variabler som har testats för i modell 1A-F (se fotnot 15) utan att 

resultatet har förändrats nämnvärt.   
19 Modell 2A-D har även genomförts med n=101 utan att riktningar, p-värden och Nagelkerke förändrats 

nämnvärt.  

 Modell 2A Modell 2B Modell 2C Modell 2D 

Totalt stöd 0,001  

(0,996) 

 0,222  

(0,256) 

0,086  

(0,699) 

Intellektuellt stöd  -0,230 

(0,092) 

-0,337  

(0,045) 

-0,365  

(0,056) 

Kön    0,738  

(0,148) 

25 år eller äldre    -1,558  

(0,004) 

Nagelkerke 0,000 0,037 0,053 0,202 

n= 104 104 104 104 
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indikatorer för kulturellt kapital och socialt kapital inkluderas i modell 3A går det av 

uppmätta p-värden att utläsa att liksom i tidigare modeller tycks intellektuellt stöd, höga betyg 

samt kön och ålder ha fortsatt starka samband med sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets. Även riktningarna är desamma som i tidigare modeller. Resterande variabler tycks 

inte kunna relateras till upplevelsen av betygshets. Notera att i denna modell har föräldrars 

yrkesstatus exkluderats (se fotnot 13). 

I modell 3B ingår de från föregående modell starkaste variablerna sett till p-värden. Höga 

betyg, intellektuellt stöd, kön20 och ålder behåller samtliga sina riktningar från föregående 

modell. Utöver detta indikerar p-värden att sambanden är något starkare. Det bör även noteras 

att Nagelkerke inte förändras nämnvärt när föräldrars utbildningsnivå och antal kontakter 

exkluderas, vilket också kan bekräfta att dessa inte förbättrar modellerna. I modell 3C tas 

hänsyn till om studenterna upplevde sig ha svårt att passa in samt om studenterna brukade 

studera tillsammans med kurskamrater. Känslan av att inte passa in har i denna modell ett lågt 

p-värde och riktningen indikerar att sannolikheten för att känna av mycket betygshets är högre 

om studenten upplever sig inte passa in på grund av sin socioekonomiska bakgrund. Studera 

tillsammans med kurskamrater har ett något högre p-värde och riktningen indikerar att 

sannolikheten för att uppleva mycket betygshets är högre för de som studerar tillsammans 

med kurskamrater än de som inte gör det. Av övriga variabler som ingår i denna modell 

förändras endast ålder nämnvärt från tidigare modeller i och med att p-värdet har ökat och 

indikerar ett svagare samband. Riktningen är dock fortfarande densamma och därmed är 

sannolikheten att uppleva mycket betygshets högre för de studenter som tidigt i studierna är 

yngre än 25 år.21 

                                                 

20 Kvinnor är överrepresenterade i materialet och sannolikheten att uppleva mycket betygshets relaterad till 
kön bör därför tas med försiktighet. 
21 Studenter yngre än 25 år är överrepresenterade i materialet och sannolikheten att uppleva mycket 
betygshets relaterad till ålder bör därför tas med försiktighet. 
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Tabell 5. Logistisk regressionsmodell för beroende variabel betygshets där 1= har upplevt 

mycket betygshets, kontrollerat för kulturellt och socialt kapital samt bakgrundsvariabler. P-

värden inom parentes. 22 23 

 Modell 3A Modell 3B Modell 3C 

Föräldrars utbildning 0,118  

(0,833) 

  

Höga betyg 1,277  

(0,021) 

1,278  

(0,020) 

1,219  

(0,060) 

Total stöd -0,022  

(0,923) 

  

Intellektuellt stöd -0,330  

(0,087) 

-0,334  

(0,031) 

-0,384  

(0,024) 

Studera med 

kurskamrater 

  0,766  

(0,126) 

Passa ej in 

socioekonomiskt 

  2,216  

(0,047) 

Kön 0,775  

(0,139) 

0,762  

(0,131) 

0,787  

(0,130) 

25 år eller äldre -2,231  

(0,053) 

-2,255  

(0,047) 

-1,714  

(0,279) 

Nagelkerke 0,254 0,253 0,313 

n= 104 104 104 

Analys utifrån resultatet 

Utifrån de modeller som har presenterats i detta avsnitt kan inga slutsatser dras gällande 

huruvida föräldrars utbildningsnivå kan relateras till sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets. Således kan det inte antas att sannolikheten för att uppleva mycket betygshets är 

högre för de studenter vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå och hypotes 1 kan därmed 

inte accepteras tills vidare (H1)24. Det kan dessutom diskuteras huruvida föräldrars 

utbildningsnivå över huvud taget kan relateras till sannolikheten att ha upplevt mycket 

betygshets. 

                                                 

22 Dessa modeller har testats för samma variabler som modell 1A-F (se fotnot 15) utan att förändra 

resultatet nämnvärt.   
23 Modell 3A-C har även genomförts med n=101 utan att riktningar, p-värden och Nagelkerke förändrats 

nämnvärt.  
24 Hypotes 1: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för de studenter vars föräldrar har en låg 
utbildningsnivå än för de vars föräldrar är högutbildade (H1). 
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Vidare visar resultatet att ett samband tycks förekomma mellan höga betyg och upplevd 

betygshets och att sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre om studenterna har 

haft höga betyg i gymnasiet. Således kan den andra hypotesen avfärdas tills vidare (H2)25. 

Istället tycks motsatsen kunna antas enligt det resultat som visas utifrån materialet. Gällande 

frågeställning 126 tycks alltså, utifrån ovanstående resonemang, det förvärvade 

utbildningskapitalet vara relaterat till sannolikheten att uppleva mycket betygshets, något som 

inte kan antas gälla det nedärvda utbildningskapitalet. 

Utifrån resultatet kan utläsas att antal kontakter inte tycks kunna relateras till sannolikheten att 

uppleva mycket betygshets. Däremot tycks intellektuellt stöd relateras till sannolikheten att 

uppleva mycket betygshets. Det kan alltså antas att intellektuellt stöd i större utsträckning än 

omfattningen av socialt kapital har ett samband med upplevelsen av betygshets. Därmed kan 

den tredje hypotesen accepteras tills vidare (H3)27. Resultatet visar även att sannolikheten att 

uppleva mycket betygshets är högre för studenter som har mindre intellektuellt stöd, vilket 

alltså stämmer överens med den fjärde hypotesen (H4)28. Gällande frågeställning 229 kan 

alltså antas att det sociala kapitalet har betydelse för sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets och att detta främst är gällande för intellektuellt stöd.  

Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om studenternas kulturella kapital och sociala kapital kan 

relateras till sannolikheten att de har upplevt mycket betygshets under sin studietid på 

juristprogrammet. Avseende den första av frågeställningarna där betydelsen av nedärvt 

respektive förvärvat utbildningskapital studeras kan utläsas från den slutgiltiga modellen att 

det inte tycks finnas några explicita samband mellan föräldrars utbildningsnivå och att 

uppleva mycket betygshets. Utifrån detta skulle det alltså kunna diskuteras huruvida nedärvt 

utbildningskapital kan relateras till att uppleva mycket betygshets. Dock bör det påpekas att 

                                                 

25 Hypotes 2: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för de studenter som förfogar över mindre 
förvärvat utbildningskapital än för de som förfogar över omfattande förvärvat utbildningskapital (H2). 
26 Frågeställning 1: Vilken betydelse har det nedärvda respektive det förvärvade utbildningskapitalet för 

sannolikheten att uppleva mycket betygshets under studietiden? 
27 Hypotes 3: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets har ett starkare samband med intellektuellt stöd än 
omfattningen av socialt kapital (H3).  
28 Hypotes 4: Sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för studenter med lite intellektuellt stöd än 
studenter med mycket intellektuellt stöd (H4). 
29 Frågeställning 2: Vilken betydelse har individens sociala kapital för sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets under studietiden? 
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andelen studenter vars föräldrar har en lägre utbildning är förhållandevis få i materialet. Detta 

innebär att resultatet bör tas med försiktighet och att det därför inte kan uteslutas att föräldrars 

utbildningsnivå kan relateras till sannolikheten att uppleva mycket betygshets, även om 

materialet inte indikerar detta. 

Avseende det förvärvade utbildningskapitalet, som här mäts i högre betyg från gymnasiet, 

indikerar däremot resultatet tydliga samband mellan detta och sannolikheten att uppleva 

mycket betygshets. Utifrån teoretiska antaganden (Bourdieu 1979 s. 88-93; Lidegran 2009) 

om utbildningskapital borde studenter med mer förvärvat utbildningskapital ha lättare att 

prestera på högre utbildning och rimligen inte uppleva lika mycket betygshets. Dock indikerar 

resultaten att studenter med mer förvärvat utbildningskapital känner av mycket betygshets i 

större utsträckning än övriga studenter. Detta skulle kunna förstås utifrån tidigare forskning 

som visar att studenter jämför sig med varandra och ser sin prestation i relation till andras 

(Jonsson & Mood 2008). Om studenterna har en identitet av att vara högpresterande kommer 

de rimligen se sin prestation som bristfällig och därmed uppleva mer betygshets för att kunna 

konkurrera om positionen som högpresterande. Detta kan även styrkas i resultatet där 

studenter som har studerat med kurskamrater i större utsträckning upplever mycket 

betygshets. Resultatet skulle även kunna indikera att de studenter som har mycket kapital 

sedan tidigare betraktar sig själva som en framtida elit som, genom att generera mer kapital, 

skapar förutsättningar för mer makt på det framtida fältet.  

Resultatet visar även att sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre hos de 

studenter som upplever sig ha svårt att passa in på grund av sin socioekonomiska bakgrund. 

Detta skulle kunna indikera att inom gruppen av studenter som har höga betyg från gymnasiet 

finns en grupp som inte upplever sig ha ett nedärvt utbildningskapital eller kulturellt kapital 

som kan legitimera en framtida position på fältet. Eventuellt tror dessa studenter att de andra 

studenternas bakgrund ger bättre förutsättningar till en mer legitimerad position på det 

framtida fältet. Detta skulle medföra att de studenter som inte upplever sig passa in inte heller 

ser sin position som lika självklar och därför anser sig behöva prestera högre vilket medför att 

de upplever mer betygshets. 

Avseende den andra frågeställningen kan det utifrån resultatet utläsas att socialt kapital kan 

relateras till sannolikheten att uppleva mycket betygshets. Dock bör noteras att detta 

huvudsakligen gäller för intellektuellt stöd. Detta går i linje med teoretiska resonemang som 

betonar vikten av innehållet i det sociala kapitalet för att detta ska kunna nyttjas på ett 

fördelaktigt sätt i exempelvis utbildningen (Bourdieu 2007 s. 89; Coleman 1988; Lin 2000). 
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Forskning visar att studenter med socialt stöd under utbildningen lättare kan hantera 

studierelaterad stress (Cohen & Hobermann 1983; Gächter et al. 2010; Kawachi & Berkman 

2001; Lee et al. 2014) och rimligen skulle detta medföra att studenter med intellektuellt stöd 

upplever mindre betygshets. Detta kan eventuellt förklaras av att studenter vars intellekt blir 

bekräftat via det intellektuella stödet inte behöver hävda sig genom att ha höga betyg och 

därför känner av mindre betygshets.  

När de olika kapitalformerna inkluderas i samma modeller kan konstateras att höga betyg och 

intellektuellt stöd har starka samband med upplevelsen av betygshets och att antalet stöd samt 

föräldrars utbildning inte tycks ha detta. Det framgår av materialet att sannolikheten att 

uppleva mycket betygshets är högre om respondenterna har färre kontakter som ger 

intellektuellt stöd. Det intellektuella stödet behöver inte nödvändigtvis utgöras av föräldrarna 

(Cohen & Hobermann 1983; Gächter et al. 2010; Kawachi & Berkman 2001; Lee et al. 2014) 

vilket medför att studenters möjlighet att hantera betygshets inte behöver vara relaterat till 

primärt föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus. Därför kan det ifrågasättas huruvida 

studenters socioekonomiska bakgrund är avgörande för upplevelsen av betygshets. Utifrån det 

teoretiska antagandet att socialt kapital är ojämnt fördelat mellan olika socioekonomiska 

grupper (Lin 2000), kan antas att vissa studenter har en strukturell fördel i att erhålla 

intellektuellt stöd. Denna grupp kan rimligen vara de studenter vars föräldrar har en högre 

utbildning. Detta skulle medföra att det intellektuella stödet är ojämnt fördelat mellan 

studenter beroende på föräldrars utbildningsnivå. Detta skulle därmed kunna indikera att 

föräldrars utbildningsnivå kan relateras till att uppleva mycket betygshets trots att materialet 

inte explicit ger stöd för detta.  

Ett sätt att förstå resultaten kan därför vara att socioekonomisk bakgrund i sig inte kan 

relateras till sannolikheten att uppleva mycket betygshets. Istället skulle de samband som kan 

utläsas i resultatet i sig själva möjligen förklara skillnader i sannolikhet att uppleva 

betygshets. Det förefaller dock mer rimligt att de samband som kan utläsas från resultatet 

skulle kunna indikera att socioekonomisk bakgrund har inverkan på sannolikheten att uppleva 

mycket betygshets även om föräldrars utbildningsnivå och yrkesstatus inte tyder på detta. 

Detta utifrån att tidigare forskning och teoribildningar visar att höga betyg och intellektuellt 

stöd relateras till socioekonomisk bakgrund (Broady et al. 2002; Lin 2000). Höga betyg och 

intellektuellt stöd skulle därför istället kunna ses som mekanismer som förklarar ett eventuellt 

samband mellan socioekonomisk bakgrund och sannolikheten att uppleva mycket betygshets. 
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Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att de samband som, relaterat till syftet, indikeras i 

materialet huvudsakligen kan härledas till förvärvat utbildningskapital samt intellektuellt stöd. 

Dock bör det understrykas att resultatet kan anses indikera att föräldrars utbildningsnivå kan 

relateras till sannolikheten att uppleva mycket betygshets, även om detta inte framkommer i 

materialet.  

En avgörande problematik för slutsatsernas tillförlighet i denna studie är att bortfallet är stort. 

Framförallt är detta problematiskt då samtliga av de svarande har avslutat utbildningen, vilket 

inte är gällande för populationen i stort.30 Resultat som presenteras kan därför inte antas vara 

gällande för hela populationen. Däremot återger de rimligen hur de som har avslutat 

utbildningen upplevde betygshetsen. Bortfallet har även medfört att vissa variabler har kodats 

grovt för att kunna inkluderas i modellerna. Detta kan medföra att nyanser i materialet 

försvinner och att samband som eventuellt finns inte har kunnat upptäckas. 

Vidare kan det på många sätt anses problematiskt att resultat och slutsatser utgår ifrån att 

respondenterna minns hur de upplevde utbildningen även under studietiden. Samtliga 

respondenter har avslutat utbildningen som påbörjades för omkring 7 år sedan och det är 

därför troligt att respondenterna har olika tydliga minnen av hur de upplevde sin studietid. 

Exempelvis skulle en skillnad i upplevd betygshets nödvändigtvis inte innebära att 

studenternas upplevelser varierade under studietiden utan att de kommer ihåg upplevelsen av 

betygshets på olika sätt. Utifrån detta kan därför studiens validitet ifrågasättas då det inte kan 

anses självklart att variablerna indikerar vad som avses.  

Fortsatt gällande validitet kan studiens generaliserbarhet problematiseras. Den population som 

undersöks är att betrakta som snävt avgränsad och resultatets generaliserbarhet till andra 

populationer, såsom jurist- eller elitutbildningarna i stort, kan därför inte anses given. Dock 

bör både juristutbildningarna och elitutbildningarna ses som relativt specifika populationer, 

vilket ändå gör det mer rimligt att resultatet inte behöver skilja sig nämnvärt från dessa andra 

populationer.   

Vissa frågeformuleringar och svar som studien utgår ifrån har även indikerat att reliabiliteten 

för studien stundvis kan betraktas som låg.  Detta är exempelvis gällande för betygsvariabeln 

där respondenter har angett svar på olika sätt och i olika betygsskalor. Detta har även i 

förlängningen medfört att betygsvariabeln har dikotomiserats och därför möjligen tappat 

nyanser. Ytterligare ett exempel på variabler där reliabiliteten, och även validiteten, kan 

                                                 

30 Av de 104 respondenter som ingår i studien har samtliga tagit ut examen. I populationen har 60,2 

procent tagit ut examen. 
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diskuteras är föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå. Detta då respondenterna har angett 

föräldrars yrke och utbildningsnivå idag vilket inte givet kan antas indikera socioekonomisk 

bakgrund, som vanligtvis baseras på föräldrars yrke och utbildningsnivå när respondenten var 

yngre (se t.ex. HSV & SCB 2010; 2012).  Därför har dessa variabler använts med försiktighet 

och de har inte heller gett större utslag. Ytterligare ett problem med föräldrars yrkesstatus är 

att vissa studenter har angett pensionär som föräldrars yrke vilket då, eftersom SEI inte 

möjliggör denna kodning, har kodats som bortfall medan vissa har angett pensionär 

tillsammans med föräldrars tidigare yrke och då har kunnat kodas efter detta yrke.  

Om studiens resultat trots detta kan antas indikera hur de olika kapitalformerna relateras till 

betygshets finns anledning att vidare studera intellektuellt stöd och hur detta kan förstås som 

en mekanism mellan socioekonomisk bakgrund och studenters förutsättningar vid högre 

utbildningar. Detta utifrån antagandet att det intellektuella stödet är ojämnt fördelat mellan 

olika socioekonomiska grupper. Avstånd mellan socioekonomiska grupper kan också ses som 

stora och människor tenderar att ha kontakter inom eller i närheten av den egna 

socioekonomiska tillhörigheten (Lin 2000). Trots att det intellektuella stödet inte behöver 

utgöras av föräldrar skulle detta kunna medföra att människor lever olika nära ett intellektuellt 

stöd och på så sätt har olika möjlighet att hantera studierna. Vidare forskning skulle därmed 

kunna öka förståelsen för hur intellektuellt stöd kan relateras till socioekonomisk bakgrund 

och studier.  

Det bör noteras att sannolikheten att uppleva mycket betygshets är högre för kvinnor än för 

män och att detta samband har låga p-värden i samtliga modeller där kön ingår. Detta har inte 

givits något större utrymme i denna studie. Könsskillnader i upplevd betygshets bör därför 

studeras vidare för att djupare förstå sambandet och eventuella konsekvenser av detta. 

Slutligen angående framtida forskning kan det resultat som presenteras indikera att kulturellt 

kapital och socialt kapital på olika sätt kan relateras till sannolikheten att uppleva mycket 

betygshets. Detta skulle i sin tur kunna indikera att kapitalformerna på olika sätt inverkar på 

hur studenter upplever och hanterar betygshets. Det sättet som kapitalformerna inverkar i 

relation till varandra framkommer inte i denna studie och kan därför studeras vidare.  
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