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Sammanfattning 

Beslut om att vidareutbilda sig på akademisk nivå skiljer sig inom olika samhällsgrupper 

i Sverige. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning och klasstillhörighet är 

faktorer som påverkar huruvida individer väljer att studera vidare eller ej, och att barn 

från högre samhällsklasser i större utsträckning tenderar att studera vidare efter 

gymnasiet, jämfört med barn från lägre klasser. Syftet med denna studie är att förklara 

varför barn från högre samhällsklasser i större utsträckning tenderar att studera vidare 

efter gymnasiet, genom att inkludera uppväxtfaktorer som möjliga 

förklaringsmekanismer. Studien baseras på longitudinella data från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) som samlats in år 2000 och 2010. Som teoretisk 

referensram utgår studien från teorier kring socialisation, intergenerationell reproduktion 

och klass. Även i denna studie kunde det bekräftas att ett samband föreligger mellan 

föräldrars klasstillhörighet och utbildningsnivå. Däremot kunde analysmodellerna i 

mycket liten utsträckning förklara de bakomliggande mekanismerna till sambandet. 

Resultatet visar att barns egna studieaspirationer under barndomen är den viktigaste 

mekanismen och kan delvis förklara sambandet mellan klassbakgrund och utbildning.  
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Inledning 

Sverige har generellt sett en välutbildad befolkning och antalet individer som väljer att läsa 

vidare efter gymnasiet ökar för varje år (SCB, 2016). I det moderna svenska välfärdssamhället 

betraktas utbildning som en grundläggande del av vårt samhälles uppbyggnad, och anses vara 

en positiv resurs att investera i då utbildning leder till högre löner och högre social status. Men 

utbildning är också förenad med ojämlikhet. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning 

och klasstillhörighet är faktorer som påverkar huruvida individer väljer att studera vidare och 

att barn från högre klasser tenderar att i större utsträckning studera vidare efter gymnasiet, 

jämfört med barn från lägre klasser (Breen & Jonsson 2005; Björklund, Jäntti & Roemer, 2012). 

Detta betyder att det föreligger social snedrekrytering till högre studier (Eriksson & Jonsson 

1993: 13, 21). Social snedrekrytering mäts som styrkan av sambandet mellan social bakgrund 

och utbildning. Ju starkare sambandet mellan dessa är, desto högre är snedrekryteringen. 

Snedrekrytering är ett ämne som under en lång tid har varit politiskt omdebatterat, då det anses 

leda till större sociala klyftor och mindre förståelse mellan människor från olika samhällsklasser 

(ibid.: 29). 

  

Intergenerationell reproduktion av klass är ett begrepp som används för att studera hur 

klasstillhörighet reproduceras mellan generationer, och är av betydelse för forskning kring 

snedrekrytering. När man studerar intergenerationell reproduktion kopplas två eller flera 

generationer samman för att studera hur sociala och ekonomiska tillgångar hos föräldrarna 

överförs till nästa generation (Hahn, 2016). Forskning kring intergenerationell reproduktion har 

visat att föräldrars normer och barnets socialiseringsprocess under uppväxten är bakomliggande 

orsaker som kan påverka huruvida barn väljer att studera vidare eller inte. Boudon (1974) 

förklarar denna socialiseringsprocess genom att skilja på primära och sekundära effekter. De 

primära effekterna utgörs av familjens påverkan på barnens akademiska prestation. De 

sekundära effekterna utgörs av familjens påverkan på beslut om vidareutbildning. Pedagogiska 

interaktioner i hemmet, skolresultat och egna aspirationer kan sinsemellan förstärkas i sin 

påverkan på barn, och inverka på barns slutliga utbildning genom såväl primära som sekundära 

effekter (ibid.) 
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I följande studie har sambandet mellan klassbakgrund, socialisation och utbildning studerats. 

Studien har haft som avsikt att bidra till forskningsområdet genom att belysa möjliga 

bakomliggande förklaringar till varför barn från högre samhällsklasser i högre utsträckning 

tenderar att studera vidare efter gymnasiet, genom att inkludera främst faktorer från barndomen 

som kan tänkas påverka utfallet. Genom att använda longitudinella, kvantitativa data har vi haft 

möjlighet att analysera eventuella samband mellan barns klassbakgrund och huruvida de valt 

att studera vidare efter gymnasiet genom att följa upp respondenterna i ett senare skede i livet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan föräldrars klassbakgrund och barns 

utbildningsnivå med familjerelaterade faktorer under barndomen.  

 

Frågeställning 

• Kan föräldraengagemang i skolarbetet förklara sambandet mellan klassbakgrund 

och sannolikhet att studera vidare på högskole-eller universitetsnivå? 

 

• Kan barns egna studieaspirationer förklara sambandet mellan klassbakgrund 

och sannolikhet att studera vidare på högskole-eller universitetsnivå? 

 

• Kan närvarande föräldrar under uppväxten förklara sambandet mellan klassbakgrund 

och sannolikhet att studera vidare på högskole-eller universitetsnivå? 

Disposition 

Studien inleds med en redogörelse för teoretiska referensramar. Därefter presenteras den 

tidigare forskning som behandlats inom området, följt av uppsatsens hypoteser. Vidare redogörs 

för studiens datamaterial och vilka metoder som tillämpats i analysen, varefter resultatet 

redovisas. Därefter följer en diskussion där teori och tidigare forskning återkopplas. 

Avslutningsvis tas en kritisk reflektion upp av studien samt förslag till framtida forskning inom 

ämnet.   



 

 3 

Teori  

Klass   

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har klass länge varit ett omdiskuterat begrepp som 

definierats olika av teoretiker och har använts på olika sätt. En viktig aspekt när man talar om 

klass är att på ett konkret sätt tala om exakt vad man menar med klassbegreppet (Edling & 

Liljeros, 2010: 35–39). Klass definieras generellt sett som en grupp av individer vars 

ekonomiska situation är likartad och som har en påverkan på deras livsstil, som bland annat 

skapar en gemensam klasstillhörighet. Två viktiga komponenter när det talas om klass är yrke 

och kapital, som anses utgöra den huvudsakliga grunden för klasskillnader (Giddens & Sutton, 

2014: 310). 

 

Några av de mest kända teoretikerna inom klassteorin är Erikson och Goldthorpe (1992). Deras 

teori kring klass har haft stort genomslag inom den empiriska forskningen och har använts inom 

en rad olika områden, inte minst i utbildningsfrågan. Med inspiration från de klassiska 

teoretikerna som Marx och Weber har författarna analyserat individens klassposition, med 

yrkesstruktur som ledande faktor. Utgångspunkten i Erikson och Goldthorpes forskning är att 

studera social mobilitet. För att enklare kunna studera olika utfall av social mobilitet har 

teoretikerna utvecklat ett klasschema med en uppsättning av olika klasser. Syftet med 

klasschemat är att belysa och särskilja positioner inom arbetsmarknaden. I linje med detta 

urskiljs olika positioner i termer av anställningsförhållanden och anställningskontrakt, vilket 

även är en viktig aspekt inom klasschemat. Både för Weber och Marx är 

anställningsförhållandena avgörande för vilken klass personen tillhör. Mot bakgrund av detta 

har Goldthorpe och Erikson skapat en grundläggande uppdelning av klasspositioner. Den första 

består av arbetsgivare som köper andras arbetskraft vilket bidrar till att arbetsgivaren får viss 

kontroll och auktoritet över individerna. Den andra gäller egenföretagare, som varken köper 

eller säljer sin arbetskraft. Slutligen, de anställda som säljer sin arbetskraft till arbetsgivare, 

vilket följaktligen leder till att de anställda hamnar under auktoritet och kontroll (ibid.: 37). 

  

Stefan Svallfors diskuterar klassbegreppet i boken ”Ett delat samhälle” (2010: 40–44). 

Empiriskt har det konstaterats att klass har betydelse för en rad olika levnadsvillkor. En individs 



 

 4 

klassbakgrund påverkar dels dennes skolprestation, men även utbildningsval. I genomsnitt har 

barn vars föräldrar är högre tjänstemän också högre betyg jämfört med barn till föräldrar från 

lägre klasser. I de fall då barnen har lika höga betyg är sannolikheten ändå större att 

tjänstemannabarnen vidareutbildar sig, och de väljer i högre utsträckning teoretiska 

utbildningar. Anledningen bakom denna skillnad i utbildningsfrågan kan delvis förklaras med 

i vilken utsträckning studieinformation finns tillgängligt för barnen samt att barnen uppfattar 

risken att skuldsättas eller misslyckas i sin utbildningskarriär på olika sätt (ibid.) För att uppnå 

en högre klassposition går vägen i stor utsträckning via högre utbildning. Detta betyder således 

att framgångar i utbildningen är en betydande faktor bakom klasskillnader. Barn som växer upp 

i klassmässigt gynnade familjer anses ha fler fördelar för att bättre lyckas i utbildningen. 

Exempelvis tenderar dessa barn ha större tillgång till sociala nätverk, som är en betydelsefull 

resurs som kan förbättra chanserna på arbetsmarknaden. Även arv av egendom och 

förmögenhet är en betydelsefull faktor som kan bidra till att fler väljer att studera vidare. 

Sammanfattningsvis tyder dessa faktorer på att högre tjänstemannabarn tenderar att gå i samma 

spår som sina föräldrar och har betydligt större möjligt att lyckas i samhället än vad 

arbetarbarnen har (ibid.) 

 

Att mäta klass 

Empiriskt och teoretiskt sett har forskare studerat sambandet mellan klasspositioner och andra 

dimensioner av det sociala livet, där utbildningsnivå tillhör en sådan dimension. Som tidigare 

nämnts är dock klassbegreppet långt ifrån entydigt då begreppet förstås och används olika både 

i akademiska kretsar och i vardagsspråk. Inom sociologin har man försökt operationalisera 

klassbegreppet genom en rad olika scheman för att kartlägga klasstrukturen i samhället. 

Grundtanken med dessa scheman är därmed att de ska användas som verktyg så man kan dela 

in individer i olika klasskategorier (Giddens & Sutton, 2014: 316). Detta är även en aspekt som 

Erikson och Goldthorpe (1992: 46) poängterar och de menar att deras klasschema inte bör 

betraktas eller behandlas som en definitiv karta av klasstrukturer i samhället, snarare som ett 

instrument. Vidare menar Giddens och Sutton (2014: 316) att de flesta klasscheman grundar 

sig på yrkesstrukturer då forskning visat på att det finns ett samband mellan klasskillnader och 

den sociala ojämlikheten och är på så vis bundna till olika typer av arbeten. Yrkestillhörigheten 

har under många decennier haft en avgörande roll vad det gäller individers sociala positioner 
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och möjligheter i livet. I och med detta har många teoretiker inom samhällsvetenskaplig 

forskning utgått från yrkestillhörighet som en indikator på klass. Detta eftersom att man kunnat 

fastslå att individer som har samma yrke även har liknande livsstil och likartade möjligheter, 

men även att de är socialt gynnade eller missgynnade i ungefär samma uträckning. 

  

Ett flertal teoretiker har varit kritiska till deskriptiva klasscheman eftersom att man hävdar att 

dessa inte tar hänsyn till och kan förklara de sociala processerna utan att det endast speglar 

rådande sociala och materiella ojämlikheter mellan klasserna. De kritiska rösterna mot Erikson 

och Goldthorpes (1992) klasschema säger att teorin inte inkluderar de som befinner sig utanför 

klassgränserna, dit studenter och arbetslösa hör. En ytterligare aspekt är att om utgångspunkten 

är från klasscheman som grundar sig på yrke så mister faktorer som tillgångar och kapital sin 

betydelse. Detta är problematiskt då en individs sammantagna ekonomiska situation mäts 

genom yrkestitel vilket i vissa fall inte är en tillfredsställande indikator (Giddens & Sutton, 

2014: 317). 

 

Socialisering och intergenerationell reproduktion 

Inom forskning kring intergenerationell reproduktion av klass kopplas två eller flera 

generationer samman genom att inkludera föräldrars klass med barnens uppnådda klassposition 

i vuxen ålder. Intergenerationell reproduktion av klass grundar sig på antagandet att olika nivåer 

av utbildningsresultat, yrkesgrupper och social prestige kan kategoriseras och rangordnas in i 

hierarkiska nivåer (Hahn, 2016: 18–22). Att använda sig av intergenerationell reproduktion 

inom forskning är ett sätt att studera hur klass överförs till nästkommande generation. Begreppet 

kan förklaras som att föräldrarnas status definierar en persons utgångspunkt, det vill säga 

individens ursprung, medan den uppnådda statusen i vuxenlivet är destinationen. Utbildning 

betraktas därmed som en förbindelse mellan socialt ursprung och destination. Personer från 

högre klassbakgrund tenderar att nå högre utbildningsnivåer, och därmed högre yrkesmässiga 

och sociala positioner. Sambandet mellan reproduktionen av klass mellan generationer kan ha 

flera olika förklaringar. En förklaring är att barn ärver sina föräldrars anlag för intelligens och 

personlighetsdrag som kan avgöra utbildning- och yrkesframgångar. Dessutom formar föräldrar 
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sina barns identitet genom socialisering, vilket innebär att föräldrar påverkar sina barns idéer, 

åsikter, förhoppningar och ambitioner genom att fostra dem och fungera som förebilder (ibid.).  

 

Berger och Luckmann (1991: 150–151) delar in socialiseringen i två stadier, primär och 

sekundär. Primär socialisering är en process som pågår från det att man föds och innebär att de 

signifikanta andra, som är den närmaste familjen, socialiserar barnet genom att förmedla sina 

egna normer och värderingar till barnet under uppväxten. Primär socialisation är den viktigaste 

effekten då den är den första socialiseringsprocess som barnet genomgår och som primärt 

formar denne. Sekundär socialisation kallas den efterföljande processen i ungdomen och 

vuxenlivet, när den redan socialiserade individen leds in i nya samhällssfärer (ibid.), där 

institutioner som exempelvis skola fortsätter att socialisera barnet och lär denne om samhällets 

normer och koder (Cronlund, 1996: 100). I socialiseringsprocessen lär vi oss även om status, 

vad som anses som hög status och hur man markerar den (ibid.) 

 

Som tidigare nämnts talar även Boudon (1974: 29–31) om primära och sekundära effekter och 

gör en koppling av dessa till ojämlikheter i utbildning. Tanken bakom kopplingen mellan dessa 

är att ojämlikheter i utbildning har att göra med hur barnen socialiseras in i det akademiska 

fältet. Detta sker genom det som Boudon kallar en ”tvåkomponentsprocess”. Den första 

komponenten är nivå av prestation och skolresultat, som påverkas av familjemiljö och 

klassbakgrund. Den andra komponenten är att klassbakgrunden dessutom har inverkan på 

beslut som tas om vidareutbildning. Sociala ojämlikheter i utbildningsbeslut uppstår främst på 

grund av att personer från högre klasser förväntar sig högre fördelar från utbildningsalternativ 

som är mer benägna att leda till högre sociala positioner. Även sociala kostnader som är 

relaterade till att välja ett annat alternativ än det som förväntas av familjen kan påverka beslutet, 

eftersom detta skulle kunna försvaga familjebanden (ibid.) 
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Tidigare forskning 

Trots att sambandet mellan föräldrars klassbakgrund och barns utbildningsnivå är ett väl 

utforskat fält, finns det desto färre studier, framförallt i Sverige, där faktorer som socialisation, 

aspirationer och föräldrars engagemang studeras. Det tycks således finnas en kunskapslucka 

inom området. Följaktligen presenteras ett urval av tidigare forskning som berör det aktuella 

studieområdet och även närliggande områden som bedömts vara av relevans för studien.  

Aspirationer 

Chowdry, Crawford och Goodman (2010) har studerat vad som påverkar skillnader i utbildning 

mellan ungdomar från olika socioekonomiska bakgrunder i England. Författarna pekar på att 

en omedelbar inkomstbrist under tonåren inte enbart förklarar den socioekonomiska klyftan i 

utbildning, eller i valet om huruvida individer beslutar sig för att läsa vidare på universitet. 

Författarna menar istället att familjeförhållanden, förväntningar och självförtroende har en 

påverkan på skillnader i utbildningsnivå. Resultatet i studien visade att aspirationer och 

förväntningar på framtida utbildning, samt övertygelse om sin egen förmåga, både från 

individen själv och dennes föräldrar, alla är nyckelkomponenter för att förstå ojämlikheter inom 

utbildning. Även Khattab (2015) har studerat studieaspirationer som en möjlig förklaring för 

sannolikheten att skolelever har ansökt om universitetsstudier i England. Genom en kvantitativ 

studie kom författaren fram till att elever med höga aspirationer och höga förväntningar också 

uppnådde högre bedrifter i skolan, jämfört med de med låga aspirationer. Även när andra 

variabler inkluderades, så som föräldrars engagemang i skolan och klassbakgrund, så var ändå 

aspirationer och förväntningar den viktigaste faktorn för sannolikheten att ansöka om 

universitetsstudier. Dessa studieresultat tyder på att aspirationer och förväntningar på framtida 

studier är viktiga mekanismer för analys av utbildningsval.  

 

Gutman, Schoon och Sabates (2012) menar att de flesta studier inom ämnet har fokuserat på 

sambandet mellan höga aspirationer i barndomen och dess påverkan på utbildningsval. Däremot 

är det relativt outforskat om ungdomar som har osäkra aspirationer, det vill säga de som inte 

vet om de vill studera vidare på högre nivå. Därför har författarna studerat vad som orsakar 

osäkra ambitioner när det kommer till valet att studera vidare. Studien visar att det finns ett 

samband mellan lägre klasstillhörighet och osäkra ambitioner, och att förhållandet mellan dessa 
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delvis kan förklaras genom föräldrarnas förväntningar på barnens prestation. De barn vars 

föräldrar har lägre förväntningar har också lägre aspirationer. Vidare menar författarna att barns 

självförtroende med avseende på deras intressen, värderingar och talanger är viktiga faktorer 

som vidare utgör en viktig roll i utbildningsval.  

Föräldraengagemang  

Tidigare forskning har visat att barn vars föräldrar engagerar sig i skolarbetet generellt presterar 

bättre och når högre utbildningsnivåer. I en amerikansk studie har Benner, Boyle och Sadler 

(2016) studerat kopplingen mellan föräldrars engagemang i barnens skolarbete och vad 

författarna kallar ”akademisk socialisering”, samt föräldrars klass och barnens utbildningsnivå. 

Föräldrarnas engagemang mättes genom en fråga om hur ofta föräldrar hjälper till med läxor, 

och aktiviteter som uppmuntrar lärande såsom läsning. ”Akademisk socialisering” mättes 

genom olika frågor om tillhandahållande av akademisk rådgivning eller information som de 

gav barnen. Föräldrarnas förväntningar på barnens utbildning mättes genom att fråga 

föräldrarna om hur långt de förväntade sig att deras barn skulle nå i sin utbildning. Föräldrarnas 

socioekonomiska status mättes genom utbildning, hushållsinkomst och yrke. Resultatet visade 

positiva samband mellan ”akademisk socialisering” och barnens utbildningsresultat och 

utbildningsnivå. Hemmabaserat engagemang hade en liten påverkan men uppvisade likväl ett 

positivt samband. Barnard (2004) har i en liknande studie också analyserat hur föräldrars 

engagemang i skolan påverkar barns skolprestationer. Likt Benner et.al har Barnard studerat 

om faktorer som läsning, samtal kring utbildning och deltagande i skolaktiviteter kan påverka 

barns skolprestation. Studiens resultat visade att föräldrar som tidigt varit mycket involverade 

i barnens utbildning var förknippat med färre avhopp från skolan och högre uppnådd 

utbildningsnivå.  

 

Ytterligare studier som gjorts på området bekräftar betydelsen av föräldrars engagemang i 

barnens skolgång. Pavalache-Ilie och Ţîrdia (2015) har i en rumänsk studie också funnit 

positiva samband mellan den akademiska prestationen och föräldrars engagemang i sina barns 

skolgång och drar slutsatsen att föräldraengagemang i skolan är en faktor som påverkar 

elevernas akademiska framgång när det gäller bland annat läsförmåga, matematikprestanda och 

motivationen att lära. Resultaten från samtliga studier indikerar på att föräldrar som tidigt 

involveras i barns utbildning har en positiv inverkan på barnens långsiktiga 

utbildningsprestationer.  
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Närvarande föräldrar 

 I en norsk, longitudinell studie har Kalil, Mogstad, Rege och Vortruba (2014) undersökt 

förhållandet mellan föräldrarnas närvaro och intergenerationell mobilitet i utbildning. 

Författarna har studerat samband mellan föräldrars socioekonomiska status och barnens 

utbildningsnivå, och inkluderat faderns närvaro under uppväxten som förklaringsmekanism. 

För att mäta detta har författarna jämfört individer vars pappor varit närvarande under hela 

uppväxten med individer vars pappor gått bort. Studiens resultat visar att det finns en signifikant 

skillnad i generationsöverföringsprocesser där fadern varit närvarande under uppväxten. 

Studien visade även att denna överföringsprocess var starkare bland sönerna än döttrarna. 

Författarna påpekar dock att generalisering av denna studie inte är möjlig, då faderns bortgång 

påverkar familjen på ett sätt som kan ha negativ inverkan på studierna. Resultatet är emellertid 

användbart för föreliggande studie där föräldrars tid spenderad med barnen är av intresse. 

 

Davis-Kean (2005) har i en amerikansk, longitudinell studie undersökt bakomliggande 

processer till sambandet mellan föräldrars klass och barns akademiska prestation. Författaren 

har inkluderat förklaringsmekanismer som föräldrarnas förväntningar på barnen och olika 

handlingar i hemmet som kopplas till skolan. Författaren har mätt den högsta utbildningen hos 

föräldrarna, familjeinkomst och storlek på familjen med barnens utbildningsnivå, och har även 

inkluderat förklaringsmekanismer som hur många utbildningsår föräldrarna tror att barnet 

kommer att slutföra, hur mycket föräldrarna läser med barnen, och om de ofta spenderar tid 

tillsammans. Resultatet visade positiva samband mellan samtliga förklaringsmekanismer och 

högre utbildningsnivå. Därmed ger studien en indikation på att föräldrar som spenderar mycket 

tid med barnen kan påverka prestationer i skolan.  
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Hypoteser 

Med utgångspunkt i den teori och tidigare forskning som presenterats har följande hypoteser 

utformats: 

 

H1: Sannolikheten för att läsa vidare på högskole-eller universitetsnivå är högre om en individ 

tyckt att det är viktigt att studera vidare, jämfört med de som inte tyckt det. 

H2: Akademisk socialisering i familjen ökar sannolikheten för att studera vidare på högskole- 

eller universitetsnivå. 

H3: Att ha haft närvarande föräldrar under uppväxten ökar sannolikheten för att studera vidare 

på högskole-eller universitetsnivå. 

H4: Det är mer sannolikt att en individ som fått läxhjälp av en familjemedlem under uppväxten 

läser vidare på högskole-eller universitetsnivå, jämfört med individer som inte fått det. 

 

Data och metod 

Datamaterial 

Datamaterialet som använts i denna studie är hämtat från Levnadsnivåundersökningen (LNU). 

LNU är en surveyundersökning som genomförts av Institutet för social forskning (SOFI) vid 

Stockholms universitet tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB). Data har samlats in i 

olika omgångar mellan 1968 och 2010, med olika åldersgrupper, där ett obundet slumpmässigt 

urval av Sveriges befolkning deltagit i intervjuer. Vid de tillfällen då barn deltagit i studien har 

bandspelare använts där barnen fått lyssna på enkätfrågorna i hörlurar och sedan fyllt i svaren i 

en svarsenkät. LNUs datamaterial behandlar bland annat områden som socioekonomiska 

förhållanden, hälsa, skolförhållanden och fritid. LNU har haft en stor betydelse för 

samhällsforskning både i Sverige och internationellt och har erkänt god kvalitet 

(Levnadsnivåundersökningen 2017). 

Urval 

I föreliggande studie används datamaterial från tre olika LNU undersökningar. Det första 

datamaterialet (LNU2000) samlades in år 2000 där drygt 5000 svenskar mellan 18–75 år 

tillfrågades om att delta i undersökningen. Det andra datamaterialet (Barn-LNU2000) samlades 

in vid samma tillfälle, där 1529 barn till de respondenter som deltagit i undersökningen 
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tillfrågades om att delta i en separat studie. Det tredje materialet (Yngre-LNU2010) samlades 

in 2010, där 1485 individer som ingick i barnundersökningen år 2000 tillfrågades om att delta 

i en uppföljningsintervju 10 år senare. 

Bortfall 

Av de personer som tillfrågats om att genomföra enkäten i LNU2000 var antalet som valde att 

delta 3830, vilket ger ett externt bortfall på 23,4 %. I Barn-LNU2000 var det 1304 barn som 

deltog i undersökningen, vilket ger ett externt bortfall på 15 %. Vidare i Yngre-LNU2010 när 

de åter intervjuades som unga vuxna genomfördes intervjuer med 929 individer av de 

tillfrågade, vilket därmed ger ett bortfall på 37,4 %.  

 

När de tre datamaterialen kopplades samman återstod 915 respondenter från respektive 

datamaterial. Av dessa 915 respondenter var det 119 individer som exkluderades från analysen 

då de inte besvarat samtliga frågor. Därmed består det totala urvalet i denna studie av 796 

respondenter. Detta betyder att det totala bortfallet för LNU2000 är 84%. För Barn-LNU2000 

är det totala bortfallet 48 % och för Yngre-LNU2010 46 %.  

 

Variabler och operationaliseringar 

Beroende variabel  

Denna studies beroende variabel är utbildning och är konstruerad utifrån två frågor från Yngre-

LNU2010. Dels om individen har en akademisk examen från universitet eller högskola, dels 

om denne har pågående studier på universitet eller högskola. Eftersom respondenterna var 

mellan 20–28 år vid undersökningstillfället är det rimligt att anta att inte alla har hunnit ta sin 

examen, och då vi är intresserade av att mäta hur många som överhuvudtaget valt att gå vidare 

till akademiska studier är det av relevans att inkludera båda. I den första variabeln inkluderades 

de respondenter som svarat att de har en universitets- eller högskoleexamen. Dessa kodades 

som 1, och övriga kodades som 0. I den andra variabeln inkluderades de respondenter som 

svarat att de läser ett program på universitet- eller högskola och som leder till en examen, och 

de som angett att de läser en eller flera kurser på universitet- eller högskola. Dessa två kodades 

som 1 och övriga som 0. Därefter slogs dessa två variabler ihop och kodades till en 
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dummyvariabel. 1 står för “har en akademisk examen eller studerar nu”. 0 är referenskategori 

och innebär att respondenten “varken påbörjat en akademisk utbildning eller har en akademisk 

examen”. Svarsalternativet “annan utbildning” kodades även den som 0, då det ej framgår 

vilken typ av utbildning denna motsvarar. 

 

Oberoende variabler 

Klass; Klass mäts i denna studie genom föräldrarnas yrkesgrupp och är hämtad från LNU2000. 

Som tidigare nämnt är operationaliseringen kring klass inte helt oproblematisk eftersom 

begreppet är långt ifrån entydigt då det förstås och används olika både i akademiska kretsar och 

i vardagsspråk. Ett tillvägagångssätt är att mäta klass genom yrkesstrukturen som är en 

välanvänd metod inom tidigare studier (se exempelvis Erikson & Goldthorpe, 1992; Benner et. 

al., 2016). Respondenterna fick själva uppge vad de har för yrke, och utifrån det kodades yrkena 

in i ett klasschema. Frågan bestod av 18 olika svarsalternativ, och kodades om till fem olika 

klasskategorier: (1) ”Lantbrukare” och “egen företagare’’, (2) “okvalificerade arbetare”, (3) 

“kvalificerade arbetare”, (4) “låg- och mellantjänstemän” samt “övriga”, och slutligen (5) 

“högre tjänstemän” och “fritt yrke akademiker”. Samtliga dessa kodades om till 

dummyvariabler där respondenterna antar värde 1 om de tillhör klasskategorin, annars 0. 

Okvalificerad arbetare används som referenskategori.  

 

Akademisk socialisering avser mäta hemmiljöns attityd kring skolarbetet. Variabeln är hämtad 

från Barn-LNU2000 och mäts genom frågan ”hur noga är det hemma hos dig att du sköter ditt 

skolarbete?” Svarsalternativen var 1= mycket noga, 2= ganska noga, 3= inte så noga, 4= inte 

noga alls. Svarsalternativen 1 och 2, respektive 3 och 4 slogs ihop. De kodades sedan till en 

dummyvariabel där 1= viktigt och 0= ej viktigt (referenskategori). 

 

Studieaspirationer är hämtad från Barn-LNU2000 och mäts genom frågan “hur viktiga tycker 

du att följande saker är: att du får gå på universitet eller högskola”. Svarsalternativen gick från 

1= mycket viktigt, 2= ganska viktigt, 3=  inte så viktigt, 4= inte viktigt alls. Svarsalternativ 1 

och 2 respektive 3 och 4 slogs ihop. Denna kodades sedan om till en dummyvariabel där 1 är 

“viktigt” och 0 “ej viktigt” (referenskategori).   

 



 

 13 

Läxhjälp är också hämtad från Barn-LNU2000 och mäts med hjälp av frågan “Vem eller vilka 

brukar hjälpa dig med dina läxor?” Respondenten fick möjlighet att kryssa i flera alternativ. Ett 

beslut togs att slå ihop de respondenter som minst svarat att de fått läxhjälp av en förälder eller 

ett syskon, eftersom vi endast är intresserade av att studera faktorer inom familjen. Denna 

variabel kodades sedan om till en dummy, där 1 är “har fått läxhjälp av familjemedlem” och 0 

“har ej fått läxhjälp från familjemedlem” (referenskategori). 

 

Närvarande mamma under uppväxten och närvarande pappa under uppväxten; Dessa två 

variabler är hämtade från Barn-LNU2000 och mäts med frågan “Hur mycket tid tycker du att 

din mamma/pappa har för dig?” Svarsalternativen bestod av tre kategorier där respondenterna 

fick svara på antingen 1=för mycket tid, 2=lagom med tid eller 3=för lite tid. Svarsalternativ 1 

och 2 slogs ihop för respektive variabel och fick värde 1. Variablerna dummykodades sedan 

där 1 är “närvarande” och 0 “ej närvarande” (referenskategori). 

 

Kön; Variabeln kön är en dummyvariabel där “pojke” har värdet 1 och “flicka” värdet 0 

(referenskategori). 

  

Uppväxtort; Denna variabel mättes med hjälp av frågan: ”Var bodde du under din uppväxttid 

dvs. fram till det du fyllt 16 år (Yngre-LNU2010) Svarsalternativen bestod av 1= på 

landsbygden, 2= samhälle> 500 invånare, 3= småstad <10 000 invånare, 4= I mellanstor stad 

och slutligen 5= I storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö). Svarsalternativen kodades sedan 

om till tre kategorier där “landsbygd” och “samhälle <500 invånare” slogs ihop och fick värdet 

0, “småstad <10 000 invånare” och “mellanstor stad” slogs också ihop och fick värdet 1 och 

slutligen “storstad” som fick värdet 2. Dessa tre kodades sedan om till dummyvariabler där 

respondenterna antar värde 1 om de tillhör den uppväxtorten, och övriga antar värde 0. 

Landsbygd används som referenskategori. 
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Reliabilitet och validitet  

Eftersom samtliga datamaterial i denna studie är hämtade från LNU som är ett välkänt och 

etablerat forskningsmaterial, och som använder sig av samma enkätfrågor vid upprepade 

tillfällen, bör dessa betraktas som välbeprövade mått för att besvara studiens syfte och 

frågeställning, och således stärks även validiteten och reliabiliteten. Att använda ett redan 

befintligt datamaterial kan vara fördelaktigt men också till viss del vara en nackdel. Det som 

skulle kunna anses som negativt är att eftersom redan befintliga data används kan 

operationalisering och analys bli tvungna att anpassas utefter hur datamaterialet ser ut. Det kan 

därför ifrågasättas huruvida de inkluderade variablerna verkligen mäter det de är avsedda att 

mäta, och om de är av relevans, vilket kan påverka validiteten och reliabiliteten (Djurfeldt et. 

al 2010: 105).  

 

Som tidigare nämnts råder det delade meningar kring hur klassbakgrund mäts. Metoden som 

använts i denna studie för att mäta klass utgår från redan befintliga metoder ökar detta 

tillförlitligheten och även reliabiliteten (ibid.). Även övriga variabler har utgått ifrån tidigare 

forskning och teorier kring ämnet. Eftersom studien utgår från tre olika datamaterial där olika 

respondenter kopplats samman är det externa bortfallet tämligen högt. Detta påverkar 

generaliserbarheten av resultatet. Enligt Bryman (2008: 231–232) bör en svarsfrekvens över 

50–60 procent eftersträvas. Om bortfallet är stort finns det stor risk för skevhet i resultatet, 

vilket bidrar till en osäkerhet i de statistiska analyserna (ibid.) och därmed minskar studiens 

validitet. Urvalets storlek kan även ha en negativ inverkan på studiens reliabilitet, eftersom 

risken för slumpmässiga mätfel ökar (Djurfeldt & Barmark, 2010: 192). 

 

Att ha med barn i undersökningar kan anses påverka validitet och reliabilitet. Att barnen fick 

svara på en enkät genom att lyssna på en bandspelare kan vara till fördel eftersom de då inte 

påverkas av att bli utfrågade av en vuxen, vilket kan öka reliabiliteten (ibid.) Samtidigt hade de 

inte möjlighet att ställa frågor om det var någon fråga de inte förstod, vilket kan ha gjort att de 

fyllt i felaktiga svar eller valt att inte svara alls.  
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Analysmetod 

Eftersom denna studie grundar sig på redan befintliga teoretiska ramverk och tidigare forskning 

kring ämnet, innebär det att studien kan ses som primärt deduktiv (Bryman, 2008: 28). Studien 

har en kvantitativ inriktning då ett större datamaterial används för att testa hypoteser och 

besvara frågeställningar (ibid.: 151). Då avsikten varit att analysera hur olika faktorer påverkar 

sannolikheten för att studera vidare efter gymnasiet, och eftersom den beroende variabeln är 

binär, används logistisk regressionsanalys som analysmetod (Djurfeldt & Barmark, 2009: 125). 

I den logistiska regressionsanalysen testas samtliga oberoende variabler mot den beroende 

variabeln för att beräkna sannolikheten att värdet på den beroende variabeln är ett när det 

kontrolleras för olika värden på de oberoende variablerna. För att beräkna Pseudo R2 används 

Nagelkerke R2. Detta mått brukar vara att föredra då detta är det mått som stämmer mest överens 

med R2 i vanlig regressionsanalys. Nagelkerke R2 mäter den andel av den totala 

informationsmängden i materialet som fångas av modellen (ibid.: 132). 

  

Innan analysen genomfördes undersöktes det om det förekom multikollinearitet bland de 

oberoende variablerna. Multikollinearitet innebär att det finns en samvariation mellan en 

oberoende variabel och en eller flera andra oberoende variabler, vilket kan påverka de enskilda 

variablernas förklaringskraft (Djurfeldt & Barmark, 2009: 112). För att testa för detta gjordes 

en linjär regressionsanalys med kollinearitetsdiagnos i SPSS. VIF-faktorn (variance inflation 

factor) kritiska värde dras vanligen vid 2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009: 114). Om ett enskilt 

VIF-värde överstiger detta finns en hög risk för multikollinearitet. I detta fall överskred VIF-

värdena ej 2,5 och därmed drogs slutsatsen att det inte verkar förekomma multikollinearitet i 

analysen. 

 

Etiska överväganden  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det vissa krav man bör förhålla sig till för att skydda 

individens integritet. De fyra grundläggande krav som ingår i individskyddet består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav 

är till för att skydda deltagarna i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002: 6). För studenter som 

använder sig av LNU-data finns det specifika regler för hantering av data. Denna studie har 
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utgått ifrån dessa regler då all data erhållits i anonymiserad form, då det är ytterst viktigt att 

identitetsskydd inte bryts på något sätt. En ytterligare aspekt som studien tagit hänsyn till i 

relation till att skydda individens integritet är att information om enskilda individer inte 

presenteras eftersom att intresset för detta inte är relevant (Institutet för social forskning, 2016). 

 

LNU är ett etikprövat material som följer de forskningsetiska principerna. Under 

datainsamlingen har SOFI och SCB, som haft ansvar för undersökningen informerat 

respondenterna om samtycke. Ett informationsbrev skickades till respondenterna där de 

informerades om syfte och bakgrund samt att materialet endast skulle används till 

forskningsändamål, vilket uppfyller informationskravet respektive nyttjandekravet. I 

informationsbrevet blev samtliga respondenter informerade om att deltagandet var frivilligt och 

information om personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen, vilket går i linje 

med konfidentialitetskravet. Respondenterna blev även informerade om att en avidentifierad 

datafil skulle förmedlas till SOFI (Göransson & Johansson, 2012: 11) 
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Resultat 

Deskriptiv analys 

Tabell 1. Deskriptiv tabell över variabler som ingår i studien (n=796) 

Variabler    n                        Frekvens  

            (%) 

 

Utbildning           

Har examen/studerar nu   282              35,4         

Har ej examen/studerar ej   514              64,6         

     

Föräldrarnas 

klasstillhörighet 

          

Lantbrukare/egen företagare   81              10,2         

Ej kvalificerad arbetare   155              19,5         

Kvalificerad arbetare   128              16,1         

Låg-och mellan tjänsteman   274              34,4         

Högre tjänsteman   158              19,8         

     

Akademisk socialisering            

Viktigt   769              96,6         

Ej viktigt    27              3,4         

     

Studieaspirationer             

Viktigt    700             87,9          

Ej viktigt     96             12,1          

     

Läxhjälp            

Har fått läxhjälp   651             81,2           

Har ej fått läxhjälp   145             18,2           

     

Närvarande mamma under 

barndomen 
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Stämmer   714            89,7          

Stämmer ej    82            10,3          

     

Närvarande pappa under 

barndomen 

          

Stämmer   646           81,2  

Stämmer ej   150                     18,8  

     

Kön          

Pojke   383          48,1       

Flicka   413          51,9       

     

Uppväxtort         

Storstad   124         15,6      

Mellanstor stad   355         44,6      

Landsbygd   317         39,8      

Totalt    796          100 %  

 

I tabell 1 redovisas samtliga variabler som inkluderats i analysen för att ge en överblick över 

hur variablerna fördelar sig. Tabellen visar att majoriteten av respondenterna inte har en examen 

eller inte studerar för tillfället. Vad gäller föräldrarnas klasstillhörighet är tjänstemannaklassen 

den mest förekommande tillhörighetsgruppen. Övriga klasstillhörigheter är relativt jämnt 

fördelade. Vidare för variablerna akademisk socialisering samt studieaspirationer visar det sig 

att majoriteten anser att det är viktigt att få gå på universitet samt att föräldrarna anser att det är 

viktigt att de sköter skolarbete. Vidare går det och utläsa att betydligt fler svarade att de får 

läxhjälp från familjemedlem i jämförelse med att inte får någon läxhjälp. I linje med detta visar 

det sig att de flesta instämmer med att de haft närvarande mamma och pappa under uppväxten. 

Fördelningen gällande kön skiljer sig inte nämnvärt, dock är det fler flickor i urvalet än pojkar. 

Slutligen, högst andel respondenter angav att de bor i mellanstor stad.  
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Regressionsanalyser 

Tabell 2. Logistisk regression med utbildning som beroende variabel 

(95% signifikansnivå) Logoddskvoter. 

Oberoende variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Klass  

(ref. ej kvalificerad arbetare) 

   

Lantbrukare/eget företag -0,185 0,104 0,192 

Kvalificerad arbetare -0,036** 0,101** 0,053** 

Låg-och mellan tjänsteman 0,644* 0,603* 0,550* 

Högre tjänsteman  1,256** 1,180** 1,150 

Studieaspirationer 

(ref. ej viktigt) 

 1,069** 1,038** 

Akademisk socialisering 

(ref. ej viktigt) 

 0,263 0,183 

Närvarande mamma 

(ref. ej närvarande) 

 -0,025 -0,069 

Närvarande pappa  

(ref. ej närvarande) 

 0,107 0,071 

Läxhjälp 

(ref. har ej fått läxhjälp) 

 -0,012 -0,026 

Boendeort  

(ref. landsbygd) 

   

Mellanstor stad   0,524* 

Storstad S, G, M   0,581 

Kön  

(ref. flicka) 

  0,255 

Nagelkerke R2 0,067 0,091 0,124 

Intercept -1,151 -2,323 -2,849 

n 796 796 796 

*=<p 0,05 **=<p 0,001 
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I tabell 2 testas effekten av klass på utbildning när bakomliggande faktorer tillförs. I modell 1 

testas klass som ensam variabel för att studera hur den påverkar den beroende variabeln. B-

koefficienten för lantbrukare/eget företag visar att det är mindre sannolikt att en individ har en 

akademisk examen eller studerar nu, om föräldrarna är lantbrukare eller egen företagare, 

jämfört med de vars föräldrar är okvalificerad arbetare. Detta konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Denna variabel uppvisar dock ej signifikans i någon av de tre modellerna. 

Vidare går det att utläsa genom B-koefficienten för kvalificerad arbetare, att sannolikheten att 

en individ har en akademisk examen minskar om föräldrarna är kvalificerade arbetare, jämfört 

med de vars föräldrar är ej kvalificerad arbetare. Denna minskning är dock i princip obefintlig. 

För de övriga två klassvariablerna ökar sannolikheten för att en individ har en akademisk 

examen ökar när klass jämförs med ej kvalificerad arbetare, och de uppvisar också signifikans. 

Således bekräftas teorin att det finns klasskillnader i högre utbildning. R2 Nagelkerke är 0,067 

vilket innebär att 6,7% av den totala informationen i beroendevariabeln kan föras tillbaka på 

klass. 

  

I modell 2 testas vilken effekt studieaspirationer, akademisk socialisering, närvarande föräldrar 

samt läxhjälp har på klassvariablerna. Genom b-koefficienterna går det att utläsa en något 

minskad effekt av klass på utbildning, när vi kontrollerar de oberoende variablerna. B-

koefficienten för lantbrukare/eget företag har inte förändrats nämnvärt. Samtliga variabler utom 

lantbrukare/eget företag är fortfarande signifikanta. Detta tyder på att när vi lägger till våra 

oberoende variabler så är klassbakgrundens påverkan på utbildning inte lika stark. För variabeln 

studieaspirationer innebär resultatet att det är mer sannolikt att en individ med höga aspirationer 

i barndomen, det vill säga tycker att det är viktigt att gå på universitetet, har en akademisk 

examen eller studerar nu, jämfört med de som har låga aspirationer, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Även denna uppvisar statistisk signifikans.  

 

Variabeln akademisk socialisering visar att det också är mer sannolikt att en individ vars 

föräldrar anser att det är viktigt att sköta skolarbetet, har en högskole-eller universitetsexamen 

eller studerar nu, jämfört med de vars föräldrar inte ansåg att det var viktigt. Denna variabel 

uppvisar dock ej statistisk signifikans. Variabeln närvarande mamma visar att det är mindre 

sannolikt att en individ som hade en närvarande mamma under barndomen har en högskole-

eller universitetsexamen eller studerar nu, jämfört med de som inte hade en närvarande mamma. 

Närvarande pappa får dock ett motsatt resultat, att det är mer sannolikt att ha en högskole-eller 
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universitetsexamen om en haft en närvarande pappa i barndomen. Ingen av dessa variabler visar 

dock statistisk signifikans. Variabeln läxhjälp visar att sannolikheten för att ha en högskole-

eller universitetsexamen eller studerar nu minskar om individen fått läxhjälp av en 

familjemedlem. Inte heller denna visar statistisk signifikans.  

 

I modell 3 testas samma variabler som i modell 2, men här kontrolleras det för kön och 

bostadsort. B-koefficienten för kön visar att det är mer sannolikt att en pojke har en högskole-

eller universitetsexamen eller studerar nu, jämfört med flickor. Denna uppvisar dock ej 

signifikans. Samma modell visar att sannolikheten för högskole-eller universitetsstudier ökar 

om individen växt upp i en mellanstor stad, jämfört med de som vuxit upp på landsbygden. 

Denna variabel påvisar statistisk signifikans. Variabeln storstad visar även den att det är mer 

sannolikt att en individ som vuxit upp i en storstad har studerat på högskole-eller 

universitetsnivå, jämfört med de som vuxit upp på landsbygden. Detta är ej statistiskt 

signifikant.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att bidra till att förklara sambandet mellan föräldrars 

klassposition och deras barns utbildningsnivå. Studien har haft för avsikt att studera möjliga 

förklaringsmekanismer som ligger bakom sambandet, såsom föräldrars engagemang i barnens 

skolarbete, föräldrars närvaro under uppväxten och studieaspirationer. De frågeställningar som 

ställdes var huruvida föräldraengagemang, studieaspirationer och närvarande föräldrar under 

uppväxten kan förklara sambandet mellan klassbakgrund och sannolikheten att studera vidare 

på högskole-eller universitetsnivå. Vidare utformades följande hypoteser: 

 

H1: Sannolikheten för att läsa vidare på högskole-eller universitetsnivå är högre om en individ 

tyckt att det är viktigt att studera vidare, jämfört med de som inte tyckt det. 

H2: Akademisk socialisering i familjen ökar sannolikheten för att studera vidare på högskole- 

eller universitetsnivå. 

H3: Att ha haft närvarande föräldrar under uppväxten ökar sannolikheten för att studera vidare 

på högskole-eller universitetsnivå. 

H4: Det är mer sannolikt att en individ som fått läxhjälp av en familjemedlem under uppväxten 

läser vidare på högskole-eller universitetsnivå, jämfört med individer som inte fått det. 

 

I analysens första modell undersöktes det om det finns ett samband mellan klassbakgrund och 

sannolikheten för att studera vidare på högskole- eller universitetsnivå. Resultatet visade att så 

är fallet, vilket överensstämmer med tidigare forskning som tydligt visat att det finns ett 

samband mellan klassbakgrund och utbildning (Breen & Jonsson, 2005; Björklund et. al 2012). 

En individs klassbakgrund påverkar vilka utbildningsval denne gör, vilket även tycks stämma i 

detta fall. Liknande slutsatser presenteras även av Svallfors (2010) som menar att individer som 

besitter högre klasspositioner tenderar att nå högre utbildningsnivåer. 

 

För att undersöka vilka möjliga mekanismer som kan förklara detta samband, testades övriga 

tre hypoteser, om studieaspirationer, akademisk socialisering under uppväxten, närvarande 

föräldrar och läxhjälp ökar sannolikheten för att studera vidare på högskole- eller 

universitetsnivå. Det första resultatet visade att individer som har haft höga studieaspirationer, 

det vill säga har ansett att det är viktigt att studera vidare på högskole-eller universitetsnivå, 

också mer sannolikt har en sådan examen eller studerar nu. Detta resultat är statistiskt 
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signifikant och stödjer därmed vår första hypotes. Detta bekräftar även det tidigare forskning 

visat, att barns studieaspirationer och förväntningar på framtida utbildning påverkar deras val 

att vidareutbilda sig (Khattab, 2015, m.fl.). Vidare i analysen undersöktes sannolikheten för 

högre studier kontrollerat för akademisk socialisering. Det visade sig att individer vars föräldrar 

ansåg att det var viktigt att barnen sköter skolarbetet, också mer sannolikt har en examen eller 

studerar på högskole- eller universitetsnivå. Detta leder oss tillbaka till socialiseringsteorin. 

Föräldrar som socialiserar sina barn genom att påverka deras åsikter och ambitioner har en 

inverkan på barnens utbildningsval. Att sambandet kunde påvisas går även i linje med den 

tidigare forskningen som Benner et al. (2016), Barnard (2004) och Pavalache-Ilie och Ţîrdia 

(2015) genomfört, som också visar att föräldrars engagemang i skolarbetet påverkar barnens 

utbildningsval, vilket enligt författarna kan förklaras som att barnen lättare får tillgång till 

akademisk rådgivning av sina föräldrar. Men eftersom resultatet inte är signifikant förkastas 

hypotesen, trots att den delvis får stöd. 

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan närvarande föräldrar och sannolikheten att 

vidareutbilda sig testades hypotesen separat för närvarande mamma och närvarande pappa. 

Detta för att undersöka om eventuellt samband skiljer sig åt beroende på vilken förälder som 

varit närvarande under uppväxten. Resultatet visade att sannolikheten för individer att 

vidareutbilda sig är högre om pappan varit närvarande och lägre om mamman varit närvarande. 

Eftersom inget av resultaten visar påvisar statistisk signifikans så förkastas hypotesen, men då 

variablerna trots detta påverkar klassvariablerna tyder det på att ett visst samband ändå finns. 

Att sannolikheten för högre utbildning ökar med närvarande pappa skulle kunna tyda på att 

pappor har en mer betydande roll när det kommer till socialisering och utbildningsval, och att 

en pappa som spenderar mycket tid med barnen också infiltrerar normer om högre studier. 

Liknande resultat presenterats av Kalil et. al (2014) som visat att det finns en signifikant skillnad 

i generationsöverföringsprocesser när pappan varit närvarande under uppväxten, i jämförelse 

med när han inte varit det. Däremot är skillnaden mellan effekterna av närvarande mamma och 

närvarande pappa så pass liten att det är svårt att dra slutsatsen att pappans närvaro är av större 

betydelse än mammans och därför dras slutsatsen att sambandet sannolikt beror på slumpen 

eller mätfel. 
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I nästföljande steg testas den fjärde hypotesen, huruvida det är mer sannolikt att en individ som 

fått läxhjälp av en familjemedlem under uppväxten läst vidare på högskole-eller 

universitetsnivå, jämfört med individer som inte fått det. Analysen visade att det är mindre 

sannolikt att en individ som fått läxhjälp av en familjemedlem har en examen eller studerar 

vidare nu, likaså̊ visade den ej statistisk signifikans. Detta resultat går emot vår hypotes och 

tidigare forskning som visar att föräldrar som är engagerade i barnens skolarbete genom att ge 

stöd och hjälp med läxor, även har en positiv inverkan på barnets utbildningsnivå (Benner et. 

al, 2016).  En bidragande orsak till att resultatet skiljer sig i vår analys skulle kunna vara att 

barn som studerat vidare inte behövt lika mycket stöd med läxorna i grundskolan som de som 

inte gjort det. Denna förklaring är dock svår att motivera eftersom det inte undersökts hur 

mycket hjälp barnen fått med läxorna, eller om de över huvud taget behövt hjälp eller inte, utan 

endast huruvida de fått hjälp med läxorna från en familjemedlem eller inte. En annan möjlig 

förklaring är att läxhjälp helt enkelt inte förklarar sambandet mellan utbildning och klass lika 

väl som andra faktorer. 

 

I den tredje modellen testas samtliga variabler tillsammans med kontrollvariablerna kön och 

bostadsort. Variabeln kön visar att det är mer sannolikt att pojkar studerar vidare på högskole- 

eller universitetsnivå än flickor. Vad det gäller variabeln bostadsort visade det sig att det är mer 

sannolikt att en individ som vuxit upp i en mellanstor stad eller storstad har en akademisk 

examen eller studerar nu. Detta skulle kunna förklaras av att de som bor i mellan- eller storstad 

har enklare tillgång till högskolor och universitet och därför väljer fler att vidareutbilda sig.  

 

När samtliga oberoende variabler analyseras tillsammans med klass visar det sig att 

förklaringskraften i klassvariablerna minskar, vilket tyder på det finns bakomliggande faktorer 

som i viss mån kan förklara sambandet. Trots att regressionerna inte visar ett statistiskt 

signifikant samband mellan sannolikheten för högskole- eller universitetsstudier, akademisk 

socialisering och närvarande pappa så går det heller inte att säga att ett samband inte existerar. 

Därmed kan det inte uteslutas att sambandet mellan klass och utbildning delvis kan förklaras 

genom dessa variabler. Att variablerna inte uppvisar statistisk signifikans innebär dock att det 

inte går att utesluta att den uppmätta effekten i analysen beror på slumpen och att det därför inte 

är möjligt att generalisera till populationen. Därmed drar vi slutsatsen att studieaspirationer till 
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viss del kan förklara sambandet mellan klass och utbildning, men att det sannolikt finns 

ytterligare faktorer som ligger bakom sambandet, och dessa faktorer mäts inte i denna studie.  

 

En intressant aspekt i resultatet är att den enda variabeln som blir statistiskt signifikant i 

regressionerna är en fråga som mäter barnets egna aspirationer. En möjlig förklaring till detta 

är att övriga inkluderade variabler utgår ifrån barnets upplevelse av olika faktorer i hemmet. 

Dessa kan därmed varit svårare för barnet att besvara och därför är kvaliteten i mätningen 

sämre.  



 

 26 

Kritiska reflektioner 

Att studera ett ämne som socialisation har visat sig vara komplext. Det är ett omfattande 

begrepp och det är svårt att konkret definiera vad det innebär. Eftersom det finns få tidigare 

studier där ett liknande ämne studerats begränsades vi i valet av operationalisering. En möjlig 

svaghet med analysen och att de variabler som fanns att tillgå helt enkelt inte mäter det som 

avsetts mätas. Det är möjligt att en annan operationalisering av vissa variabler hade varit mer 

optimal av vissa variabler. Exempelvis variabeln akademisk socialisering har operationaliserats 

utifrån endast en fråga, vilket kan göra att det blir en alltför svag indikator på vad akademisk 

socialisering innebär. Även variabeln läxhjälp skulle kunna vara för svag för att avgöra hur 

läxhjälp kan påverka valet att utbilda sig. Ytterligare aspekt som kan ifrågasättas är 

operationaliseringen av variabeln närvarande föräldrar, då den kan anses alltför svag för att 

avgöra om föräldrarna varit närvarande eller inte. Till följd av dessa problem finns det stor risk 

för att det föreligger specifikationsfel i analysen, att det finns viktiga variabler som inte är 

inkluderade men som borde varit det.  

 

Ytterligare en synpunkt är att eftersom studien använder sig av tre olika datamaterial där 

respondenter ska kunna kopplas ihop är materialet känsligt för bortfall, vilket också påvisats i 

det externa bortfallet. Ett större urval hade möjligen gett signifikans och därför möjliggjort 

generalisering. 

  

Förslag till vidare forskning 

Även om sambandet mellan klassbakgrund och utbildning har varit ett aktivt forskningsområde, 

finns det fortfarande flera frågor som ännu inte har besvarats, vilket innebär att det finns stort 

utrymme för vidare forskning på detta område i framtiden. För vidare forskning kring ämnet 

skulle ett datamaterial med bredare innehåll och fler inkluderade variabler möjligen kunna ge 

en djupare förståelse för vilka faktorer som ligger bakom utbildningsval. Det skulle exempelvis 

kunna vara ytterligare frågor som mäter huruvida individen haft närvarande föräldrar under 

uppväxten. Även ytterligare frågor kring föräldrars attityder kring utbildning skulle vara 

intressant studera och vad föräldrarna gjort för att påverka barnens val. 
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En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är hur individers utbildningsval påverkas 

av samhällsnormer kring utbildning och yrken. Eftersom högre utbildning blir allt mer 

normativt är det inte otänkbart att även dessa påverkar valet att vidareutbilda sig. I linje med 

detta skulle man exempelvis kunna undersöka vad dessa normer och värderingar får för 

konsekvenser för de som inte väljer att vidareutbilda sig.  
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