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Abstract 

The inherited education and the (un)free choice?
- A comparative survey between five different programs on University of Örebro

The aim with this paper has been to examine and to report for different sociocultural background 
factors (class property, the parents' level of education, the parents' income) importance for the 
choice of type of education and to see if there is any differences between different university 
courses with respect to class property. Our issues were following: 

1. What/which sociocultural factors have had most importance for the choice of programs on 
universities?
2. How is the distribution between the different classes in the different university programs?  

Our study is a comparative survey with the aim to detect possible connection patterns, differences 
and resemblances with respect to the students' social background. In our survey we have used 
questionnaires as a method for data collection. Our ambition has not been to give a comprehensive 
picture of what/which sociocultural factors that had most importance for the students' choices to 
begin to study on universities throughout Sweden. Therefore, we delimited us only to carrying out 
the survey at University of Örebro. Our population consists thus of a programme from each faculty 
on University of Örebro. 

The empirical material from the questionnaire survey, has been presented with appropriate 
statistical methods, it has been analyzed and discussed with the aid of Bourdieus habitus theory.

In this survey we can among other things establish that it occurs certain differences between the
different programs, which have been included in the study, among other things with respect to class 
property. We have also found other relevant connection among different variables. 
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för olika sociokulturella 
bakgrundsfaktorers (klasstillhörighet, föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst) 
betydelse för valet av typ av utbildning samt se om det finns skillnader mellan olika 
universitetsprogram med avseende på klasstillhörighet. Våra frågeställningar är följande: 

1. Vilken/vilka sociokulturella faktorer har haft mest betydelse för valet av 
program/inriktning på universitet/högskolan? 

2. Hur ser fördelningen av klasstillhörigheten mellan de olika programmen ut? 

Vår studie är en komparativ surveyundersökning med syftet att upptäcka eventuella 
sambandsmönster, skillnader och likheter med avseende på studenternas sociala bakgrund. I 
vår undersökning har vi att använt oss av enkäter som en metod för datainsamling. Vår 
ambition har inte varit att ge en heltäckande bild av vilken/vilka sociokulturella faktorer som 
haft mest betydelse för studenternas val att börja studera att på högskola/universitet i hela 
Sverige. Därför avgränsade vi oss endast till att utföra undersökningen vid Örebro universitet. 
Vår population består således av ett program från varje fakultet på Örebro universitet. 

Det empiriska materialet från enkätundersökningen, har presenterats med lämpliga statistiska 
metoder, har analyserats och diskuterats med hjälp av Bourdieus habitusteori. 

I denna undersökning har vi bland annat kunnat konstatera att det förekommer vissa skillnader 
mellan de olika universitetsprogrammen, som har ingått i studien, bland annat med avseende 
på klasstillhörighet. Vi har även funnit en del andra relevanta samvariationer mellan olika 
variabler. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD ............................................................................................................................................................... 1

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 2

1.1 SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................................................... 3
1.2 AVGRÄNSNING .............................................................................................................................................. 3

1.2.1 Kort om de utvalda programmen .......................................................................................................... 4
1.3 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................... 4

1.3.1 Ursprung och utbildning ....................................................................................................................... 4
1.3.2 Den intelligenta medelklassen .............................................................................................................. 5
1.3.3 Bilden av en klassresa........................................................................................................................... 6
1.3.4 Högskolefältet i Sverige – en empirisk lägesrapport 1989 ................................................................... 6

1.4 DISPOSITION.................................................................................................................................................. 7

2. METOD ............................................................................................................................................................. 8

2.1 UNDERSÖKNINGSDESIGN............................................................................................................................... 8
2.2 POPULATION OCH URVAL .............................................................................................................................. 8
2.3 RELIABILITET OCH VALIDITET....................................................................................................................... 9
2.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN............................................................................................................................. 10
2.5 BORTFALLSANALYS .................................................................................................................................... 10

3. TEORI.............................................................................................................................................................. 12

3.1BOURDIEUS TEORI OM HABITUS, KAPITAL OCH SOCIALT FÄLT...................................................................... 12
3.1.1 Habitus................................................................................................................................................ 12
3.1.2 Klasshabitus........................................................................................................................................ 12
3.1.3 Socialt kapital ..................................................................................................................................... 13
3.1.4 Symboliskt kapital .............................................................................................................................. 13
3.1.5 Kulturellt kapital................................................................................................................................. 13
3.1.6 Ekonomiskt kapital ............................................................................................................................. 14
3.1.7 Socialt fält........................................................................................................................................... 14
3.1.8 Reproduktionen av klasshabitus ......................................................................................................... 14

3.2 BOURDIEU OM UTBILDNINGSSYSTEMET....................................................................................................... 15
3.2.1 Val av högskolestudier och inriktning ................................................................................................ 15

3.3 SOCIOKULTURELLA BAKGRUNDSFAKTORER................................................................................................ 15
3.3.1 Klasstillhörighet (socialt ursprung) .................................................................................................... 15
3.3.2 Föräldrarnas utbildningsnivå .............................................................................................................. 17
3.3.4 Föräldrarnas inkomst .......................................................................................................................... 17

3.4 BOURDIEUS OLIKA KAPITAL OCH SOCIOKULTURELLA BAKGRUNDSFAKTORER ............................................ 18
3.5 BOURDIEUS RELEVANS FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN............................................................................... 19

4. RESULTAT REDOVISNING........................................................................................................................ 20

4.1 FRÅGA 1-9: FAKTA OM STUDENTEN ............................................................................................................ 20
4.1.1 Fråga 1: Kön ....................................................................................................................................... 20
4.1.2 Fråga 2: Ålder..................................................................................................................................... 21
4.1.3 Fråga 4: Gymnasieprogram ................................................................................................................ 21
4.1.4 Fråga 5 och 6: Grundskolan och gymnasieskolan .............................................................................. 21
4.1.5 Fråga 7: Läxläsning ............................................................................................................................ 22
4.1.6 Fråga 8: Universitetsstudier ................................................................................................................ 23
4.1.7 Fråga 9: Tid avsatt för studier............................................................................................................. 23

4.2 FRÅGA: 10-20: SOCIAL BAKGRUND/ KLASSINDELNING................................................................................ 25
4.2.1 Social klassindelning .......................................................................................................................... 25
4.2.2 Fråga (påstående) 10: Universitetsvärlden.......................................................................................... 26
4.2.3 Fråga 11: Föräldrarnas utbildningsnivå .............................................................................................. 27
4.2.4 Fråga 14: Föräldrarnas ursprung......................................................................................................... 27
4.2.5 Fråga 15: Föräldrarnas arbetssituation................................................................................................ 28
4.2.6 Fråga 19: Uppväxt .............................................................................................................................. 28
4.2.7 Fråga 20: Typ av samhälle.................................................................................................................. 28



4.3 FRÅGA: 21-24 SOCIOKULTURELLA BAKGRUNDSFAKTORER......................................................................... 30
4.3.1 Fråga 21: Studentens upplevelse av den främsta inspirationskällan ................................................... 30
4.3.2 Fråga 22: Föräldrarnas utbildning och yrkes betydelse för val av studier .......................................... 31
4.3.4 Fråga 23: Olika faktorers betydelse för val av utbildning vid universitetet ........................................ 32
4.3.5 Fråga 24: Varför läser du denna kurs eller program? ......................................................................... 33
4.3.6 Fråga 25: Studenternas mål med studierna ......................................................................................... 33

5. ANALYS OCH SLUTSATSER ..................................................................................................................... 34

REFERENSER.................................................................................................................................................... 38

Figur – och tabellförtecknig

Figur 1: Sociokulturella faktor och olika kapital................................................................................................... 18
Figur 2: Hur väl studenten har klarat grundskolan ................................................................................................ 22
Figur 3: Hur väl studenten har klarat gymnasieskolan.......................................................................................... 22
Figur 4: Läxläsning ............................................................................................................................................... 22
Figur 5: Universitetssvårighetsgrad ...................................................................................................................... 23
Figur 6: Tid avsatt för studier i veckan ................................................................................................................. 23
Figur 7: Totala fördelningen av klasstillhörighet hos respondenterna .................................................................. 25
Figur 8: Klassfördelning mellan programmen ...................................................................................................... 25
Figur 9: Universitetsvärlden.................................................................................................................................. 26
Figur 10: Föräldrarnas utbildningsnivå ................................................................................................................. 27
Figur 11: Studenternas föräldrars ursprung........................................................................................................... 27
Figur 12:Boendeform under uppväxten ................................................................................................................ 28
Figur 13: Den främsta inspirationskällan .............................................................................................................. 30
Figur 14: Hur föräldrarnas yrke och utbildning spelat roll för studentens val av studier ...................................... 31
Figur 15: Faktorers betydelse................................................................................................................................ 32
Figur 16: Anledningen till att studenten läser programmet/kursen ....................................................................... 33

Tabell 1: Urval och population ............................................................................................................................... 9
Tabell 2: Externt bortfall ....................................................................................................................................... 10
Tabell 3: Svenska socioekonomiska indelning (SEI) ............................................................................................ 16
Tabell 4: Könsfördelningen mellan programmen ................................................................................................. 20
Tabell 5: Resultat från Chi-2-test .......................................................................................................................... 21
Tabell 6: Samhällsformen studenterna har växt upp i ........................................................................................... 28
Tabell 7: Social klass kontra samhälle som studenterna växte upp i..................................................................... 29
Tabell 8: Chi2 för social klass kontra samhälle .................................................................................................... 29

Bilagor

Bilaga 1: Enkät
Bilaga 2: Ålderskategorier kontra social klass
Bilaga 3: Gymnasieprogram
Bilaga 4: Hur studenterna själva anser att de klarade gymnasieskolan kontra social klass
Bilaga 5: Läxhjälp och social klass
Bilaga 6: Tid avsatt för studier per vecka kontra program
Bilaga 7: Föräldrarnas utbildningsnivå
Bilaga 8: Föräldrarnas arbetssituation
Bilaga 9: Den främsta inspirationskällan
Bilaga 10: Föräldrars utbildning och yrkes betydelse kontra social klass och egen vilja, drivkraft och intresse



1

FÖRORD 

Vi vill tacka Anders Ramsay, som varit vår handledare under uppsatsens skrivande, för hans 
värdefulla synpunkter och konstruktiva kritik.

Vi tackar också Fuat Deniz som var vår lärare och handledare i sociologi B. Tack vare Fuats 
uppmuntran och stöd har vi i denna uppsats gjort en större studie i samma tema som B-
uppsatsen. Denna uppsats tillägnas därför Fuat. Våra tankar går till hans familj, anhöriga och 
vänner.
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1. INLEDNING 

I sammanfattningen till statens offentliga utredning (SOU 2 000:47), Mångfald i högskolan: 
reflektioner och förslag om social och etnisk mångfald i högskolan går att läsa följande 
stycke: 

Utbildning erbjuder möjligheter att utjämna skillnader och öka förståelsen mellan individer och 
grupper. Utbildning ger också individen bättre förutsättningar för att delta i samhällslivet och på 
arbetsmarknaden. Alla bör ha samma möjligheter att ta del av den utbildning som samhället 
erbjuder.1

Vidare står det i regeringens proposition (2004/05:162) Ny värld – ny högskola: 

Alla människor har rätt till kunskap och utveckling. Kunskapssamhället skall stå öppet för alla, 
oavsett social bakgrund, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, bostadsort eller 
sexuell läggning. Valet av högre studier skall i första hand styras av individens intresse och 
förmåga, inte av individens bakgrund.2

Att individens intresse skall styra valet av högre studier och att alla individer skall ha samma 
förutsättningar är en produkt av och en förutsättning för det individualiserade samhälle, som 
kännetecknar vår samtid enligt många tänkare. Bauman är en av dem som menar att det 
individualiserade samhället innebär att man inte längre blir vad man blir född till, man måste
idag skapa sitt eget själv.

Det kapitalistiska samhället kräver och förutsätter autonoma, specialiserade, konsumerande 
individer. Att samhället är individualiserat, menar Bauman, betyder bland annat att vi alla är 
helt ansvariga för oss själva.3 Allt anses vara individens egen förtjänst, lycka och framgång 
eller fall och fel, samhället har inte längre ansvaret för individens välbefinnande, utan det är 
hon själv som är ansvarig.4 Vi lever i ett konsumtionssamhälle, där allt konsumeras och har 
”kort datum”. Man utbildar sig, vidareutbildar sig och byter arbeten flera gånger, man 
förväntas inte längre stanna på en arbetsplats ända till pension.5 Kort och gott så handlar det 
om att vi har eget ansvar över våra egna livsberättelser, dvs. ”att enbart lita till våra egna, 
individuellt ägda och individuellt hanterade resurser”.6

Differentieringen och individualiseringen hänger samman. Bauman kallar det ”det flytande 
samhället” där differentieringen gör att allt blir till att kretsa kring jaget och privatlivet. 
Eftersom det inte längre finns en stabil fast tillvaro att förlita sig på och eftersom det inte 
längre finns några fasta ramar och normer som talar om för oss hur man ska leva och vad man 
ska tycka, så blir det nu upp till den ensamma individen att besluta sådant själv.7

Vår övertygelse är dock att trots förbättrade förutsättningar och goda möjligheter för individer 
att vidarestudera påverkas än idag viljan att studera av diverse andra faktorer. Exempel på 
sådana faktorer kan vara personens intresse för studier, betyg, kamraternas val, högskolans 
tillgänglighet, studievägledning, utbildningsnivå, men också av olika sociokulturella 
bakgrundsfaktorer, såsom klasstillhörighet, föräldrarnas utbildningsnivå samt föräldrarnas 

                                                
1

Mångfald i högskolan: reflektioner och förslag om social och etnisk mångfald i högskolan, SOU 2000:47.
2 Ny värld – ny högskola - Prop. 2004/05:162 s. 143.
3 Bauman, Zygmunt (2002): Det individualiserade samhället  s. 14ff.
4 Ibid s. 18.
5 Ibid s. 27ff.
6 Bauman, Zygmunt (2004): Samhälle under belägring  s. 267.
7 Ibid. passim.
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inkomst. Vår förförståelse är därför att man faktiskt reproducerar sin egen klasshabitus, vi 
menar att även om många faktorer gör det möjligt att göra en klassresa (karriär) så är man 
ändå begränsad till att förmera sina kapital inom sitt eget klasshabitus, just därför att man inte 
söker bli mer än vad som är rimligt för ramen av ens egen livsvärld. I vår tidigare uppsats 
undersökte vi och jämförde studenters sociala bakgrund mellan två närliggande program. Vi
fann där vissa, om än små, men ändå befintliga mönster i deras sociala bakgrunder.8 Vi 
kommer här att jobba vidare utifrån vår B-uppsats, med andra ord betrakta den 
undersökningen som en pilotstudie. 

Vi själva är ur arbetarklass och vi tycker oss träffa på många ur just arbetarklassen på 
universitetet. Detta väcker en nyfikenhet i oss om hur klassfördelningen ser ut på 
universiteten. Därför bestämde vi oss för att se över, genom enkäter, bland annat hur 
studenternas föräldrar är utbildade eller ej. Vi vill försöka finna den huvudsakliga 
inspirationskällan till studenternas studier, vad det har för framtidsplaner, samt se om 
resultatet skiljer sig åt mellan programmen. 

1.1 Syfte/frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för olika sociokulturella 
bakgrundsfaktorers (klasstillhörighet, föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst) 
betydelse för valet av typ av utbildning samt se om det finns skillnader mellan olika 
inriktningar med avseende på klasstillhörighet. Våra frågeställningar är följande: 

1. Vilken/vilka sociokulturella faktorer har haft mest betydelse för valet av 
program/inriktning på universitet/högskolan? 9

2. Hur ser fördelningen av klasstillhörigheten mellan de olika programmen ut? 

Våra frågeställningar är relevanta ur flera aspekter. Delvis för att vi uppfattar det som att 
mycket tyder på att de olika sociokulturella bakgrundsfaktorernas betydelse har skiftat genom 
att utbildning på högre nivå har blivit alltmer viktig för den personliga karriären i det mer 
individualiserade samhället. Delvis för att det är intressant, inte minst ur ett sociologiskt 
perspektiv att se vilken betydelse dessa faktorer har vid reproduktionen av klasshabitus, givet 
att klasshabitus existerar. 

När vi i denna uppsats talar om sociokultur så ska det förstås som sociala strukturer som 
bidrar till utvecklingen av individens uppfattning om sig själv och andra människor. 
Individens kognitiva kunskaper är socialt skapade och kan därför variera från familj till familj 
och samhälle till samhälle.10

1.2 Avgränsning 
Vår ambition är inte att ge en heltäckande bild av vilken/vilka sociokulturella faktorer som 
haft mest betydelse för studenternas val att börja studera på högskolan i hela Sverige. Vi 
avgränsar oss således endast till att utföra undersökningen vid Örebro universitet. Vi har valt 
Örebro universitet på grund av bekvämlighetsskäl då vi själva bor i Örebro och studerar vid 
det aktuella universitetet. Vi avgränsar oss vidare till fem program vid Örebro universitet. 
Populationen vid universitetet omfattar samtliga elever som läser, av oss, utvalda kurser som 
ingår i byggarbetsledareprogrammet, juristprogrammet, ekonomiprogrammet,
sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammet. Det hade självklart varit mycket intressant att 

                                                
8 Martinsson, Hanna-Lena. Abdelzadeh, Ali (2007): Sociokulturella bakgrundsfaktorers betydelse för val av 
socionom – och psykologprogram.
9 I denna uppsats betraktas universitet och högskola som synonymt med varandra. 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturell.
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jämföra och leta mönster över hela Örebro universitet, men med tanke på uppsatsens omfång 
så finns inte den tiden, det skulle då krävas slumpmässiga urval i flera led, samt listor över 
alla studenter vid universitetet för att nå dem via e-post. Med tanke på det stora materialet 
skulle inte tiden räcka till. En viktig notering måste göras här, vår tanke var från början att ha 
med civilekonomprogrammet i vår studie, men under studiens gång blev vi upplysta om att 
Örebro universitet inte fått den examensrätten, därför kallas programmet ekonomiprogrammet 
tillsvidare och ger en kortare utbildning än civilekonomprogrammet. Detta har förstås 
betydelse eftersom civilekonomprogrammet kan ha mer status än ekonomiprogrammet. De 
som läser ekonomiprogrammet har dock med stor sannolikhet sökt till 
civilekonomprogrammet, därför tänker vi att populationen förmodligen inte skiljer sig så 
mycket från civilekonomprogrammets population.

1.2.1 Kort om de utvalda programmen
Ekonomiprogrammet är precis som civilekonomprogrammet ett ekonomiinriktat program. 
Ekonomiprogrammet sträcker sig över tre års heltidsstudier till skillnad från 
civilekonomprogrammet som sträcker sig över fyra års heltidsstudier. Studenterna som läser 
ekonomiprogrammet får en ekonomie kandidatexamen, och kan därefter komplettera med ett 
eller två år för att få magister eller master examen. Detta har förstås konsekvenser för vår 
studie, då civilekonom utbildningen är längre, och ger en mer specifik examen med högre 
status. Juristprogrammet sträcker sig över fyra och ett halvt års heltidsstudier och ger en 
juristexamen. En juristexamen är både förberedande för arbetslivet och vidare studier.
Sjuksköterskeprogrammet är en ren yrkesutbildning och sträcker sig över tre års 
heltidsstudier, den ger examen som legitimerad sjuksköterska. Efter erhållen examen kan 
studenten välja att söka påbyggnadskurser som ger specialist examen. 
Byggarbetsledareprogrammet ger examen till byggarbetsledare, utbildningen sträcker sig över 
två års heltidsstudier och är både yrkesförberedande och en grund för vidare studier till 
ingenjör i byggteknik. Lärarprogrammet är ett öppet program där studenten själv väljer vilken 
inriktning och nivå den vill utbilda sig till. Studenten läser mellan tre och ett halvt till fem och 
ett halvt års heltidsstudier och får därefter en lärarexamen för den nivå och det ämne
studenten valt som inriktning.

1.3 Tidigare forskning 
Nedan kommer en kort översikt över tidigare forskning inom ämnet. Syftet med föreliggande 
forskningsöversikt är att kort återge vad den tidigare forskningen har kommit fram till, för att 
på så sätt få en god förståelse. Det måste dock påpekas att översikten inte är heltäckande och
inte på något sätt uttömmande. I detta avsnitt kommer vi endast att ge en översikt över några 
centrala svenska studier kring utbildning. Anledningen till att vi har avstått från att även 
beröra och redogöra för forskningen kring utbildning som har bedrivits i andra länder, är 
bland annat att vår undersökning är inriktad på svenska förhållanden och samtidigt skulle en 
internationell översikt över tidigare forskning kräva omfattande bearbetning av och 
fördjupade kunskaper om tidigare bedrivna studier.  

1.3.1 Ursprung och utbildning 
Ursprung och utbildning är en statlig utredning där Eriksson och Jonsson utreder i vilken 
utsträckning rekryteringen till högre studier är snedfördelad och varför. Intresset ligger i att 
veta vilka som fortsätter med högre studier och varför. Utredningen är mycket omfattande och 
de har ett stort statistiskt material från flera källor att analysera. Eriksson och Jonsson 
definierar social bakgrund som föräldrarnas samhällsklass, och skiljer på sju samhällsklasser
efter yrkets ”grad” och utbildning. Ett annat viktigt och centralt begrepp i utredningen är 
social snedrekryteringen, som av Eriksson och Jonsson definieras enligt nedan:
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Social snedrekrytering innebär att barn från olika samhällsklasser rekryteras till högre utbildning i 
olika utsträckning. Endast om människors utbildning är oberoende av deras sociala ursprung 
föreligger ingen social snedrekrytering eller social selektion.11

Utöver föräldrarnas samhällsklass finns det enligt Eriksson och Jonsson två andra faktorer 
som ligger bakom den sociala snedrekryteringen, vilka är föräldrarnas utbildningsnivå och 
ekonomiska förhållanden. De kommer fram till att föräldrarnas utbildningsnivå framstår som 
mer betydelsefulla än de ekonomiska förhållandena i fråga om övergång till högskole- och 
universitetsstudier. Anledningen till att föräldrarnas utbildningsnivå är den mest 
betydelsefulla och centrala faktorn beror enligt Eriksson och Jonsson på att välutbildade 
föräldrar ger sina barn förmågan till abstrakt tänkande, bättre intellektuell stimulans och 
träning och de kan bättre hjälpa sina barn med skolarbetet. Genom socialisationen överför 
högutbildade föräldrar även en positiv inställning till högre studier. En sista förklaring är att 
välutbildade föräldrar förmedlar kulturellt eller socialt kapital till sina barn. Det handlar bland 
annat om kunskaper om hur man beter sig, uppträder och vet vilka preferenser och åsikter 
som gäller. Konsekvensen av välutbildade föräldrars utbildningsnivå blir med andra ord att 
barnen går i sina föräldrars fotspår och upprätthåller utbildningstraditionen i hemmet. 12

Utredarna kommer också fram till att det finns en rad andra faktorer som påverkar den sociala 
snedrekryteringen, där bland annat nämns närheten till utbildningsort, föräldrarnas civilstånd 
och skillnader mellan olika högstadieskolor. Dessa sist omnämnda faktorer är mer eller 
mindre obetydliga då föräldrarnas samhällsklass, utbildningsnivå och ekonomiska 
förhållanden hålls konstant. 

1.3.2 Den intelligenta medelklassen 
Mikael Börjesson skriver i Det naturliga valet om Den intelligenta medelklassen som är en 
litteraturstudie över social bakgrund och studieresultat, skriven av Hedvig Ekerwald 1983. 
Till skillnad från Eriksson och Jonsson menar Ekerwald att den s.k. socialt skapade 
intelligensen, mätt i IQ-test, kan förklara den sociala snedrekryteringen. Ekerwalds teori som 
läggs fram i studien handlar om sambandet mellan föräldrarnas yrke, uppfostrande av barnen, 
överförande av intelligens, barnens studieresultat, utbildningsnivå och yrkesval.13  

Ekerwald menar, enligt Börjesson, att klasserna i samhället, då främst medelklassen och 
arbetsklassen skiljer sig åt i fråga om ”intelligensbefrämjande”. Börjesson menar, att enligt 
Ekerwald stimulerar medelklassen ”intelligensen” i högre grad än arbetsklassen. Genom 
barnuppfostrandet överförs skillnaden i sin tur på barnen, där medelklassen tränar sina barn i 
tidig ålder att tänka ”intelligent”. Medelklassens ”intelligenta” tänkandet har i sin tur införts i 
skolsystemet, där barn, dvs. främst medelklassbarn, med förmågan att tänka ”intelligent” 
belönas, och därigenom lyckas bättre i skolan och kommer högre upp i utbildningshierarkin. I 
sin studie kommer också Ekerwald fram till att graden av utbildningen korrelerar med 
yrkesvalet, där medelklassen kräver högre utbildning, och då högre utbildningar har erövrats 
av medelklassbarnen, så reproduceras med andra ord en generations samhällsklass.14

Trots att Ekerwald har ett gott underlag för sin teori poängterar hon avslutningsvis att det 
finns andra förklaringsfaktorer än endast ”intelligensen”. Hon nämner bland annat 
kulturteorin som ett komplement till intelligensteori och menar att de olika klassernas 
olikartade kulturer mer eller mindre överensstämmer med skolans kultur. Skillnaden mellan 

                                                
11 Eriksson, Robert och Jonsson, Jan O. (1993):Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier s.
35.
12 Ibid. s. 208f.
13

 Börjesson, Mikael (1996): Det naturliga valet - En studie i studenters utbildningsval och livsstilar s. 31f.
14

 Ibid.
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dessa omnämnda teorier består bland annat av att intelligensteorin återfinns på en mer konkret 
nivå, medan kulturteorin finns på ett mer abstrakt nivå och består av avsevärt fler variabler.15

1.3.3 Bilden av en klassresa 
Mats Trondmans avhandling Bilden av en klassresa är baserad på 16 djupintervjuer av 
klassresenärer vid Växjö högskola. I avhandlingen analyseras resenärernas sociala bakgrunder 
i syfte att komma åt gemensamma drag ur dessa, mötet med högskolan analyseras och 
slutligen vilka följder klassresan har fått för deltagarna i studien.16 Den teoretiska grund han 
bygger sin avhandling på är ”the Marginal Man”, som befinner sig mittemellan två världar 
och inte hör hemma i någon av dem.17 Mikael Börjesson gör i Det naturliga valet en kort och 
bra sammanfattning på Trondmans slutsatser: Trondman finner att detta stämmer bra in på de 
klassresenärer studien omfattar. Nästan ingen av dem har känt sig hemma i arbetarklassen, 
vilket har orsakat att de sökt sig vidare efter en egen identitet. Sökandet har lett dem till 
högskolan och väl där så känner de att de möts av en helt ny värld, en helt ny kultur 
dominerar högskolan än den de är vana vid sedan uppväxten. De känner att de ligger efter de 
studenter som växt upp i den kultur som högskolan representerar. Detta leder till ambivalens
hos informanterna då de är nöjda med att ha nått målet att studera på högskola, men tvingas 
konfronteras med en annan, helt ny och främmande värld. Detta leder till att de inte känner sig 
hemma i den nya kulturen heller. Ändå så är det ingen av klassresenärerna som ångrar sin 
klassresa.18

1.3.4 Högskolefältet i Sverige – en empirisk lägesrapport 1989
Palme menar att för att göra en sociologisk karta över högskolan måste tre perspektiv byggas 
in i ritningen. Dessa tre punkter kräver var för sig olika metodologiska tillvägagångssätt. 

(i) Utbildningens betydelse för rekryteringen till skilda sociala fält och i synnerhet till 
olika maktfält. Palme menar att man kan kartlägga hur olika utbildningar betyder 
mer än andra för karriärer genom att undersöka hur de som har ledande positioner 
har utbildat sig. Här menar Palme att man också måste göra skillnad mellan 
utbildningar eftersom t.ex. ekonomistudier på handelshögskolan inte är samma sak 
som ekonomistudier i Växjö. Ett problem med detta är att man får resultaten för 
hur förhållandena såg ut när dessa utbildade sig och förhållandena kan ha 
förändrats under senare åren. 

(ii) Utbildningarnas signalement. Man kan kartlägga den sociala kulturen kring 
utbildningen, hur rekryteringen till utbildningarna går till, hur mycket studenterna 
är engagerade i kårlivet, hur mycket av undervisningen som är schemalagd, 
utbildningens historia på just den skolan osv. Detta menar Palme att man kan få 
veta genom analys av statistik, intervjuer av studenterna på olika utbildningar på 
olika skolor, samt att studera utbildningen som sådan. 

(iii) Utbildningarnas plats i de sociala gruppernas (klassernas, klassfraktionernas) 
utbildnings och reproduktionsstrategier. Palme argumenterar för att det är viktigt 
att kartlägga den sociala rekryteringen ur den synpunkten att man då får inblick i 
dels om vad som utmärker en utbildning och dels hur olika sociala grupper, med 
olika ekonomiska och kulturella tillgångar, använder sig av olika utbildningar och 
hur dessa spelar roll i olika sociala gruppers utbildningsstrategier. 19

                                                
15 Börjesson, Mikael (1996): Det naturliga valet - En studie i studenters utbildningsval och livsstilar s. 31f.
16 Trondman, Mats (1994): Bilden av en klassresa- sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan s. 25ff.
17 Ibid. s. 67-98.
18 Börjesson, Mikael (1996): Det naturliga valet - En studie i studenters utbildningsval och livsstilar s. 31.
19 Palme, Mikael (1989): Högskolefältet i Sverige – en empirisk lägesrapport s. 3ff.
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Palme menar att;

Det är ingen tillfällighet att barnen till företagsledare är fyra gånger fler på handelshögskolan som 
helhet eller att barnen till ämneslärare är särskilt många på ämneslärarlinjerna.20

Palme påpekar vikten av att eftersom en stor del av vissa grupper aldrig kommer till 
högskolan och eftersom studien utförs just där, så kan man inte betrakta de som ingår i 
studien som representativa för hela den sociala grupp de tillhör. Han använder sig av så väl 
kvantitativa som kvalitativa metoder kombinerat med en hel del statistik från SCB i sin studie 
om högskolefältet. Han använder sig av Bourdieus habitusteori som teoretisk grund.21 Han 
kommer bland annat fram till att skolan är tudelad i en kvinnlig och en manlig del.
Kvinnorna ur de lägre sociala skikten är förvisade till att studera på de kvinnodominerade 
programmen, som socionomutbildningar och språklärarutbildningar, vilket inte alls stämmer 
lika väl för kvinnorna ur de högre sociala skikten. Man ser också en tydlig skillnad i typ av 
utbildningar, där studenter ur de högre sociala skikten i högre utsträckning läser sådana 
program som är både långa och har höga intagningskrav. T.ex. jurister, läkare, civilingenjörer 
etc. dessa studenter har med andra ord mer lyckade skolkarriärer bakom sig och är rustade 
med ett bättre kapital hemifrån än studenter ur de lägre skikten. På den manliga sidan finner 
Palme liknande mönster. Av de utbildningar som är helt dominerade av de övre 
samhällsskikten är det något mer blandat mellan könen.22 Palme finner alltså skillnader 
mellan olika program och sociala grupper och samhällsskikt, där olika sociala grupper 
utvecklar olika utbildningsstrategier och att detta bidrar till de sociala fältens reproduktion.23

1.4 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel, dvs. metodkapitel kommer vi att redogöra för vår 
undersökningsdesign, metod för datainsamling samt population och urval. I samma kapitel 
diskuterar vi även undersökningens reliabilitet och validitet, etiska överväganden och 
slutligen gör vi en bortfallsanalys, där vi bland annat ger möjliga förklaringar till det externa 
bortfallet. Det tredje kapitlet i uppsatsen är ett teorikapitel, där vi beskriver vår teori och 
försöker bygga upp en teoretisk referensram som kommer att ligga till grund för analysen av 
det empiriska materialet. Under detta kapitel beskriver vi bland annat begreppet habitus, 
klasshabitus, socialt fält samt olika typer av kapital, såsom socialt kapital och kulturellt 
kapital. Uppsatsens fjärde kapitel, resultatredovisning, ägnas åt empiriredovisning. I detta 
kapitel presenterar vi alltså resultat från vår enkätundersökning genom lämpliga statistiska 
metoder. I uppsatsens sista kapitel gör vi en analytisk koppling mellan vår teoretiska 
referensram och det empiriska materialet som vi har anskaffat genom vår enkätundersökning. 
I samma kapitel presenterar vi också våra slutsatser. 

                                                
20 Ibid. s. 4.
21 Palme, Mikael (1989) Högskolefältet i Sverige – en empirisk lägesrapport s. 7ff.
22 Ibid. s. 24ff.
23 Ibid. s. 83ff.
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2. METOD

2.1 Undersökningsdesign
Vår studie är en jämförande surveyundersökning, eller tvärsnittdesign med syftet att upptäcka 
eventuella sambandsmönster, skillnader och likheter med avseende på studenternas sociala 
bakgrund. I vår undersökning har vi använt enkäter som metod för datainsamling. 
Anledningen till att vi valde enkät framför intervju är att vi ville ha med ett större antal 
deltagare för att upptäcka eventuella mönster, som är kvantifierbara. Enkätfrågorna är 
operationaliserade utifrån teorikapitlet och den tidigare forskningen. Enkäten var upplagd på 
webben och länken e-postades till studenterna tillsammans med en presentation av studien. En 
jämförande design handlar om att mer eller mindre genom identiska metoder jämföra minst 
två lika eller olika fall, för att därigenom dra induktiva eller deduktiva slutsatser. En 
jämförande studie utgör två eller flera tvärsnittundersökningar, vilka då i stort sett utförs vid 
samma tillfälle. Fördelarna med denna studie är bland annat att vi (förhoppningsvis) kan 
illustrera skillnader och eventuella likheter mellan de olika programmen. En nackdel man kan 
tänka sig är att det blir ett resultat som visar på skillnader och likheter som kanske trots allt 
inte riktigt finns utan snarare beror på slump. Vilket skulle kunna bero på hur och om 
studenterna tolkar enkätfrågorna olika, hur olika de är bildade och vilken synvinkel 
(glasögon) de läser enkäten med. 24

2.2 Population och urval 
Vi har handplockat ett program från varje fakultet på Örebro universitet. Anledningen att vi 
valt ett program ur varje fakultet är att vi vill ha så vitt spridda program som möjligt i studien
med avseende på inriktning. Vår motivering till valet av program är att vi själva anser att de 
representerar olika symboliska - och ekonomiska nivåer i samhället. Med andra ord så är det 
inget slumpmässigt urval, utan snarare ett strategiskt urval. Det vi är ute efter är att jämföra
flera olika program. Vi vill dock understryka att vi är medvetna om att exempelvis ekonomi-
och juristprogrammet kan ha likartad statusnivå, och likaså lärar- och 
sjuksköterskeprogrammet. Där är det dock intressant att se om man kan finna olikheter och se 
i fall vår förförståelse stämmer överens med verkligheten eller ej.   

Från början var det tänkt att vår undersökning skulle omfatta samtliga studenter på varje
utvalt program. Motiveringen till detta var för att vi skulle få en större population och därmed 
ett större underlag. Tanken var att en mängd som motsvarar tio procent av hela populationen 
skulle slumpas ur alla svar, alltså ett stratifierat urval för en proportionell representation av de 
olika programmen. Under studiens gång har vi tvingats att göra vissa avgränsningar, bland 
annat på grund av tillängligheten till studenternas e-postadresser, som berodde på 
administrativa omständigheter. Vi har därför gjort vissa urval ur populationen. Det berör de 
tre större programmen, där vi blivit tvungna att kontakta en mindre skala studenter.
Anledningen till att vi ändå valde att mejla studenterna om enkäten var för att få in tillräckligt 
stort underlag till studien. Sjuksköterskestudenterna var några av dem som var ofantligt 
många, samt mycket svåra att fånga in.  Därför har vi valt samtliga studenter på programmet 
som läser omvårdnadsvetenskap A, B och C samt medicin A. På byggarbetsledareprogrammet 
(som är helt nytt) finns bara två terminer registrerade. Därför har vi haft möjlighet att 
inkludera hela det programmet. Det samma gäller juriststudenterna, programmet är så pass 
nytt att det är så få studenter registrerade att det går att nå ut till samtliga.
Ekonomiprogrammet är problematiskt av den anledningen att det endast är ett fåtal kurser 
som är obligatoriska, resten är individuella val beroende på hur de vill specialisera sig. (Precis 

                                                
24 Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder s. 69f.
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som lärarprogrammet). Därför har vi valt att inkludera de studenter som läser 
företagsekonomi och nationalekonomi A, B och C därför att båda dessa kurser är 
obligatoriska som A-kurser, därefter fördjupar man sig i ett av dessa ämnen. Av 
lärarstudenterna blev vi, på grund av den stora spridningen av det stora antalet studenter,
tvungna att begränsa oss avsevärt. Vi ville därför kontakta alla studenter som läser pedagogik 
med didaktisk inriktning A, B och C. Dessa kurser av den anledningen att de är obligatoriska 
för samtliga lärarstudenter oavsett inriktning och nivå. Här mötte vi tyvärr ytterligare ett
problem. Berörd personal på institutionen ville inte lämna ut grupp- e-post- adresserna. Därför 
valde vi att infinna oss på den närmaste (i tid) föreläsningen som gavs för A– kursen, för att 
på plats dela ut enkäten i pappersform.25 B och C kursen i pedagogik med didaktisk inriktning 
kunde vi dessvärre inte nå av den anledningen att de hade uppsatsskrivning vid tiden för vårt 
uppsatsskrivande och hade därför inga föreläsningar. Därför valde vi att vara nöjda med A-
studenterna även om detta blir en mycket mindre representativ population. A kursen är en stor 
grupp á 350 studenter, den är delad i två klasser, vi har som ett bekvämlighetsurval delat ut 
vår enkät i en av dessa klasser. Den som var först på schemat den dagen. Här ska vi för 
klarhetens skull poängtera att vi i vår enkät inte gör skillnad på studenternas studielängd eller 
inriktning på lärarutbildning, dvs. vi betraktar alla som likvärdiga lärare oavsett nivå. Detta är 
nödvändigt eftersom denna kurs är en baskurs för alla lärare oavsett utbildningens längd, så vi 
vet helt enkelt inte om de ska läsa till lågstadielärare, högstadielärare, eller gymnasielärare.

Tabellen nedan (1) visar en karta över de olika fakulteterna, programmen, utvalda kurser inom 
programmen samt antal registrerade studenter på program/kurs. 

Tabell 1: Urval och population

Fakultet Program Kurs inom program Antal registrerade 
studenter 

Humaniora och 
socialvetenskap 

Juristprogrammet Alla 282

Medicin, Hälsa och vård Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnadsvetenskap 
(A, B, C), Medicin (A)

515

Natur och teknik Byggarbetsledareprogrammet Alla 35
Utbildningsvetenskap Lärarprogrammet Pedagogik didaktisk 

inriktning (A, B, C)
350/2klasser= 165

Ekonomi, Management 
och innovation

Ekonomiprogrammet Företagsekonomi (A, B, 
C), Nationalekonomi (A, 
B, C) 

492

Totalpopulation 1489

2.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten drabbas om respondenterna slarvar, eller av någon anledning inte svarar 
sanningsenligt på enkäten. Validiteten däremot beror bland annat på hur väl vi lyckats 
operationalisera begreppen i enkäten. Det kan vara svårt att täcka in hela begreppet 
sociokulturell bakgrund även om det är väl operationaliserat. Då vi gjort en gedigen 
pilotstudie på enkäten hoppas vi att kunna föregå detta problem. Något mer som kan vara ett 
validitetsproblem är hur respondenten läser frågorna, dvs. genom vilka glasögon den tolkar 
frågorna, detta skulle i sin tur påverka reliabiliteten. Detta problem hade kanske kunna 
motverkats genom en kvalitativ ansats där man får möjlighet att validera svaren på plats, men 
då skulle inte studien kunna göras på så stort antal respondenter som en kvantitativ studie ger 
möjlighet till. Vi är medvetna om att vi inte kan göra några andra empiriska generaliseringar 
än till just de respondenter vi genomför studien på, detta med tanke på urvalet26, det är inte 

                                                
25 Se enkäten i Bilaga 1.
26 Danermark B. m fl. (2003): Att förklara samhället s. 164f.
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slumpmässigt. Slumpmässiga urval av alla studenter inom hela programmen hade stärkt 
reliabiliteten och generaliserbarheten, men problemet med listor över alla studenter och
problemet att nå dem har haft stor betydelse för urvalen i denna studie. Att vi dessutom låter 
den ena föräldern bestämma klasstillhörigheten för hela familjen kan påverka validiteten.
Viktigt är här att reflektera över att den klassificering som görs av oss bygger på ganska 
knappa uppgifter om föräldrarna, detta blir alltså vår subjektiva tolkning av uppgifterna och 
klassificeringen bygger därmed på vår subjektiva förståelse. Eftersom vi saknar ett mer precist 
schema över alla tänkbara olika yrken och klass (se SEI schemat i teorikapitlet), så innebär 
detta att vi själva har placerat in dem, efter utbildning och yrke, i den klass som vi själva 
skattar att de tillhör baserad på den information som framgår i SEI schemat. Vi gör heller 
ingen skillnad på yrken med olika studielängd eller påbyggnadskurser, ex. lärare på olika 
nivåer och sjuksköterskor med olika specialistkunskaper. Detta tillsammans med att 
tolkningen av SEI schemat och enkätsvaren är subjektivt gjorda av oss kan påverka 
reliabiliteten och replikerbarheten.

2.4 Etiska överväganden 
I enkäten har det tydligt framgått att deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Däri har
även undersökningens syfte presenterats på ett tydligt sätt och studenterna har haft
möjligheten att kontakta oss via e-post, om de haft några frågor eller funderingar. Vi har varit 
noga med att poängtera att alla är fullständigt anonyma och att enkäterna endast kommer att 
användas av oss till just denna studie. Anonymiteten stärks bland annat genom att vi inte 
efterfrågat namn eller personuppgifter i enkäten samt att enkäten ligger på webben och därför 
vet vi inte vem som besvarat enkäten eller ej.

Vi har varit medvetna om hur känsliga vissa variabler kan vara i enkäten, därför har vi t.ex. 
undvikit att fråga i enkäten efter den ekonomiska statusen i hemmet, vilket kan verka för 
närgånget och kränkande, därför har vi efterfrågat deras föräldrars utbildnings nivå och yrke, 
för att därefter klassificera dem enligt det schema vi beskriver i teorikapitlet.

2.5 Bortfallsanalys
I tabellen nedan (2) redovisas det externa bortfallet från varje program.

Tabell 2: Externt bortfall

Svarsfrekvensen ser vi överlag som ganska god med tanke på att enkäten låg på webben och 
länken till enkäten mejlades till studenternas student- e-postadresser. Dock kan vi se vissa 
skillnader i svarsantalen, där ekonomistudenterna ligger långt under de andras svarsfrekvens. 
Möjliga förklaringar till detta kan vara att de inte använder sin student e-post i samma 
utsträckning som andra studenter. Av pedagogikstudenterna var endast ca halva klassen 
närvarande vid studietillfället. Detta kan möjligen bero på att det var tidig luciamorgon. 
Kanske kan många ha varit frånvarande pga. luciafiranden på andra håll. Samma morgon kom 
beskedet om att den, på skolan, överfallne läraren avlidit, detta kan vara en annan förklaring 
till att en stor del studenter var frånvarande vid tillfället. Vi delade ut 70 enkäter och av dem 
fick vi tillbaka 53 stycken ifyllda, vilket vi ändå tycker är ganska bra med tanke på 
omständigheterna. Byggarbetsledareprogrammet har bara sju respondenter, svarsfrekvensen är 
20 %, av de totalt 35 som är registrerade på programmet. I vissa fall kan man anse att

Jurist-p Sjuksköterske-p Byggarbetsledare-p Lärar-p Ekonomi-p Total
Antal 
studenter

282 515 35 165 492 1489

Antal svar 85(ca30%) 108 (ca21%) 7(20%) 53 (32%) 69 (ca14%) 322 (21,6%)
Externt 
bortfall

197 407 28 112 423 1167
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resultatet av deras svar är mindre representativa. Men vi har ändå valt att ha med resultatet för 
gruppen av den anledningen att resultatet ändå i vissa fall kan vara intressanta eller på annat 
sätt talande.
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3. TEORI  

3.1 Bourdieus teori om habitus, kapital och socialt fält  

3.1.1 Habitus
Habitus definieras som ett system av vanor och dispositioner som är nedärvda och ligger i 
kroppen. Allt kulturellt och symboliskt kapital man har, som sitter som inristat i kroppen, 
ingår i habitus. Habitus är en omedveten kunskap. 27 Man föds in i en viss miljö som utgör ens 
första habitus, man är formad i den. Bourdieu kallar detta präglingseffekten, dvs. att man 
präglas/socialiseras in i ett visst habitus av sin primära omgivning.28 Miljön representerar en 
position i strukturen och individen ”förmerar” hela tiden sitt kapital inom fältet. Habitus
förändras hela livet genom kontakter (socialt kapital) och sociala relationer med andra 
individer (habitus) som blir viktiga för individen, men man utgår alltid från det första
habituset, det man präglades in i, Bourdieu kallar detta baneffekten, (Då man, genom andras 
habitus förmerar sina egna kapital så att man förändrar sitt eget habitus).29 Habitus är därför 
både en strukturerande och strukturerad struktur. Habitus kommer till uttryck bland annat 
genom vad man väljer för utbildning och yrke, tycker om, livsstil osv. Enligt Bourdieu så har 
man inte högre förhoppningar än vad som är rimligt för det habitus och sociala fält man 
befinner sig i, dvs. man har inte drömmar att bli läkare eller advokat om man kommer ur en 
okvalificerad arbetarklassfamilj.30

3.1.2 Klasshabitus
Människor från samma samhällsklass har likartad habitus. I Bourdieus berömda bok 
Distinktionen definieras klasshabitus som: 

…den förkroppsligade formen av klassens betingelser och de betingningar som dessa betingelser 
tvingar fram.31

Vidare står om klasshabitus att: 

…grundläggande klassindelningen av livsbetingelser, ligger i kapitalets totalvolym, uttryckt som 
summan av de resurser och den makt som faktiskt går att utnyttja: ekonomiskt, kulturellt och 
även socialt kapital.32

Annorlunda uttryckt så handlar klasshabitus om strukturen på sammansättningen och 
totalvolymen av de kapital man har, vilket definierar det habitus man har och den position i 
fältet och vilket fält man befinner sig i.33 Fördelningen löper därför från dem som har mest 
kapital både ekonomiskt och kulturellt (den dominerande klassen) till dem som har minst av 
båda (den dominerade klassen). Man kan även finna fraktioner inom klasserna beroende på 
kapitalens struktur, vilket gör att man kan se mer exakta och specifika effekter av själva 
strukturen. Man markerar och hävdar sin klasstillhörighet genom den egna livsstilens 
differentiering mot andra habitus och livsstilar, och genom att ogilla de andra, dvs. man 
använder symboliska uttryck för klasspositionen. Man kan säga att habitusets system av 
dispositioner i grupp, då de överrensstämmer, bildar ett klasshabitus genom lika smak och 

                                                
27 Broady, Donald (1988): ”Kulturens fält- Om Pierre Bourdieus sociologi” i Masskommunikation och kultur s.
60ff.
28 Bourdieu, Pierre (1993): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 266.
29 Ibid s. 266f.
30 http://www.lhs.se/upload/3489/Overhead%20till%20Mikael%20Palmes%20Bourdieuforelasning.pdf(070430).
31 Bourdieu, Pierre (1991): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 251.
32 Ibid s. 272.
33 http://www.lhs.se/upload/3489/Overhead%20till%20Mikael%20Palmes%20Bourdieuforelasning.pdf(070430).
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gillanden. Man bekräftar och förstärker varandra. Själva den objektiva klassen är konstruerad 
enligt Bourdieu, konstruerad genom alla de gemensamma betingelser som medlemmarna 
betingas av.34

Bourdieu har i ett diagram i Distinktionen särskiljt mellan klasser efter kulturellt och 
ekonomiskt kapital. Där man i varje klass har mer ekonomiskt men mindre kulturellt kapital, 
eller vise versa, han har också särskiljt mellan mycket totalkapital (högre klasser) och litet 
totalkapital (lägre klasser). Medelklassen ligger i absoluta mitten.35

3.1.3 Socialt kapital
Det sociala kapitalet är det sociala nätverket man har, vilket förutsätter ömsesidigt erkännande 
och symboliskt kapital, det sociala kapitalet påverkar ens habitus. Till skillnad från kulturellt
– och ekonomiskt kapital, så räknas inte det sociala kapitalet som underavdelning till 
symboliska kapitalet, därför att det sociala kapitalet inte låter sig lagras.36

3.1.4 Symboliskt kapital
Det symboliska kapitalet är det kapital, vilket som helst, som tillskrivs värde och är 
eftersträvansvärt, det legitimeras genom att kollektivet tillskriver det ett värde. Man använder 
sig av sitt symboliska kapital för att markera sin position på fältet och sitt klasshabitus. Det 
symboliska kapitalets former är i huvudsak habitus som är den förkroppsligade formen och 
det kulturella kapitalet som är den objektiverade formen. Palme beskriver den 
institutionaliserade formen som: 

Den institutionaliserade formen som utgörs av institutioner med rätt att dela ut och sanktionera 
symboliskt kapital, t.ex. skola… betyg och examina är institutionaliserade former av symboliskt 
(kulturellt) kapital37

Det symboliska kapitalet är knutet till grupper på olika fält genom att det är gemensamt för 
alla medlemmarna. Genom detta konstrueras sociala kategorier, där man kämpar för att 
förmera sina kapital, samtidigt som gruppen skiljer sig från dem som har litet eller helt saknar 
just det aktuella symboliska kapitalet.38

3.1.5 Kulturellt kapital
Det kulturella kapitalet är att vara lärd i sin kultur, kunna traditionerna. Dvs. de traditioner
som är knutna till den klass/makthierarki man befinner sig i. Ett kapital är bara ett kapital när 
det tillerkänns ett värde i fältet. Den dominerande kulturen är den finkultur som tillerkänts
värdet i sociala fälten här i Norden, det är den som räknas och är värdefull i bl.a. skolan och 
karriärgångarna. Att vara bildad, ha god stil och god smak ger högre kulturellt kapital. 
Arbetarklasskulturen är en dominerad kultur som inte tillerkänns värde inom de sociala 
positioner som är av betydelse.  Skolan är en av de institutioner som fördelar och lär ut det 
kulturella kapitalet och lär eleverna att erkänna det som kapital.39 Det kulturella kapitalet 
definierar den kompetens man tillerkänns av samhället, och underlättar förmerandet av kapital 
på fältet.40

                                                
34 Bourdieu, Pierre (1991): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 258,272f, 
302ff.
35 Ibid. s. 290f.
36 Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi – om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin s. 177f.
37 http://www.lhs.se/upload/3489/Overhead%20till%20Mikael%20Palmes%20Bourdieuforelasning.pdf(070430).
38 Bourdieu, Pierre (2004): Praktisktförnuft s. 156f. 
39 Broady, Donald (1988): ”Kulturens fält- Om Pierre Bourdieus sociologi” i Masskommunikation och kultur s.
60ff.
40 http://www.lhs.se/upload/3489/Overhead%20till%20Mikael%20Palmes%20Bourdieuforelasning.pdf(070430).



14

3.1.6 Ekonomiskt kapital
Det ekonomiska kapitalet handlar om de materiella och ekonomiska tillgångarna man har och 
kännedomen om ekonomins spelregler. Inkomsten återspeglar den socioekonomiska 
tillhörigheten, klassen.41

3.1.7 Socialt fält
Socialt fält är det fält, det sociala rum eller område där man befinner sig och strider om något 
gemensamt (ex. kapital och positioner) som uppfattas som värdefullt. Ett fält existerar bara så 
länge det finns något av värde att strida om, dvs. fältet är skapat av människan och definieras 
av den. Olika fält kräver olika symboliska kapital för att delta i striden om positionerna. 
Fälten är hierarkiskt ordnade, där maktkampen sker mellan olika klasser, samt olika fraktioner 
inom samma klass.42 Om man inte har relation till fältet, det vill säga kapitalen och intresse i 
de kapitalen kampen handlar om, har man inte tillträde till fältet. 

Folk som kämpar och tävlar på det vetenskapliga fältet strider inte om samma sak som de 
som kämpar och tävlar på ekonomins fält. 43  

Därför är det, rent metodologiskt sett, viktigt att ha i tanken att fältet är en plats man föds in i, 
som man reproducerar genom att delta i kampen om kapitalen.44

3.1.8 Reproduktionen av klasshabitus
Bourdieu menar att man reproducerar sitt klasshabitus och det faller sig naturligt, t.ex. att den 
fraktion som har högt kulturellt kapital vill investera i den sortens kapital till sina barn, samt 
sådana kulturella praktiker som utökar och stärker deras eget kapital, samma med dem som 
har starkt ekonomiskt kapital tenderar att förmera just det kapitalet och i viss mån bortse från 
det kulturella. Bourdieu menar även att de som har starkt ekonomiskt kapital kan investera i 
barnens kulturella kapital för att på så sätt förmera sitt eget kulturella och sociala kapital, dvs. 
man konverterar sina kapital för att förmera totalkapitalet. Utbildningsframgång kan därför 
förklaras genom det ärvda kulturella kapitalet och benägenheten att investera i utbildning. 
Denna benägenhet är större hos dem som är mer beroende av utbildningssystemet för att 
upprätthålla och förbättra sin sociala position. På liknande sätt menar Bourdieu att man ärver 
intressen och livsstilar ur sin familj.45  

Genom att man föds in i ett habitus, och agerar i det habitusets fält reproducerar man sitt 
habitus/klasshabitus genom sin livsstil och sina val, vilka faller sig naturligt för det habituset
och den klassen. Eftersom skolan är den institution som i största grad reproducerar det 
kulturella kapitalet, och är representativt för dem med högre kapital, så lär den in vad som ska 
betraktas som värde, detta etsas in i habitus. De barn som kommer ur kapitalsvaga familjer 
tenderar därför, enligt Bourdieu, att få svårare i skolan eftersom de inte behärskar det språk 
och de symboler som förekommer på skolan och inte har vanan att studera kultur på det sätt 
som barn ur kapitalstarka familjer har från hemmet. Skolan sorterar därför ut de begåvade 
barn som förbereds för vidare studier och de ”mindre begåvade” barnen, som förbereds för 
yrkesförberedande studier. Dvs. även skolan reproducerar klassamhället.46

                                                
41 Bourdieu, Pierre (1991): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 293.
42 http://www.lhs.se/upload/3489/Overhead%20till%20Mikael%20Palmes%20Bourdieuforelasning.pdf(070430).
43 Bourdieu, Pierre. (2004): Praktisktförnuft s. 134.
44 Ibid. s. 137f.
45 Bourdieu, Pierre (1991): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 278ff.
46 Järvinen Margaretha, (2003): ”Pierre Bourdieu” i Klassisk och modern samhällsteori s. 413ff.
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3.2 Bourdieu om utbildningssystemet 

3.2.1 Val av högskolestudier och inriktning
Det habitus, kapital och klasstillhörighet man har formar ens val av studier och livsstil, dvs. 
man väljer att studera på universitet om det ligger i ens habitus att göra det. Habitus påverkar 
också vilken typ av studier man väljer. Skolan som institution sorterar enligt Bourdieu ut de 
elever som har det habitus att studera på universitet genom det symboliska våldet den enligt 
honom utför. Skolan är anpassad för dem som har ett större kulturellt och symboliskt kapital 
med sig hemifrån, deras habitus stämmer överrens med lärarnas habitus, och dessa elever 
betraktas som begåvade och bereds för akademiförberedande gymnasiestudier. De elever som 
kommer ur lägre klasser har enligt Bourdieu inte tillräckligt kapital med sig och får därför 
jobba hårdare med sina studier. Dessa elever förbereds därför av skolan för yrkesförberedande 
gymnasiestudier. De framgångsrika elever ur den lägre klassen som det går bra för på 
grundskolan och gymnasieskolan benämns som flitiga, de är trots allt inte lika extra begåvade 
och lysande som de kapitalstarka eleverna enligt lärarna.47

Bourdieu menar därför att man väljer inriktningar och ämnen som passar bäst in i den 
sociokulturella och ekonomiska klassen man härstammar ur. Att t.ex. lägre medelklass och 
arbetarklassen då snarare skulle välja vårdämnen, medan överklassen kanske skulle satsa 
högre. Han menar att man inte har högre ambitioner än vad som verkar rimligt för ens habitus. 
Man har inte recepten till att klara sig på ett tillfredställande sätt i ett annat klasshabitus. 
Eftersom man alltid strider om positionerna inom fältet och alltid söker förmera sitt kapital 
(omedvetet) så är sannolikheten då större att man söker höga positioner inom sitt fält. Alla fält 
är hierarkiskt ordnade (precis som klassfraktionerna) och man strävar då efter de högre 
posterna, men inom sitt fält, eftersom det är där man har de kapitalen som räknas som 
värdefulla att strida om och det är där individens habitus passar in. Om man gör en s.k. 
klassresa så innehåller inte habituset det kapitalet man behöver för att erkännas i det nya 
fältet, man är inte legitimerad att vara med i striden och man har inte recepten att föra sig i 
den nya klassen, vilket gör att man får arbeta hårdare för framgångar. Om en kapitalsvag 
individ däremot, genom baneffekten, genom andra individer (habitus) på fältet, blir inspirerad 
att tex. studera på universitet menar Bourdieu att man har lärt sig, som inristat i kroppen, att 
tycka om och intressera sig för vissa saker, som är av värde på det fält ens habitus befinner 
sig. 48

3.3 Sociokulturella bakgrundsfaktorer 

3.3.1 Klasstillhörighet (socialt ursprung) 
Klasstillhörighet eller socialt ursprung definierar vi i denna uppsats som uppväxtfamiljens 
samhällsklass, dvs. den samhällsklass studenternas föräldrar tillhör. För att vi skall kunna få 
en (förenklad) översiktlig bild över studenternas klasstillhörighet antar vi att alla i en familj
tillhör samma samhällsklass samt att samhällsklassen definieras av den högsta av föräldrarnas 
klass (yrke) och den högsta av deras utbildningsnivå. 

I och med de senaste århundradens samhällsförändringar ifrågasätter en del uppdelningen av 
samhället i över-, medel- och underklass. T. H Marshall argumenterade redan under mitten på
1900-talet för att framförallt de sociala rättigheterna har bidragit till att den traditionella 
ekonomiska och sociala klasskillnaden har minskat och att man därför kan se en än mer 
utbredd medelklass idag. Han menar att samhället fortfarande är socialt stratifierat, men att vi 

                                                
47 Järvinen Margaretha, (2003): ”Pierre Bourdieu” i Klassisk och modern samhällsteori s. 413ff.
48 Bourdieu, Pierre (1991): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s. 264ff.
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nu legitimerar olikheter med utbildningar, meritokrati, man är värd sin position eftersom man 
har arbetat sig till den.49 Man kan därför se att olika grupper i samma klass har olika villkor, 
man kan även se fraktioner vertikalt inom klasserna där det inte alltid går att säga att den ena 
har det bättre än den andra, de går alltså inte att rangordna.50 Dagens Sverige kan därför 
beskrivas som en mosaik av olika sociala grupper, men eftersom det kan vara svårt att skapa 
ett överskådligt schema över alla tänkbara grupper har vi valt att använda oss av den svenska 
socioekonomiska indelningen (SEI), för att i grova drag beskriva studenternas
klasstillhörighet.

Tabell 3: Svenska socioekonomiska indelning (SEI)

Svensk socioekonomiska indelning (SEI)
Socioekonomiska 

grupper
Exempel på yrken Kriterier

Arbetare affärsbiträde, brandman, bussförare, 
lagerarbetare, jordbruksarbetare, 
sjukvårdbiträde, lokalvårdare, damfrisör, 
elektriker, mekaniker, plåtslagare, typograf, 
undersköterska.

Räknas yrken som normalt är 
anslutna till LO

Lägre tjänstemän hotellreceptionist, kontorist, telefonist, 
vaktmästare, biblioteksbiträde, 
fastighetsförvaltare, vissa arbetsledare, 
drifttekniker (inom data).

Räknas yrken med krav på mindre 
än tre års utbildning efter 
grundskola,

Tjänstemän på 
mellannivå

ingenjör, lågstadielärare, sjuksköterska. Räknas yrken med krav på tre, men 
mindre än sex års utbildning efter 
grundskola

Högre tjänstemän advokat, civilekonom, civilingenjör, läkare, 
”samhällsvetare”, socionom

Räknas yrken med krav på minst 
sex års utbildning efter 
grundskolan

Företagare Egna företagare samt medhjälpare i 
familjemedlems företag. Inklusive 
företagare som bildat aktiebolag 
och formellt är anställda i egna 
företag.

Källa: http://www.scb.se/templates/Publikation____186653.asp

Som högre tjänstemän definieras personer som besitter kvalificerade arbetskunskaper. Här 
finns de yrken som kräver minst sex års utbildning efter grundskolan, med andra ord krävs 
utbildning på universitetsnivå. Exempel på yrken under denna klass är advokat, civilekonom, 
civilingenjör, läkare, samhällsvetare och socionom. Under klassen tjänstemän på mellannivå 
finns personer som har är t.ex. ingenjör, lågstadielärare och sjuksköterska. Utbildningskravet 
på denna nivå är mellan tre och sex års utbildning efter grundskola. Till lägre tjänstemanna 
klassen räknas bland annat yrken, som hotellreceptionist, kontorist, telefonist, vaktmästare, 
biblioteksbiträde och fastighetsförvaltare. Dessa yrken kräver mindre än tre års utbildning 
efter grundskolan.51 För att göra en helt korrekt klassificering behöver vi uppgifter så som 
årsinkomst, uppgifter om eventuell förmögenhet, exakta uppgifter om utbildningen, examen, 
yrket, fackmedlemskap mm, detta har gjort att det har varit svårt för oss att klassificera 
studenterna. Här vill vi därför göra klart att vi i vår klassificering inte gjort någon skillnad på 
t.ex. lärare och lärare, dessa kan dock skilja sig åt eftersom det är skillnad på antal år i 
utbildningen och lönemässigt, ex. lågstadie- gymnasielärare. Vi har inte heller gjort skillnad 
på sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor osv. Detta har vi inte heller gjort skillnad på i 
enkäten vad det gäller studenterna.

                                                
49 Marshall, Thomas Humphrey (1991): ”Medborgarskap och klass” i Idéer om reformism s. 80ff.
50 Edling, Christofer och Rydgren, Jens (2007): Social handling och sociala relationer s. 223.
51 http://www.scb.se/templates/pressinfo____186697.asp.
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3.3.2 Föräldrarnas utbildningsnivå 
Föräldrarnas utbildningsnivå är en sociokulturell bakgrundsfaktor som anses ha en central roll 
för barnens utbildningsframgångar och deras positiva attityd och inställning till värdet av 
högre utbildning och kunskaper är föräldrarnas utbildning. Det finns ett flertal förklaringar till 
varför föräldrarnas utbildning har en central betydelse. Man menar bland annat att både 
barnen och även föräldrarna vill upprätthålla och bevara utbildningstraditionen inom familjen 
och släkten. Därför händer det att barnens attityder samt aspirationer till utbildning refererar 
till vad deras föräldrar har uppnått. En annan förklaring är att högutbildade föräldrar kan 
”navigera” utbildningssystemet i och med att de har kunskaper om bland annat hur gymnasier 
och högskolor är etablerade samt inte minst om de konsekvenser som blir följden av olika val.  
En tredje förklaring är att högutbildade föräldrar redan genom den tidiga socialisationen ger 
sina barn olika egenskaper som är viktiga utbildningsframgångar. Välutbildade föräldrar ger 
sina barn förmågan till abstrakt tänkande, bättre intellektuell stimulans och träning, och de 
kan bättre hjälpa sina barn med skolarbetet. Genom socialisationen överför högutbildade 
föräldrar även en positiv inställning till högre studier. En sista förklaring är att välutbildade 
föräldrar förmedlar kulturellt eller socialt kapital till sina barn. Det handlar bland annat om 
kunskaper om hur man beter sig, uppträder och vet vilka preferenser och åsikter som gäller. 
Man menar att de som behärskar sådana subtila kulturella koder, eller annorlunda uttryck 
besitter ett stort kulturellt kapital, ”belönas” i allt högre utsträckning i skolan.52

Frågan är här vad vi menar med hög-/eller välutbildade. Det finns i själva verket ingen exakt 
definition av vad som menas med högutbildade. Enligt den definition som vi har hittat i 
skolverkets rapport räknas vanligtvis personer med tre års eftergymnasial utbildning som 
högutbildad53. Vi kommer att utgå från den svenska socioekonomiska indelningens kriterier 
då vi ”klassbestämmer” studenternas föräldrar. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att i Bourdieus teori har föräldrarnas utbildningsnivå följande 
betydelse för studenterna: Ju mer kulturellt kapital man har i sitt habitus, desto mer mån är 
man att förmera och markera det kapitalet med symboler. Att växa upp i ett hem där man har 
ett högt kulturellt kapital gör det naturligt med studier, det blir att ingå i ens habitus (som 
inristat i kroppen) att studera. Man förväntas utbilda sig. Man vill förmera sina kapital för att 
kunna ta högre positioner, vilket gör det nödvändigt att studera. Att komma ur en kapitalsvag 
familj gör i sin tur att det blir svårare att hänga med i det ”symboliska våldet” skolan utgör, 
eftersom det inte ligger naturligt i deras habitus att begripa den kultur skolan lär ut. Eftersom 
föräldrarna inte heller har det nödvändiga kapitalet kan de sällan hjälpa till med läxor i samma 
utsträckning som de kapitalstarka föräldrarna. Dessutom så finns kanske inga förväntningar 
eller uppmuntran i en kapitalsvag familj att studera vidare, då det inte är det kapitalet, eller de 
symboler som har ett värde i det klasshabitus och fält man befinner sig i, därför blir det 
kulturella symboliska kapitalet inte värdefullt i samma utsträckning på det fält man befinner 
sig. Eftersom man vill förmera sina kapital (inom ramen för sitt fält) är det då mer sannolikt, 
om högre studier blir aktuella, att man väljer en inriktning på studierna som passar in i 
klasshabituset, den eventuella utbildningen blir då att passa ens habitus och man har gjort den 
karriär man anser är möjlig för sig själv. 

3.3.4 Föräldrarnas inkomst 
Även föräldrarnas inkomst och ekonomiska ställning är sociokulturella bakgrundsfaktorer, 
som har betydelse för barnens utbildning, även om andra faktorer såsom socialt ursprung och 

                                                
52 Erikson, Robert. Jonsson, Jan O. (1993): Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier s. 
111f, 208f.
53 Skolverket, Skolverkets uppdrag om sfi för högutbildade invandrare, dnr. 01-2001:214.



18

utbildningstradition hålls konstant. Dock vet man än idag inte på vilket sätt föräldrarnas 
inkomst och ekonomiska ställning påverkar utbildningsval.54 Robert Erikson och Jan O. 
Jonsson menar att: 

En rimlig hypotes är att en ekonomisk trygghet gör att riskerna med att i varje 
valsituation välja det lite mer vågade alternativet är ganska små. Om man inte kan 
förlita sig till föräldrarnas stöd vid en eventuellt misslyckad utbildningskarriär torde 
valet av teoretiska gymnasielinjer framstå som riskfyllt – dessa linjer kräver ofta 
vidareutbildning. Istället väljer man kanske en praktisk linje där det är lättare att 
försörja sig på sin utbildning…55

Vidare, om vi tänker ur Bourdieus teori om det ekonomiska kapitalet och dess betydelse kan 
man tänka om föräldrarnas yrkes (inkomst) betydelse för studenternas val av studier: 
Beroende på vad föräldrarna har för yrke, och ekonomi, kan man placera studenten i ett 
(förenklat) klasshabitus. Man ser vilket ekonomiskt och kulturellt kapital föräldrarna har och 
på det sättet kan man göra sig en bild av vilket kapital som kan tänkas ha störst betydelse för 
studentens habitus. Bourdieu visar hur strukturen av kapitalen formar olika habitus, fält och 
positioner inom fälten, där olika kapital är olika viktiga. Därför väljer man då olika 
inriktningar på studierna för att förmera det kapital som har störst betydelse för habituset på 
fältet.56

Vi tänker att i dagens Sverige krävs en utbildning för i stort sett alla yrken, och om man
tänker sig studera på universitet så kommer valet av utbildning att påverkas av det kapital man 
vill förmera, det ekonomiska eller det kulturella kapitalet, dessutom kommer den klass man 
tillhör i hierarkin att spela roll, just därför att Bourdieu säger att man inte strävar efter 
positioner man inte ser som möjliga.

3.4 Bourdieus olika kapital och sociokulturella bakgrundsfaktorer
I figuren nedan sammanfattar vi mer eller mindre det vi redan har redogjort för under det 
teoretiska kapitlet. Som framgår av figuren nedan finns det otvivelaktigt kopplingar mellan 
Pierre Bourdieus teori om de olika typerna av kapital i habitus och de olika sociokulturella 
bakgrundsfaktorerna. I och med att vi på föregående sidor i detta kapitel redogjort för alla de 
olika delarna som omfattas av figuren nedan anser vi det inte nödvändigt att återupprepa allt. 
Pilarna som har dragits mellan de olika elementen skulle förvisso kunna utvecklas ännu mer, 
dock anser att detta räcker för vår analys. 

Figur 1: Sociokulturella faktor och olika kapital

                                                
54 Erikson, Robert. Jonsson, Jan O. (1993): Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier s.
113f.
55 Ibid. s. 114.
56 Bourdieu, Pierre (1991): Kultursociologiska texter: i urval av Donald Broady och Mikael Palme s.286ff.
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3.5 Bourdieus relevans för svenska förhållanden  
Vi vill kort säga vad vi anser om Bourdieus teorier. Vi menar att Bourdieus habitusteori samt 
hans beskrivningar av de olika kapitalens betydelse har en betydande och inflytelserik 
förklaringskraft på många olika aspekter och dimensioner i samhället. Den kritik vi däremot 
kan rikta emot hans teori om habitus är att den kan vara omöjlig att falsifiera då i stort sett alla 
fenomen kan refereras till en individs eller grupps habitus

Samtidig kan man fråga sig huruvida Bourdieus teorier, som framförallt var avsedda för 
franska förhållanden, är aktuella för Sverige och det svenska utbildningssystemet där sådana 
fenomen som elitskola inte finns i samma bemärkelse som i Frankrike. Bourdieus modell över 
det ekonomiska kapitalets betydelse för studenternas skolgång är med andra ord kanske inte 
relevant för det svenska systemet, vi befinner oss dessutom långt senare i tiden nu, än då 
Bourdieu utformade sin teori på 60-70 talen. Däremot kan man tänka att det ekonomiska 
kapitalet kanske speglar vilket yrke man väljer i förhållande till vilket kapital som är av värde 
i ett klasshabitus.  

I ett avsnitt i boken Sociologi och epistemologi – om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin diskuterar Donald Broady tillämpningen av Bourdieus teorier och 
begrepp på svenska förhållanden. Broady menar att den direkta appliceringen av Bourdieus 
begreppsapparat på svenska förhållanden inte duger, då svenska förhållanden i vissa 
avseenden skiljer sig drastisk från de franska. En av skillnaderna berör ländernas storlek
vilket enligt Broady får konsekvenser för olika fält. Han menar att man inte kan i lika hög 
utsträckning prata om autonoma fält i Sverige, då de svenska fälten är mycket mer 
osjälvständiga och beroende av utländska kraftcentra. En annan intressant skillnad mellan 
Sverige och Frankrike handlar om själva utbildningssystemet. Enligt Broady förefaller 
utbildningssystemet i Frankrike vara under överklassens kontroll och används av denna klass 
för att bevara sin egen ställning och få fortsatt tillträde till maktpositioner. Medan 
utbildningssystemet i Sverige är i händerna på medelklassen. De högre samhällsklasserna i 
Sverige satsar på utbildningar utomlands och har samtidigt inte samma elitistiska karaktär.57

I avsnittets sista sidor skriver Broady att Bourdieus begrepp ändå är värda att prövas här i 
Sverige, men att metoderna bland annat för att undersöka motsvarande fält eller kapitalarter 
kan behövas modifieras.58 Vidare skriver Broady att:  

Skillnaderna mellan Frankrike och Sverige hindrar i sig inte att Bourdieus begrepp prövas i 
studiet av det svenska utbildningssystemet. Bl. a. behövs redskap i stil med Bourdieus 
differentierade kapitalbegrepp och begreppet om sociala fält för att vi skall kunna komma förbi 
den svenska utbildningssociologins traditionella monomana upptagenhet av en enda fråga, 
nämligen den ”vertikala” sociala mobiliteten eller bristen på densamma.59

Vi anser, liksom Broady att Bourdieus begrepp kan tillämpas på svenska förhållanden, trots 
de skillnader som finns mellan länderna. Vi menar att Bourdieus begrepp sträcker sig utanför 
Frankrikes gränser och kan användas i ett land som Sverige, men inte utan att ta hänsyn till 
och vara medveten om de svenska förhållandena.  

                                                
57 Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi – om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin s. 299f.
58 Ibid. s. 298f.
59 Ibid. s. 303.
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4. RESULTATREDOVISNING

Nedan kommer vi att redovisa resultatet från enkätundersökningen i form av diagram och 
tabeller. Vi kommer att redovisa de diagram och tabeller som kan anses som relevanta i 
anslutning till studien. Av praktiska skäl har vi lagt de större tabellerna i bilagor då dessa kan 
behöva större utrymme och därför kan försvåra läsningen av uppsatsen.

Först vill vi klargöra vad en Chi2 ruta talar om i statistiska sammanhang. Pearson Chi2 är ett 
statistiskt test som testar om det finns något samband mellan olika variabler på nominal - och 
ordinalskalenivå. P-värdet visar om resultatet är signifikant eller inte och det ska vara mindre 
än 0,05, vilket är den signifikansnivå man normalt sett tillåter i samhällsvetenskapliga 
sammanhang. Alltså, om P-värdet är större än 0,05 så betyder det att resultatet inte är 
signifikant, dvs. att resultatet kan bero på slump eftersom det ligger inom felmarginalen. 
Kontingent koefficienten talar om hur starkt sambandet är. Det kan variera mellan -1 och 1, 
där minus är ett starkt negativt samband och plus ett tyder på ett starkt positivt samband, i en 
tänkt linjär korrelation. 

4.1 Fråga 1-9: Fakta om studenten 

4.1.1 Fråga 1: Kön 
I tabellen nedan redovisas frekvenser och procent över könsfördelningen mellan de olika 
programmen, beräknad på samtliga studenter i urvalet. Det förväntade värdet är inkluderat för 
att visa hur det skulle se ut om det var jämnfördelat mellan könen. 

Tabell 4: Könsfördelningen mellan programmen

36 20 13 26 2 97

25,6 32,5 16,0 20,8 2,1 97,0

37,1% 20,6% 13,4% 26,8% 2,1% 100,0%

11,2% 6,2% 4,0% 8,1% ,6% 30,1%

49 88 40 43 5 225

59,4 75,5 37,0 48,2 4,9 225,0

21,8% 39,1% 17,8% 19,1% 2,2% 100,0%

15,2% 27,3% 12,4% 13,4% 1,6% 69,9%

85 108 53 69 7 322

85,0 108,0 53,0 69,0 7,0 322,0

26,4% 33,5% 16,5% 21,4% 2,2% 100,0%

26,4% 33,5% 16,5% 21,4% 2,2% 100,0%
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Av tabellen ovan framgår att urvalet av den undersökta populationen är starkt 
kvinnodominerad där hela 225 stycken av 322 respondenter är kvinnor, dvs. 69,9 % av den 
totala undersökta populationen. Det framgår också av tabellen att bland samtliga studenter i 
urvalet är det 26,4 % som läser juristprogrammet, 33,5 % sjuksköterskeprogrammet, 16,5 % 
lärarprogrammet, 21,4 % ekonomiprogrammet, och endast 2,2 % på 
byggarbetsledareprogrammet. Av tabellen kan vi också avläsa att 27,3 % av alla i urvalet är 
kvinnorna som läser sjuksköterskeprogrammet, medan motsvarande siffror för männen är 6,2 
%. En fråga som man i detta fall kan ställa, eller bör ställa är: Hur skulle siffrorna se ut om 
fördelningen mellan könen var lika, dvs. om vi hade 161 män och lika många kvinnor i 
urvalet? Om det inte skulle finnas någon skillnad mellan i könen i vår population, så skulle 
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exempelvis antalet kvinnliga studenter på juristprogrammet vara 59,4 och motsvarande för 
manliga stunder skulle vara 25,6. Med detta vill vi säga att även med hänsyn tagen till 
könsfördelningen, så skulle det ändå finnas skillnader på köns representation mellan de olika 
programmen. Därigenom kan vi säga att det finns ett samband mellan kön och program, dvs. 
könen påverkar vilket program man väljer. Frågan är dock här om sambandet är statistiskt 
säkerställd eller säker? Vi kan använda oss av Chi2 test för att få svar på vår fråga. Tabellen 
nedan redovisar resultat från Chi2 testet. 

Tabell 5: Resultat från Chi-2-test

15,618 4 ,004

15,883 4 ,003

,118 1 ,732

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Chi2 testet visar att vi kan säga att det finns ett statistiskt säker eller signifikant samband 
mellan kön och program. 

4.1.2 Fråga 2: Ålder 
Tabell 9 i bilaga 2 visar åldersfördelningen mellan de olika programmen, beräknad av den 
totala undersökta populationen, där åldern är kategoriserad i fyra olika ålderskategorier. 
Tabellen visar att en stor majoritet, 73,6 % av alla i urvalet kommer från åldersgruppen 18-25 
år. Den näst största gruppen består av studenter som är mellan 26-35 år. Därmed kan vi säga 
de unga är överrepresenterade på de undersökta programmen. Tabellen visar också att endast 
6,6 % (5,0 % + 1,6) av samtliga i urvalet tillhör åldersgrupperna 36-45 och 46-60 år. 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna från dessa program valt att utbilda sig i tidig 
ålder. Nästa tabell (10) i samma bilaga visar att sammantaget är det arbetarklassen som i snitt 
utbildar sig i något högre ålder, där endast 60,4 % är mellan 18-25 år och 27,5 % är mellan 
26-35 år. Av alla 36-45 åringar som deltagit i studien är 62,5 % av dem ur arbetarklassen.  
Chi2 testet till sista tabellen i bilagan visar att resultatet är statistiskt signifikant, med andra 
ord finns det ett samband mellan ålder och socialklass.

4.1.3 Fråga 4: Gymnasieprogram 
I bilaga 3 tabell 12 kan vi se att av juriststudenterna har hela 51,8 % har gått 
samhällsvetenskapliga gymnasiet, och tillsammans med naturvetenskapliga gymnasiet 
motsvarar det hela 70,6 % av populationen. Liknande mönster kan skönjas i 
ekonomiprogrammet där samhälls- och - naturvetenskapliga gymnasiet tillsammans svarar för 
73,9 % av populationen. Av sjuksköterske- studenterna har 52,8 % studerat på natur- och -
samhällsvetenskapliga program, tillsammans med omvårdnadsprogrammet svarar det för 75 
% av populationen. Inom lärarprogrammet, och byggarbetsledareprogrammet kan man se en 
mycket större spridning av gymnasiestudierna. Av detta kan man säga att ekonomistudenterna 
och juriststudenterna har i störst utsträckning läst gymnasiestudier som förbereder för vidare 
studier på universitet och högskola, dvs. mer teoretiska gymnasieprogram. Tabell 14 i samma 
bilaga visar att något mindre än hälften av studenterna med arbetarklassbakgrund har läst 
akademiförberedande gymnasier, därefter kommer studenterna ur företagarklassen, sen ser vi 
ett mönster där mindre och mindre andelar har läst yrkesförberedande gymnasier ju högre upp 
i samhällsklasserna vi kommer. Chi2 tabellerna i samma bilaga visar att resultatet är statistiskt 
signifikant. 

4.1.4 Fråga 5 och 6: Grundskolan och gymnasieskolan 
Diagrammen nedan (2 och 3) visar hur studenterna själva anser att de har klarat grund- och 
gymnasieskolan. 
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Figur 2: Hur väl studenten har klarat grundskolan

mycket dåligtdåligtbramycket braej svar

p
ro

ce
n

t

50

40

30

20

10

0 0,93,7

4648,8

0,6

Figur 3: Hur väl studenten har klarat gymnasieskolan
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Genom diagrammen ovan (2 och 3) framgår det att över 90 % av samtliga studenter anser att 
de har klarat grund- och gymnasieskolan bra eller mycket bra. Om vi jämför hur studenterna 
har klarat sig i grund- och i gymnasieskolan, så ser vi att det inte finns några stora skillnader, 
utan siffrorna är nästan konstanta. Den enda intressanta förändringen gäller svarsalternativet 
”bra”. Där ser vi att andelen har gått ner några procentenheter från grundskolan till 
gymnasieskolan, alltså från 46 % till 43,5 %. Vi kan se att svarsalternativet dåligt därmed har 
ökat några procentenheter vad det gäller gymnasieskolan. Med andra ord kan säga att vissa av 
studenterna klarade sig lite sämre i gymnasieskolan än vad de gjorde i grundskolan.

I bilaga 4 ser vi att studenterna ur den högre tjänstemannaklassen och tjänstemannaklassen på 
mellannivå i högre utsträckning upplever att de klarat gymnasiestudierna mycket bra. Medan 
studenterna ur arbetarklassen och tjänstemannaklassen på lägre nivån inte upplever att de 
klarat sina studier lika bra. Den sociala klass som i största utsträckning har svarat att de har 
klarat sina gymnasiestudier dåligt kommer ur lägre tjänstemannaklassen. Samvariationen 
mellan social klass och studenternas egen upplevelse av hur de har klarat gymnasiestudierna 
är enligt Chi2 rutan statistiskt signifikant.

4.1.5 Fråga 7: Läxläsning 
Diagrammet nedan redovisar resultatet på frågan: Hjälpte föräldrar dig med läxläsning då du 
var mindre?

Figur 4: Läxläsning
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Från diagrammet ovan (4) kan vi avläsa att av samtliga studenter som deltog i 
enkätundersökningen svarade endast 3,4 % fick aldrig läxhjälp av sina föräldrar. Vi kan också 
se att en majoritet på över 60 % fick hjälp med läxläsning ofta eller ibland. 

I tabell 18 i bilaga 5 ser vi att det inte är någon större skillnad i hur läxhjälpen förekom i 
klasserna. De fraktioner vi ser är att högre tjänstemannaklassen har fått mer frekvent läxhjälp 
än de andra klasserna, och den samhällsklass som har störst andel på svarsalternativet sällan 
är arbetarklassen, men i övrigt är det är inga jättestora skillnader. Chi2 testet i samma bilaga 
visar att sambandet är statistiskt signifikant. 

4.1.6 Fråga 8: Universitetsstudier

Figur 5: Universitetssvårighetsgrad
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Av diagrammet ovan (5) kan vi avläsa att en stor andel, 43,2 % av samtliga studenter i studien 
anser att det är varken lätt eller svårt att klara studierna på universitet. Medan endast 0,9 % av 
samtliga anser att det är mycket svårt att klara studierna på universitet. Motsvarande siffror 
för svarsalternativet ”mycket lätt” ligger på 4,3 %. Vi fann i övrigt inga väsentliga skillnader 
eller samband mellan studenternas klasstillhörighet och hur svårt de anser att det är klara 
studierna på universitet. Vi fann inte heller några betydliga skillnader mellan programmen 
med avseende på vad studenterna anser om hur de klarar sina studier. 

4.1.7 Fråga 9: Tid avsatt för studier
Diagrammet nedan (6) visar hur mycket tid studenterna ägnar åt sina studier i veckan. 

Figur 6: Tid avsatt för studier i veckan
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Diagrammet ovan (6) visar bland annat att en stor andel, 46,6 % av samtliga som svarat på 
enkäterna lägger endast ner 10-20 timmar i veckan på sina studier. Medan endast 2,8 % av 
alla ägnar mer än 40 timmar i veckan åt studierna. Frågan är om det någon skillnad mellan de 
undersökta programmen? 

I tabell 20 i bilaga 6 kan vi se frekvenser och procent för avsatt tid för studierna ser ut i 
förhållande till programmen. Den visar bland annat att det bara är jurist- och lärarstudenter 
som ägnar mer än 40 timmar i veckan till sina studier. Av de 50 studenter som lägger 31-40 
timmar på sina studier i veckan så kommer 29 % från ekonomiprogrammet och 17,6 % från 
juristprogrammet, medan endast 11,3 % är från lärarprogrammet och 8,3 % 
sjuksköterskeprogrammet. Av byggarbetsledareprogramstudenterna är det inte en enda som 
ägnar så mycket tid till studier per vecka. Detta kan bland annat förklaras med att det endast 
är sju respondenter från det programmet som deltagit i studien. Chi2 testet i samma bilaga 
visar att samvariationen mellan program och tid avsatt till studier är statistiskt signifikant.
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4.2 Fråga: 10-20: social bakgrund/ klassindelning

Till klassificeringen av studenterna i de olika sociala klasserna använder vi oss av frågorna 
11-13 och 15-18. Dessa kommer därför inte att redovisas i resultatredovisningen mer än om vi 
hittar intressanta mönster som kan vara av betydelse eller på annat sätt intressanta och 
slående. Några av klassificeringsfrågorna kommer därför att användas som variabel då vi 
analyserar de övriga frågorna helt enkelt därför att de har betydelse.

4.2.1 Social klassindelning
Diagrammet nedan visar den totala klassfördelningen mellan respondenterna i studien

Figur 7: Totala fördelningen av klasstillhörighet hos respondenternas föräldrar
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Här ser vi tydligt hur mer än 30 % kommer ur tjänstemannaklassen på mellannivå, därefter 
kommer arbetarklassen och högre tjänstemannaklassen. Detta är den totala fördelningen hos 
samtliga respondenter i studien.

Diagrammet nedan visar hur dessa klasser är fördelade på programmen i studien.

Figur 8: Klassfördelning mellan programmen

19

32

42

22

43

8

12

17

13

29

33
31

26

33

14

29

19

9

17

0

11

6 6

14 14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jur
ist

pr
og

ra
m

m
et

sju
ks

kö
ter

sk
ep

ro
gr

am
m

et

Lä
ra

rp
ro

gr
am

m
et

Eko
no

mpr
og

ra
m

m
et

Byg
ga

rb
et

sle
da

re
pr

og
ra

mm
et

arbetare

lägre tjänstemän

tjänstemän på mellannivå

högre tjänstemän

företagare



26

Diagrammet ovan (8) visar tydligt hur juristprogrammet och ekonomiprogrammet domineras 
av barn till tjänstemannaklassen på mellannivån. Juristprogrammet står ensamt om att 
domineras av tjänstemannaklass på både mellan och högre nivån. På ekonomiprogrammet är 
det ingen större skillnad mellan frekvensen av arbetarklassen och högre tjänstemannaklassen, 
men andelen av studenter ur arbetarklassen är ändå 5 % större än högre tjänstemannaklassen. 
På sjuksköterskeprogrammet är det sammanlagt fler ur tjänstemannaklassen på mellan och 
högre nivå än vad det är ur arbetarklassen och lägre tjänstemannaklassen. Dock är det ingen 
större skillnad. Byggarbetsledareprogrammet domineras tydligt av arbetarklassen och den
lägre tjänstemannaklassen och där finns inte en enda representant ur högre 
tjänstemannaklassen. Återigen kan en rimlig förklaring till detta vara att endast sju stycken ur 
det programmet valde att delta i studien. Även lärarprogrammet domineras av studenter ur de 
lägre samhällsklasserna, dvs. arbetare- och lägre tjänstemannaklassen, det handlar om nästan 
60 %. Därefter kommer tjänstemannaklassen på mellannivå som en stor grupp. 

4.2.2 Fråga (påstående) 10: Universitetsvärlden
Diagrammet nedan redovisar samtliga studenters svar till följande påstående: 
Universitetsvärlden känns välbekant vad det gäller språk, sätt att arbeta och tänka. 

Figur 9: Universitetsvärlden

stämmer inte allsstämmer delvisstämmer mycket braej svar

p
ro

ce
n

t

60

40

20

0

13,4

64

21,4

1,2

Vi kan se att en stor majoritet, 64 % av samtliga studenter som deltog i undersökningen 
svarade ”stämmer delvis” på ovan nämnda påstående. 21,4 % har svarat ”stämmer mycket bra 
och 13,4 % ”stämmer inte alls”.  Vi har inte funnit några väsentliga samvariationer kring 
denna variabel med andra tänkbara variabler.
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4.2.3 Fråga 11: Föräldrarnas utbildningsnivå

Figur 10: Föräldrarnas utbildningsnivå
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Om vi jämför de olika staplarna i diagrammet ovan över föräldrarnas utbildningsnivå ser vi att 
det är någorlunda jämnfördelat mellan mammorna och papporna. I bilaga 7 har vi korstabeller 
över föräldrarnas utbildningsnivå kontra studenternas program. Där kan vi se att sambandet 
mellan pappornas utbildning och studenternas val att studera vid universitetet är statistiskt 
signifikant, vilket det inte är vad det gäller sambandet mellan studenternas studier och 
mammornas utbildning. Vilket är ett intressant mönster, speciellt med tanke på att det är 
större frekvens av mammorna som har universitetsutbildning. Totalt sett är de flesta föräldrar 
utbildade på gymnasier eller universitet, där den största andelen, närmare 45 % av mammorna 
och 38 % av papporna, är universitetsutbildade. Av detta kan vi säga att det verkar som att 
papporna har större inflytande och betydelse för studenternas val att börja studera vid 
universitetet. Vi hade en kontrollfråga till denna, där vi efterfrågade föräldrarnas examen om
de svarat att de är universitetsutbildade. Där hade vi ett relativt stort bortfall i 
svarsfrekvensen. Vilket kan tyda, bland annat på, att en del av dem som angett att deras 
föräldrar är universitetsutbildade inte vet vad deras föräldrar har studerat vid universitetet, 
vilket också var ett vanligt förekommande svar på den frågan. 

4.2.4 Fråga 14: Föräldrarnas ursprung 
Diagrammet nedan visar studenternas föräldrars ursprung. 

Figur 11: Studenternas föräldrars ursprung
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Genom diagrammet ovan (11) framgår det att över 81 % av de studenter som har deltagit i 
undersökningen har föräldrar som är födda i Sverige. Endast 10,6 % av samtliga studenter har 
två föräldrar som inte är födda i Sverige.

4.2.5 Fråga 15: Föräldrarnas arbetssituation
I Bilaga 8 tabell 26 och 27 ser vi fördelningen över föräldrarnas arbetssituation. Där kan vi se 
att en mycket stor majoritet av föräldrarna har arbete. Endast 4,3 % av mammorna och 4,7 % 
av papporna är arbetslösa och något mer än dubbelt så många är pensionärer. I övrigt är det
ingen större skillnad på fördelningen mellan samhällsklasserna.

4.2.6 Fråga 19: Uppväxt
Diagrammet nedan redovisar svaret på fråga 19 i enkäten som lyder: Hur växte du 
huvudsakligen upp?

Figur 12: Boendeform under uppväxten

Av diagrammet ovan kan vi avläsa att en stor majoritet, 74,8 % av studenterna i 
undersökningen huvudsakligen har växt upp i villa, medan endast 9, 6 i radhus och 14,6 % i 
lägenhet. Vi fann inga relevanta samvariationer mellan denna variabel och studenternas 
klasstillhörighet och/eller universitetsprogram. 

4.2.7 Fråga 20: Typ av samhälle 
Tabellen nedan visar frekvensentalen och procent över resultat från fråga 20 i enkäten. Frågan 
lyder: Hur vill du karaktärisera samhället du huvudsakligen växte upp i?

Tabell 6: Samhällsformen studenterna har växt upp i

1 ,3

37 11,5

86 26,7

89 27,6

90 28,0

19 5,9

322 100,0

ej svar

storstad

medelstor stad

mindre stad/ tätort

landsbyggdsamhälle

glesbyggdsamhälle

Total

samhälle
antal procent

Av tabell 6 framgår det att flertalet studenter, dvs. 28 % växte upp i landsbygdssamhället, 
medan endast 11,5 % kommer från storstad och 5,9 % från glesbygdsamhälle.  I tabellen 
nedan (7) kan vi se att det finns en samvariation mellan socialklass och det samhälle som 
studenterna växt upp i. 



29

Tabell 7: Social klass kontra samhälle som studenterna växte upp i

0 4 21 30 31 5 91

,0% 10,8% 24,4% 33,7% 34,4% 26,3% 28,3%

0 5 11 13 11 0 40

,0% 13,5% 12,8% 14,6% 12,2% ,0% 12,4%

1 9 29 24 30 6 99

100,0% 24,3% 33,7% 27,0% 33,3% 31,6% 30,7%

0 14 21 11 11 5 62

,0% 37,8% 24,4% 12,4% 12,2% 26,3% 19,3%

0 5 4 11 7 3 30

,0% 13,5% 4,7% 12,4% 7,8% 15,8% 9,3%

1 37 86 89 90 19 322
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procent
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antal
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ej svar storstad
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stad
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landsbygg
dsamhälle
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Av tabellen ovan kan vi avläsa att av 321 studenter uppgav 37 stycken att de huvudsakligen 
växte upp i storstadssamhälle. Av dessa 37 studenter kommer 14, dvs. 37,8 % från högre 
tjänstemannaklassen, medan motsvarande siffror för arbetare ligger på 10,8 %. Vi kan också 
se att 34,4 % av de 90 studenter som växte upp i landsbygdsamhälle kommer från 
arbetareklassen och 33,3% från tjänstemannaklassen på mellannivå, medan endast 12,2 % 
kommer från både lägre och högre tjänstemannaklassen. Vi kan med andra ord säga att det 
finns en samvariation mellan social klass och det samhälle som studenterna huvudsakligen 
växt upp i. Frågan är om detta samband är signifikant. Chi2 testet nedan visar att det inte finns 
statistisk signifikans mellan dessa variabler även om sambandet kan verka befintligt. Med 
andra ord kan sambandet bero på slump. 

Tabell 8: Chi2 för social klass kontra samhälle

30,478 20 ,062

322

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
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4.3 Fråga: 21-24 sociokulturella bakgrundsfaktorer

4.3.1 Fråga 21: Studentens upplevelse av den främsta inspirationskällan 
Diagrammet nedan redovisar svaret på fråga 21 i enkäten, som lyder: Vad anser du själv är 
den främsta inspirationskällan till att du började studera på universitet? 

Figur 13: Den främsta inspirationskällan
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Diagrammet ovan visar bland annat att en stor andel, 39 % av samtliga studenter som har 
svarat på frågan i enkäten har svarat att ”annat” har haft en mycket stor betydelse, som den 
främsta inspirationskällan till att de börjat studera på universitet. I enkäten efterfrågade vi vad 
de menade med annat. Bland svaren som skrevs under ”annat” och återkom mest frekvent är: 
mig själv, egen utveckling och framtidsplaner, egen intresse och vilja, få jobb. Här är det dock 
också viktigt att nämna att 41 % inte hade svarat på svarsalternativet ”annat”. Av tabell 28 i 
bilaga 9 kan vi avläsa att antalet som inte svarat på svarsalternativet ”annat” består av 132 
studenter av de totalt 322 som deltog i studien. I samma bilaga tabell 35, kan vi också se att av 
dem som svarat på denna variabel har största andelen svarat ”mycket stor”, detta gäller alla 
program. Chi2 testet för denna variabel visar att resultatet inte är signifikant. 

Av diagrammet ovan (13) kan vi vidare avläsa att svarsalternativet ”vänner/släkt” har lite eller 
mycket liten (26 % och 25 %) betydelse som inspirationskälla. Endast 10 % av dem som 
svarat på svarsalternativet ”föräldrar” anser att föräldrarna har haft en mycket stor betydelse, 
medan sammanlagt 39 % (22 % + 17 %) svarat liten eller mycket liten betydelse.

Frågan är nu om det finns någon skillnad mellan programmen gällande den främsta 
inspirationskällan till att studenterna började på universitetet. Vad det gäller första 
svarsalternativet, dvs. ”föräldrar”, så kan vi se i tabell 29 i bilaga 9, att majoriteten av 
juriststudenternas svar finns mellan svarsalternativen ”mer än lite men mindre än stor” och 
”mycket stor” och majoriteten av sjuksköterskestudenterna har svarat nästan precis 
spegelvänt, dvs. de anser i mycket större utsträckning att föräldrarna har haft mindre betydelse 
som inspirationskällor. Lärarstudenterna hade ett högt bortfall på denna variabel, av dem som 
svarade är det ganska jämnfördelat mellan svarsalternativen ”liten” och ”mycket stor”. 
Ekonomistudenternas majoritet har svarat mellan ”liten” och ”stor”. 
Byggarbetsledarestudenterna har en större andel svar på ”lite” betydelse än de andra 
alternativen. I samma bilaga, tabell 30 kan vi se att vi har fått ett signifikant resultat, dvs. det 
är statistiskt säkerställt att det finns ett samband mellan program och föräldrar som främsta 
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inspirationskälla. Hur starkt sambandet är kan vi se i kontingents koefficient tabellen 29, i 
samma bilaga. 

I samma bilaga tabell 32 ser vi en korstabell över samvariationen mellan program och 
svarsalternativet ”vänner/släkt”. En stor andel av lärarstudenterna har valt att inte svara på 
denna variabel. Genomgående för alla program, så kan vi avläsa att majoriteten menar att 
vänner och släktens betydelse som inspirationskälla är liten eller mycket liten. 
Svarsalternativen skiljer sig alltså inte nämnvärt mellan programmen.

I tabell 35 i samma bilaga ser vi att alla svarsalternativen för variabeln ”skola” är ganska 
jämnt ifyllda. Vi ser alltså inga nämnvärda tendenser åt något håll. Återigen visar Chi2 testet i 
bilagan att resultatet för samvariationen är signifikant.

4.3.2 Fråga 22: Föräldrarnas utbildning och yrkes betydelse för val av studier
Diagrammet nedan visar svarsfrekvensen över frågan om hur studenterna själva upplever att 
deras föräldrars yrke och utbildning haft betydelse i deras egna framtidsplaner och val av 
studier. 

Figur 14: Hur föräldrarnas yrke och utbildning spelat roll för studentens val av studier
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Som vi ser i diagrammet anser en majoritet att föräldrarnas yrke och utbildning inte har spelat 
någon roll, och 35 % menar att det delvis spelat roll. I tabell 41 i bilaga 10 kan vi se om det 
förekommer samvariationer med föräldrarnas utbildning och yrkes betydelse för valet av 
studier och den sociala klass som studenterna tillhör. Tabellen visar att mer än 60 % av
arbetarklassen, lägre tjänstemannaklassen och företagarklassen menar att föräldrarnas 
utbildning och yrke inte haft någon betydelse för deras val av utbildning. Medan mer än 50 % 
av studenterna från tjänstemannaklassen på mellannivå och närmare 60 % av studenterna från 
högre tjänstemannaklassen menar att föräldrarnas utbildning och yrke har haft delvis till stor
betydelse.

Tabell 43 i samma bilaga visar att studenterna inte svarat självmotsägande i enkäten, eftersom 
tabell 44 visar på statistisk signifikans mellan föräldrarnas utbildnings och yrkes betydelse 
och hur stor betydelse egna drivkraften viljan och intresset har haft för valet av utbildning. 
Alltså, majoriteten av studenterna anser inte att deras föräldrars utbildning och yrke spelat 
någon roll för deras eget val av utbildning, det som spelat roll, enligt dem själva, är i stället 
deras egen drivkraft, vilja och intresse.



32

4.3.4 Fråga 23: Olika faktorers betydelse för val av utbildning vid universitetet
Diagrammet nedan visar resultatet från fråga 23 i enkäten. 

Figur 15: Faktorers betydelse
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Diagrammet visar att 75 % anger att deras egen vilja, drivkraft och intresse har mycket stor 
inverkan på deras val av studier och ytterligare 18 % menar att det har stor inverkan. 
Samtidigt så menar sammanlagt 61 % att föräldrars och släktens förväntningar har liten eller 
mycket liten inverkan men bara 38 % har svarat att föräldrar och släktens uppmuntran och 
hjälp inte haft någon nämnvärd betydelse. Sammanlagt 33 % menar att föräldrarnas och 
släktens uppmuntran och hjälp har haft stor eller mycket stor betydelse. Medan sammanlagt 
81 % menar att traditionen inom släkten att utbilda sig har haft mycket liten eller liten 
inverkan på deras egna val av utbildning. 92 % menar att deras kompisar har haft liten eller 
mycket litet inflytande eller betydelse. 
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4.3.5 Fråga 24: Varför läser du denna kurs eller program?
Diagrammet nedan visar resultat på fråga 24 i enkäten, som lyder: Varför läser du denna kurs 
eller program? Procenttalen i diagrammet är avrundade till heltal. 

Figur 16: Anledningen till att studenten läser programmet/kursen
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Diagrammet visar att flest studenter, nämligen 83 % har svarat ”stämmer bra” på 
svarsalternativet ”för att utbildningen är intressant”. Med andra ord en stor majoritet läser 
kursen eller programmet på grund av sitt eget intresse för utbildningen. 74 % har svarat 
”stämmer bra” på svarsalternativet ”för att få jobb”.  Vi kan också avläsa från diagrammet att 
en stor majoritet, nämligen 83 % menar att de inte läser utbildningen för att söka till 
forskarskolan. 

4.3.6 Fråga 25: Studenternas mål med studierna
Enkätens sista fråga handlade om vilket mål studenterna har med sina studier. Det ska 
tilläggas att denna fråga påminner mycket om den föregående frågan, dvs. fråga 24 i enkäten. 
Anledningen till att vi ändå hade med fråga 25, var att vi här ville ge studenterna möjligheten 
att utförligt beskriva målet med studierna, utan att vara bundna av några svarsalternativ, som i 
fråga 24.  

 I och med det ganska höga interna bortfallet och de varierande svaren på denna fråga i 
enkäten kommer inga frekvenser eller procenttal att redovisas. Däremot vill vi nämna de mest 
frekventa svaren. De flesta som svarade på denna fråga, menade att deras mål med studierna 
var att få ett jobb efter studierna. Det andra mest förekommande svaret handlade om personlig 
utvecklig. Ett flertal menade alltså att deras mål var att utvecklas som människa och skaffa sig 
mer kunskap. En del andra studenter menade att deras mål av att genom sina studier kunna 
hjälpa andra människor. Medan andra menade att målet med studierna endast var att ta 
examen.   



34

5. ANALYS OCH SLUTSATSER

Innan vi redogör för vår analys vill vi påminna om uppsatsens syfte och frågeställning. Syftet 
med denna uppsats var att undersöka och redogöra för olika sociokulturella 
bakgrundsfaktorers betydelse för valet av typ av utbildning samt se om det finns skillnader 
mellan olika program med avseende på klasstillhörighet. Våra frågeställningar var följande: 

1. Vilken/vilka sociokulturella faktorer har haft mest betydelse för valet av 
program/inriktning på universitet/högskolan? 

2. Hur ser fördelningen av klasstillhörigheten mellan de olika programmen ut? 

Om vi tittar på resultatet av frågorna 21-25 så ser vi att studenterna menar att det som har 
varit mest avgörande för deras val av studier på universitetet handlar om deras egen vilja, 
drivkraft och intresse för ämnet. Med andra ord så verkar det som om deras sociokulturella 
bakgrundsfaktorer som klasstillhörighet, ekonomisk status och föräldrars utbildningsnivå inte 
haft betydande influenser över deras val av studier, enligt majoriteten av studenterna själva. 
Studenterna har heller inte varit självmotsägande genom frågorna. Det svar vi fick på 
slutfrågan (25) var i största frekvens att de ville få ett bra, intressant arbete och garanterad 
inkomst, precis som de svarat i frågan tidigare. Studenterna strävar efter ett högre ansett yrke 
med god ekonomi. Vi kan här knyta an till Bourdieus teori om att habitus ligger som en 
omedveten kunskap och ger sig i uttryck genom bland annat livsstil och yrke. Individer är helt 
enkelt inte medvetna om att de är socialiserade till att vilja och intressera sig och värdera 
olika. Vidare verkar det som att de flesta vill öka sitt symboliska kapital för det ekonomiska 
kapitalet genom att vinna bättre positioner på fältet. Några studenter pratar om personlig 
utveckling, detta kan ses som en strävan efter ökat kulturellt kapital genom att studenten 
vinner mer kunskap och allmänbildning. Dessa tolkningar baserar vi på de relativt stora 
likheter vi ser med deras föräldrars utbildningsnivå, där en relativt hög andel av föräldrarna är 
universitetsutbildade och en ännu högre andel tillhör tjänstemannaklasserna på mellan och 
hög nivå. Ett av de spännande resultat vi fick i studien är att papporna, som i genomsnitt är 
mindre utbildade än mammorna, har större inflytande på studenternas val att studera vid 
universitet. Speciellt inom juristprogrammet där mer än hälften har pappor som är 
universitetsutbildade och lika så mammor. Det är också juriststudenterna som har minst 
frekvens av endast grundskoleutbildade föräldrar. Vi anser att det framgår tydligt att det som 
ligger i habitus till stor del är omedvetet och därför inget man reflekterar över. Att det mer 
eller mindre stöder teorin att man reproducerar sitt klasshabitus genom att man strävar efter de 
positioner som är av värde i klasshabituset och dess fält. Kampen om positionerna på fältet 
sker mer eller mindre omedvetet enligt Bourdieu, detta förklarar varför studenterna, genom 
utbildningen, förmerar sina kapital och därmed reproducerar sitt klasshabitus i tron att det är 
av helt egen drivkraft och vilja.

Studenterna i denna studie har svarat relativt spritt på frågan om hur stor betydelse skolan haft 
för deras val av studier, det är ganska jämnfördelat mellan svarsalternativen mycket litet och 
stort. Vi ser dessutom spår av likheter i gymnasieskolan och universitetsprogram med vad de 
valt för studier. Jurist- och ekonomistudenterna har i högst utsträckning läst 
akademiförberedande gymnasieprogram, medan studenterna från de andra tre programmen i 
högre utsträckning läst yrkesförberedande gymnasieprogram. Likheten ligger här i att de två 
förstnämnda programmen är lika yrkesförberedande som förberedande för vidare studier och 
därmed högre karriär, medan de tre sistnämnda programmen i högre utsträckning är att 
betrakta som yrkesutbildningar. Detta kan kopplas till Bourdieus resonemang om att skolan 
sorterar barnen efter begåvning (kapital), då de spår av mönster vi skönjer är att de som läst 
yrkesförberedande gymnasiestudier i högre utsträckning också läser yrkesutbildningar på 
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universitetet. Förvisso skulle nog inte Bourdieu hålla med om att de som läst 
yrkesförberedande gymnasium ens skulle börja studera vid universitet. Men med tanke på att 
utbildningar i dag kan ses som en konsumtionsvara och en strategi för att forma sin egen 
identitet, som vi nämnde i inledningen, så kanske det är så att det ligger i fler klasshabitus 
idag att studera vid universitet än vad som förekom på 60-70 talen, eller så kanske det faktum 
att man behöver en utbildning idag gör att fler utbildar sig på högre nivå trots att det inte går i 
linje med dess klasshabitus. Idag är det dessutom mer eller mindre ett krav med utbildning på 
någon nivå efter grundskolan för att få ett arbete. Idag krävs egentligen till och med 
utbildning för att bli anställd lokalvårdare. Här kan vi relatera till de olika kapitalens värde 
och hur mycket man förmerar dem enligt habitusteorin. Även om majoriteten kanske strävar 
efter att förmera sina symboliska och ekonomiska kapital, så kan man här se att för jurist- och 
ekonomistudenterna kanske det mer handlar om det symboliska kapitalet och möjligheten att 
förmera kapitalen ytterligare efter examen genom vidare studier. Medan det för de andra tre 
programmens studenter kanske snarare handlar om att de vill ha den examen de läser mot för 
att sedan komma ut i yrkeslivet, möjligen med någon påbyggnad och därefter 
specialistkunskap. Detta kan vi alltså knyta till Bourdieus resonemang om att man inte strävar 
efter det ”omöjliga”, utan man satsar på vad som är rimligt för sitt habitus, dvs. 
klasstillhörigheten påverkar vilket program man kommer att välja. 

Vidare menar Bourdieu att individer ur de lägre samhällsklasserna har svårare att klara sina 
studier eftersom de inte lärt sig lika mycket hemma och fått samma hjälp som de ur de högre 
klasserna. Utbildningsframgång kan alltså förklaras genom det ärvda kulturella kapitalet och 
benägenheten att investera i utbildning. Han menar att de elever som kommer ur lägre klasser 
inte har tillräckligt kapital med sig och får därför jobba hårdare med sina studier och förbereds 
därför av skolan för yrkesförberedande gymnasiestudier. Nu visar våra resultat att det inte är 
någon större skillnad på hur svårt studenterna i de olika sociala klasserna anser att det är att 
studera vid universitetet, svarsfrekvensen för hur väl de känner igen språket, sättet att arbeta 
och tänka är relativt jämnfördelad och fördelningen för hur mycket tid de lägger på sina 
studier är också någorlunda jämnfördelad mellan klasserna. Detta kan förklaras med att 
studenterna med arbetarklassbakgrund i större utsträckning utbildar sig vid något högre ålder 
än de andra klasserna, vilket naturligtvis kan ha gjort dem mer mogna för universitetsstudier. 
Samt att några studenter faktiskt kan ha blivit inspirerade utanför hemmet att studera vidare i 
vuxen ålder. Vi fann dessutom en relevant samvariation mellan studenternas sociala klass och 
hur bra de hade klarat av gymnasiestudierna. Vi fann alltså att studenterna ur högre 
tjänstemannaklassen och tjänstemannaklassen på mellannivåupplever i högre utsträckning att 
de klarat gymnasiestudierna mycket bra. Medan studenterna ur arbetarklassen och 
tjänstemannaklassen på lägre nivån inte upplever att de klarat sina gymnasiestudier riktigt lika 
bra. Majoriteten av dem som svarat att de har klarat sina gymnasiestudier dåligt kommer ur 
lägre tjänstemannaklassen. Även om vårt resultat visar på vissa, om än små, skillnader i klass 
och utbildningsframgång på gymnasienivå, så visar vårt resultat att över 90 % av studenterna 
anser att de klarat sina gymnasiestudier bra eller mycket bra. Vilket skulle kunna förklaras 
med att studenterna från de lägre samhällsklasserna anser att de klarat sina gymnasiestudier 
bra därför att de i högre utsträckning läst yrkesinriktade gymnasiestudier, vilkas innehåll 
kanske stämmer bättre överrens med det kapital studenternas habitus håller. Det är likaså 
yrkesinriktade studier de i största utsträckning läser på universitetet.  Här ser vi alltså att en 
samstämmighet mellan vårt empiriska material och den delen av Bourdieus teori som 
behandlar utbildningsframgångar finns, eftersom det trots allt finns skillnader i hur väl 
studenterna upplever att de klarat gymnasiestudierna och att lägre sociala klassernas studenter 
i högre utsträckning ägnat och ägnar sig åt yrkesförberedande studier än vad övre 
samhällsklassens studenter gör. Här måste vi dock komma ihåg att studieframgångarna, precis 
som allt annat, i denna studie är baserad på studenternas egna upplevelser, därmed kan 
svarsalternativen ha olika innebörd för olika individer.
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På frågan om vilka sociokulturella faktorer som haft störst betydelse för val av studier på 
universitetet måste vårt svar bli föräldrarnas klasstillhörighet och utbildningsnivå, trots att 
studenterna själva inte anser det. Självklart är det inte uteslutande dessa faktorer som spelat 
roll, andra typer av faktorer kan vara sådana som gymnasiestudierna, vänner, 
arbetslivserfarenhet etc. men vad det gäller de sociokulturella faktorerna måste detta bli vårt 
svar efter att ha analyserat föreliggande material. 

Uppsatsens andra fråga handlade om fördelningen av klasstillhörigheten mellan de olika 
programmen. Innan vi besvarar den omnämnda frågan anser vi att det är relevant att återigen 
beskriva hur klasstillhörigheten ser ut bland alla de som deltog i studien. Som det har framgått 
av Figur 7, så kommer en större andel av deltagarna i undersökningen ur tjänstemannaklassen 
på mellan nivå, därefter kommer arbetarklassen och högre tjänstemannaklassen. Ser man på
klassfördelningen i vår undersökning ur ett bourdieuskt perspektiv skulle man kunna 
ifrågasätta fördelningen. Enligt Bourdieu borde samhällsklasserna på högre nivå vara 
överpresenterade på universitet, i och med att de genom utbildningssystemet försöker 
bibehålla sina positioner samt förmera sina kapital. Resultatet från vår undersökning visar 
nästan det motsatta. Här är till och med arbetsklassen representerad i större utsträckning än 
den högre tjänstemannaklassen. Kan vi utifrån vår undersökning i ifrågasätta eller falsifiera 
Bourdieus teori? Svaret på den ställda frågan blir naturligtvis ett nej. Det finns självfallet en 
hel rad förklaringar till varför vi inte skulle kunna falsifiera Bourdieus teori i vår 
undersökning. För det första var inte syftet med denna uppsats att försöka falsifiera Bourdieus 
teori, utan snarare använda hans teorier som ett verktyg för att analysera vårt empiriska 
material. För det andra är vår undersökning relativt liten och avgränsad, för att ta sig an denna 
stora uppgift. Men detta betyder inte att vi inte kan eller inte bör ifrågasätta Bourdieus teori 
och dess relevans för vår undersökning. Hur skulle vi kunna förklara det resultat som vi har 
fått fram genom vår undersökning och som inte går helt i linje med Bourdieus teori? Under 
avsnittet 3.5 i uppsatsen diskuterade vi Bourdieus relevans för svenska förhållanden. Däri 
framkom det bland annat att det finns skillnader mellan Sverige och Frankrike gällande 
utbildningssystemet. Broady menade att utbildningssystemet i Frankrike är under 
överklassens kontroll och används av denna klass för att bevara sin egen ställning och få 
fortsatt tillträde till maktpositioner. Medan utbildningssystemet i Sverige är i händerna på 
medelklassen. De högre samhällsklasserna i Sverige satsar på utbildningar utomlands och har 
samtidigt inte samma elitistiska karaktär. Denna skulle vara en rimlig förklaring till 
klassfördelningen i vår undersökning.  En annan förklaring till klassfördelningen kan vara att 
Örebro universitet är ett relativt nytt universitet som förmodligen har ett annat 
upptagningsområde än andra, mer etablerade universitet. Som framgått i kapitlet om tidigare 
forskning menar Palme att man måste göra skillnad på utbildning och utbildning mellan 
universiteten. Därför menar vi att det kan vara så att konkurrensen om platserna till vissa
utbildningar på Örebro universitet kanske inte är lika hård som vid större, mer traditionellt 
erkända universitet. Därmed kanske studenter som inte blir antagna till andra universitet blir 
antagna till Örebro universitet.

Nu återgår vi till uppsatsens andra fråga och ser hur klassfördelningen är mellan i olika 
programmen. Figur 8 i uppsatsen visade att det förekommer vissa skillnader mellan 
programmen i fråga om olika sociala klassers representation. Juristprogrammet och 
ekonomiprogrammet domineras av tjänstemannaklassen på mellan nivån. Juristprogrammet 
står ensamt om att domineras av tjänstemannaklassen på både mellan och högre nivån. På 
ekonomiprogrammet är det ingen större skillnad mellan frekvensen av arbetarklassen och 
högre tjänstemannaklassen, men andelen av studenter ur arbetarklassen är ändå 5 % större än 
högre tjänstemannaklassen. På sjuksköterskeprogrammet är det sammanlagt fler ur 
tjänstemannaklassen på mellan och högre nivå än vad det är ur arbetarklassen och lägre 
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tjänstemannaklassen. Byggarbetsledareprogrammet domineras tydligt av arbetarklassen och 
lägre tjänstemannaklassen och där finns inte en enda representant ur högre 
tjänstemannaklassen. Även lärarprogrammet domineras av studenter ur de lägre 
samhällsklasserna, dvs. arbetare- och lägre tjänstemannaklassen, det handlar om nästan 60 %. 
Därefter kommer tjänstemannaklassen på mellannivå som en stor grupp. Här kan vi alltså mer 
eller mindre skönja en tendens till att de högre sociala klasserna söker sig i större 
utsträckning, än de lägre klasserna, till utbildningar som i vanliga fall brukar förknippas med 
eller domineras av de högre samhällsklasserna, såsom juristprogrammet. Frågan är nu hur vi 
kan koppla denna klassfördelning mellan de olika programmen med Bourdieus teori. Som det 
har framkommit tidigare i teorikapitlet, så menar Bourdieu bland annat att man väljer 
inriktningar och ämnen som passar bäst in i den sociokulturella och ekonomiska klassen man 
härstammar ur. Att t.ex. lägre medelklass och arbetarklassen då snarare skulle välja 
vårdämnen, medan överklassen kanske skulle satsa högre. Med andra ord är det individens 
och klassens habitus som sätter gränser för det man intresserar sig för och klarar av på ett 
tillfredställande sätt, så genom sina utbildningsval reproducerar studenterna sitt klasshabitus. 
Även om habitus kan verka som en determinerande struktur beträffande människors livsbanor 
så betyder det inte att det inte pågår kapitalförmering och strider om högre positioner inom 
fältet. Striden om positionerna i fältet och kapitalförökningen sker enligt Bourdieu omedvetet, 
och därför inom det fält habituset äger tillträde. Kapitalens värde är relativa och bestäms av 
dem som erkänner det som ett högt kapital, därför kan den ena utbildningen vara lika mycket 
värt som den andra beroende på vilket klasshabitus man kommer ur. 

Även om vi i vårt resultat kan finna mönster av hur olika klasser till viss del söker sig till 
utbildningar som vanligen förknippas med deras samhällsklass så finner vi vissa väsentliga 
avvikelser. Ett intressant inslag, i detta sammanhang från vårt resultat, som varken går i linje 
med Bourdieus teori eller Broadys resonemang om svenska utbildningssystemet är att 
lärarprogrammet domineras av arbetarklassen och tjänstemannaklassen på lägre nivå. 
Bourdieu menar att lärarutbildningarna och utbildningssystemet i helhet ligger under de övre 
samhällsklassernas kontroll, medan Broady menar att utbildningssystemet i Sverige ligger i 
medelklassens händer. Självfallet kan vi inte, efter denna begränsade undersökning, mena att 
varken Bourdieu eller Broady har fel. Dock kan man fråga sig om det kan vara så att 
studenterna på lärarprogrammet i vår studie håller på att förflytta sig uppåt i klasserna? Eller 
är det kanske så att lärarutbildningen håller på att sjunka i grad eller status och därför blir att 
rymmas i de lägre samhällsklassernas fält? 

Svaret på vår andra fråga blir att det förekommer vissa skillnader mellan programmen i fråga 
om olika sociala klassers representation. Det är dock inga stora skillnader, med de är 
befintliga. Vi kommer även fram till att programmen vid universitetet, likt resultatet från 
Palmes utredning för tjugo år sedan, fortfarande är något uppdelade även mellan könen där 
exempelvis lärarutbildningen domineras av kvinnor ur de lägre klasserna och 
juristprogrammet av de högre samhällsklasserna och är något mer jämställt mellan könen. En 
glädjande del av resultatet är att förekomsten av representanter ur arbetarklassen är relativt 
stor.
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Bilaga 1: Enkät 

Hej!

Vi är två studenter som gör vår C-uppsats i sociologi. Vi behöver din hjälp för att kunna utföra studien 

och är mycket tacksamma om du vill ställa upp och besvara enkäten. Det är frivilligt och tar max fem 

minuter... Självklart är du helt anonym och enkäten kommer endast att läsas av oss under själva 

bearbetningen av materialet.

Studien omfattar det program du läser samt fyra helt andra program och syftet är att undersöka och 

redogöra för olika sociokulturella bakgrundsfaktorers betydelse för valet av typ av utbildning samt se om 

det finns skillnader mellan olika inriktningar med avseende på klasstillhörighet.

Stort tack för hjälpen. Med Vänlig Hälsning

Ali Abdelzadeh och Hanna-Lena S.Martinsson. Sociologi C ht-07

1. Kön 

     Man Kvinna 

2. Ålder 
________________________år

3. Vilket program läser du?

4. Vilket gymnasieprogram läste du?

5. Hur anser du att du klarade av grundskolan?

     Mycket bra 

     Bra 

     Dåligt 

6. Hur anser du att du klarade av gymnasiestudierna?

     Mycket bra 

     Bra 

     Dåligt 

7. Hjälpte föräldrar dig med läxläsning då du var mindre?

     Alltid   

    Ofta  

    Ibland 

     Sällan  

c c

c

c

c

cc

c

c

c

c

c

c



    Aldrig  

8. Hur svårt anser du att det är att klara dina studier på universitet? Ringa in en grad. 1 är 
mycket lätt och 5 mycket svårt. 

Mycket lätt 1 2 3 4 5    Mycket svårt

9. Hur mycket tid lägger du på dina studier i veckan, utöver föreläsningarna?

     10 – 20 h/vecka

     21-30 h/vecka

     31- 40 h/vecka

     Mer än 40 h/vecka

10. Ta ställning till detta påstående: Universitetsvärlden känns välbekant vad det gäller språk,
sätt att arbeta och tänka! 

     Stämmer mycket bra 

     Stämmer delvis

     Stämmer inte alls 

11. Mina föräldrar är/var utbildade på:

Mor: Far: 

    Grundskolenivå        Grundskolenivå    

    Gymnasienivå     Gymnasienivå 

    Universitets-/högskolenivå     Universitets-/högskolenivå 

    Har ingen utbildning alls     Har ingen utbildning alls

12. Vilken/vilka examen har dina föräldrar (t. ex. (fil. kand/ fil mag)? ( Svar endast om 
du har svarat universitets-/högskolenivå på föregående fråga)

Mor:____________________________

Far_____________________________

13. Har dina föräldrar skolat sig i vuxen ålder?

     Ja

     Nej
14. Föräldrarnas ursprung? 

     Båda är födda i Sverige 

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c

c

c

c

c

c



     EN av dem är född i Sverige 

     Ingen av dem är född i Sverige  

15. Har (hade) dina föräldrar arbete? 

Mor Far 
     Har arbete                              Har arbete

     Har inte arbete      Har inte arbete

     Är pensionär       Är pensionär   

16. Vilket yrke har (hade) dina föräldrar?
Far: __________________

Mor: _________________

17. Inom vilken sektor är dina föräldrar anställda?

Far Mor
     Offentlig sektor (kommun, landsting, stat)       Offentlig sektor (kommun, landsting, stat

    Privat sektor         Privat sektor

     Annat                  Annat

18. Arbetar/arbetade dina föräldrar med det de är utbildade till?

     Ja

     Nej

19. Hur växte du huvudsakligen upp? Markera endast ett alternativ

     Villa 

     Radhus 

     Lägenhet   

20. Hur vill du karaktärisera samhället du huvudsakligen växte upp i? Markera ett alternativ

     Storstad 

     Medelstor stad 

     Mindre stad eller tätort

     Landsbyggdssamhälle 

     Glesbyggd
  
21. Vad anser du själv är den främsta inspirationskällan till att du började studera vid 
universitetet? Gradera mellan ett och fem, där ett motsvarar mycket liten eller ingen betydelse 
alls och fem motsvarar stort inflytande eller betydelse.

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c

c

c c

c

c

cc c

c

c c

c

c



     Föräldrar 1   2   3   4   5

     Vänner/släkt   1   2   3   4   5

     Skolan   1   2   3   4   5

     Annat…Vad i så fall? Beskriv gärna  1   2   3   4   5

22. Skulle du själv påstå att dina föräldrars utbildning och yrke har spelat någon roll i 
ditt val av utbildning och dina framtidsplaner?

     Stämmer mycket bra 

     Stämmer delvis

     Stämmer inte alls 

23. Hur stor betydelse har följande faktorer haft för dig i ditt val av program eller inriktning av 
studier? Gradera mellan ett och fem, där ett motsvarar mycket liten eller ingen betydelse alls 
och fem motsvarar stort inflytande eller betydelse.

– Föräldrar och släktens uppmuntran och hjälp 1   2   3   4   5

– Föräldrar och släktens förväntningar 1    2    3    4    5

– Ekonomiska läget i hemmet 1    2    3    4    5 

– Det är en tradition inom släkten att utbilda sig 1    2    3    4    5 

- Denna utbildning har hög status.  1   2    3    4    5

– Jag gjorde som mina kompisar 1   2    3    4    5

– jag gör det mina föräldrar aldrig fick möjlighet till 1    2    3    4    5

– Min egen vilja, drivkraft och intresse 1    2    3    4    5

24. Varför läser du denna kurs eller program?  

 Stämmer Stämmer delvis  Stämmer inte alls

     Någon rekommenderade utbildningen

     För att utbildningen är intressant

     För att söka till forskarskolan

    För att få ett jobb

     Annat …….

nämligen______________________________________________________________________

25. Vad är målet med dina studier? Beskriv gärna yrken som du vill ägna dig åt efter 
utbildningen.

TACK FÖR ER MEDVERKAN!

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c c

c c c

c c c

c c c

c c c



Bilaga 2: Ålderskategorier kontra social klass

Tabell 9: Åldersfördelningen mellan programmen

67 74 33 57 6 237

20,8% 23,0% 10,2% 17,7% 1,9% 73,6%

14 27 12 10 1 64

4,3% 8,4% 3,7% 3,1% ,3% 19,9%

3 5 6 2 0 16

,9% 1,6% 1,9% ,6% ,0% 5,0%

1 2 2 0 0 5

,3% ,6% ,6% ,0% ,0% 1,6%

85 108 53 69 7 322

26,4% 33,5% 16,5% 21,4% 2,2% 100,0%

antal

% av total

antal

% av total

antal

% av total

antal

% av total

antal

% av total

18-25

26-35

36-45

45-60

åldersgrupper

Total

juristprog
rammet

sjuksköterske
programmet

Lärarprog
rammet

Ekonompr
ogrammet

Byggarbet
sledarepro
grammet

Program

Total

Tabell 10: Ålderskategori kontra social klass

55 33 75 51 23 237

23,2% 13,9% 31,6% 21,5% 9,7% 100,0%

60,4% 82,5% 75,8% 82,3% 76,7% 73,6%

25 6 22 7 4 64

39,1% 9,4% 34,4% 10,9% 6,3% 100,0%

27,5% 15,0% 22,2% 11,3% 13,3% 19,9%

10 1 1 3 1 16

62,5% 6,3% 6,3% 18,8% 6,3% 100,0%

11,0% 2,5% 1,0% 4,8% 3,3% 5,0%

1 0 1 1 2 5

20,0% ,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0%

1,1% ,0% 1,0% 1,6% 6,7% 1,6%

91 40 99 62 30 322

28,3% 12,4% 30,7% 19,3% 9,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal

% i ålderskategori

% i SocialKlass

Antal

% i ålderskategori

% i SocialKlass

Antal

% i ålderskategori

% i SocialKlass

Antal

% i ålderskategori

% i SocialKlass

Antal

% i ålderskategori

% i SocialKlass

18-25

26-35

36-45

45-60

Ålderskategori

Total

arbetare
lägre

tjänstemän
tjänstemän på

mellannivå
högre

tjänstemän företagare

SocialKlass

Total

Tabell 11: Chi2 till tabell 10

Chi-Square Tests

26,042 12 ,011Pearson Chi-Square
Value df

Asymp. Sig.
(2-sided)



Bilaga 3: Gymnasieprogram

Tabell 12: Korstabell över gymnasieprogram och universitetsprogram

5 2 7 2 2 18

5,9% 1,9% 13,2% 2,9% 28,6% 5,6%

3 5 3 4 1 16

3,5% 4,6% 5,7% 5,8% 14,3% 5,0%

4 2 1 5 0 12

4,7% 1,9% 1,9% 7,2% ,0% 3,7%

44 35 14 35 1 129

51,8% 32,4% 26,4% 50,7% 14,3% 40,1%

16 22 8 16 0 62

18,8% 20,4% 15,1% 23,2% ,0% 19,3%

4 7 8 4 0 23

4,7% 6,5% 15,1% 5,8% ,0% 7,1%

0 24 4 0 0 28

,0% 22,2% 7,5% ,0% ,0% 8,7%

0 1 3 0 0 4

,0% ,9% 5,7% ,0% ,0% 1,2%

1 2 5 0 0 8

1,2% 1,9% 9,4% ,0% ,0% 2,5%

0 1 0 0 2 3

,0% ,9% ,0% ,0% 28,6% ,9%

1 3 0 1 1 6

1,2% 2,8% ,0% 1,4% 14,3% 1,9%

3 1 0 1 0 5

3,5% ,9% ,0% 1,4% ,0% 1,6%

4 0 0 0 0 4

4,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2%

0 1 0 0 0 1

,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,3%

0 1 0 1 0 2

,0% ,9% ,0% 1,4% ,0% ,6%

0 1 0 0 0 1

,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,3%

85 108 53 69 7 322

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

ej svar

Ekonomisk

teknik

samhällsvetenskaplig

natur

estetisk

omvårdnad

hotell och restaurang

barn och fritid

hantverksprogrammet

media

europagymnasiet

international baccalureate

livets Ords Kristna
Gymnasium

komvux

fordon

Gymnasieprogram

Total

juristprog
rammet

sjuksköterske
programmet

Lärarprog
rammet

Ekonompr
ogrammet

Byggarbet
sledarepro
grammet

Program

Total

Tabell 13: Chi2 test till tabell 12

Chi-Square Tests

187,742 60 ,000

322

Pearson
Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)



Tabell 14: Gymnasieinriktning och social klass

9 1 4 2 2 18

9,9% 2,5% 4,0% 3,2% 6,7% 5,6%

44 27 68 47 16 202

48,4% 67,5% 68,7% 75,8% 53,3% 62,7%

38 12 27 13 12 102

41,8% 30,0% 27,3% 21,0% 40,0% 31,7%

91 40 99 62 30 322

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal

% i Sociala
klassen

Antal

% i Sociala
klassen

Antal

% i Sociala
klassen

Antal

% i Sociala
klassen

ej svar

teoretiska

yrkesförberedande

Kategorier

Total

arbetare
lägre

tjänstemän
tjänstemän på

mellannivå
högre

tjänstemän företagare

SocialaKLasser1

Total

Tabell 15: Chi2 till tabell 14
Chi-Square Tests

17,079 8 ,029

17,021 8 ,030

,073 1 ,787

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)



Bilaga 4: Hur studenterna själva anser att de klarade gymnasieskolan 
kontra social klass

Tabell 16: Gymnasiestudier kontra social klass

2 32 52 5 0 91

2,2% 35,2% 57,1% 5,5% ,0% 100,0%

0 17 17 5 1 40

,0% 42,5% 42,5% 12,5% 2,5% 100,0%

0 56 37 6 0 99

,0% 56,6% 37,4% 6,1% ,0% 100,0%

0 37 21 4 0 62

,0% 59,7% 33,9% 6,5% ,0% 100,0%

0 15 13 2 0 30

,0% 50,0% 43,3% 6,7% ,0% 100,0%

2 157 140 22 1 322

,6% 48,8% 43,5% 6,8% ,3% 100,0%

Antal

% i SocialKLass

Antal

% i SocialKLass

Antal

% i SocialKLass

Antal

% i SocialKLass

Antal

% i SocialKLass

Antal

% i SocialKLass

arbetare

lägre tjänstemän

tjänstemän på mellannivå

högre tjänstemän

företagare

SocialaKLasser1

Total

ej svar mycket bra bra dåligt mycket dåligt

klarat gymnasieskola

Total

Tabell 17: Chi2 test till tabell 16

26,962 16 ,042

322

Pearson Chi-Square
Value df

Asymp. Sig.
(2-sided)



Bilaga 5: Läxhjälp och social klass

Tabell 18: Läxhjälp och social klass

13 28 22 24 4 91

14,3% 30,8% 24,2% 26,4% 4,4% 100,0%

9 12 14 5 0 40

22,5% 30,0% 35,0% 12,5% ,0% 100,0%

20 28 31 19 1 99

20,2% 28,3% 31,3% 19,2% 1,0% 100,0%

8 22 25 5 2 62

12,9% 35,5% 40,3% 8,1% 3,2% 100,0%

5 9 7 5 4 30

16,7% 30,0% 23,3% 16,7% 13,3% 100,0%

55 99 99 58 11 322

17,1% 30,7% 30,7% 18,0% 3,4% 100,0%

Antal

Procent i klass

Antal

Procent i klass

Antal

Procent i klass

Antal

Procent i klass

Antal

Procent i klass

Antal

Procent i klass

arbetare

lägre tjänstemän

tjänstemän på mellannivå

högre tjänstemän

företagare

SocialKlass1

Total

alltid ofta ibland sällan aldrig

Läxhjälp

Total

Tabell 19: Chi2 test till tabell 18

Chi-Square Tests

26,538 16 ,047

25,314 16 ,064

,228 1 ,633

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)



Bilaga 6: Tid avsatt för studier per vecka kontra program

Tabell 20: Tid till studier

0 39 24 15 7 85

,0% 45,9% 28,2% 17,6% 8,2% 100,0%

1 56 42 9 0 108

,9% 51,9% 38,9% 8,3% ,0% 100,0%

0 29 16 6 2 53

,0% 54,7% 30,2% 11,3% 3,8% 100,0%

0 22 27 20 0 69

,0% 31,9% 39,1% 29,0% ,0% 100,0%

0 4 3 0 0 7

,0% 57,1% 42,9% ,0% ,0% 100,0%

1 150 112 50 9 322

,3% 46,6% 34,8% 15,5% 2,8% 100,0%

antal

procent

antal

procent

antal

procent

antal

procent

antal

procent

antal

procent

juristprogrammet

sjuksköterskeprogra
mmet

Lärarprogrammet

Ekonomprogrammet

Byggarbetsledarepro
grammet

Program

Total

ej svar 10-20h/v 21-30h/v 31-40h/v mer än 40h/v

tid till studier

Total

Tabell 21: Chi2 test till tabell 20

37,063 16 ,002

322

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)



Bilaga 7: Föräldrarnas utbildningsnivå

Tabell 22: Moderns utbildningsnivå

13 20 13 13 1 60

15,3% 18,5% 24,5% 18,8% 14,3% 18,6%

25 43 17 24 3 112

29,4% 39,8% 32,1% 34,8% 42,9% 34,8%

46 44 22 30 2 144

54,1% 40,7% 41,5% 43,5% 28,6% 44,7%

1 1 1 2 1 6

1,2% ,9% 1,9% 2,9% 14,3% 1,9%

85 108 53 69 7 322

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

grundskolenivå

gymnasienivå

universitet/högskola

ingen utbildning

modersutbildning

Total

juristprog
rammet

sjuksköterske
programmet

Lärarprog
rammet

Ekonompr
ogrammet

Byggarbet
sledarepro
grammet

Program

Total

Tabell 23: Chi2 test och kontingent koefficient till tabell 22

Chi-Square Tests

12,838 12 ,381

322

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Symmetric Measures

,196 ,381

322

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Tabell 24: Faderns utbildningsnivå

0 1 0 1 0 2

,0% ,9% ,0% 1,4% ,0% ,6%

17 29 12 14 4 76

20,0% 26,9% 22,6% 20,3% 57,1% 23,6%

21 37 22 33 1 114

24,7% 34,3% 41,5% 47,8% 14,3% 35,4%

45 41 17 19 1 123

52,9% 38,0% 32,1% 27,5% 14,3% 38,2%

2 0 2 2 1 7

2,4% ,0% 3,8% 2,9% 14,3% 2,2%

85 108 53 69 7 322

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

Antal

Procent i program

ej svar

grundskolenivå

gymnasienivå

universitet/högskola

ingen utbildning

Fadersutbildning

Total

juristprog
rammet

sjuksköterske
programmet

Lärarprog
rammet

Ekonompr
ogrammet

Byggarbet
sledarepro
grammet

Program

Total

Tabell 25: Chi2 test och kontingent koefficient till tabell 24

Chi-Square Tests

30,022 16 ,018

322

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Symmetric Measures

,292 ,018

322

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.



Bilaga 8: Föräldrarnas arbetssituation

Tabell 26: Faderns arbetssituation

1 62 7 20 90

1,1% 68,9% 7,8% 22,2% 100,0%

0 39 0 1 40

,0% 97,5% ,0% 2,5% 100,0%

0 82 6 11 99

,0% 82,8% 6,1% 11,1% 100,0%

1 54 1 6 62

1,6% 87,1% 1,6% 9,7% 100,0%

0 26 1 3 30

,0% 86,7% 3,3% 10,0% 100,0%

2 263 15 41 321

,6% 81,9% 4,7% 12,8% 100,0%

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

arbetare

lägre tjänstemän

tjänstemän på mellannivå

högre tjänstemän

företagare

Social
Klass

Total

ej svar har arbete
har inte
arbete är pensionär

Pappa har arbete eller inte

Total

Tabell 27: Moderns arbetssituation

0 72 5 14 91

,0% 79,1% 5,5% 15,4% 100,0%

0 35 3 2 40

,0% 87,5% 7,5% 5,0% 100,0%

1 90 3 5 99

1,0% 90,9% 3,0% 5,1% 100,0%

0 58 0 4 62

,0% 93,5% ,0% 6,5% 100,0%

1 21 3 5 30

3,3% 70,0% 10,0% 16,7% 100,0%

2 276 14 30 322

,6% 85,7% 4,3% 9,3% 100,0%

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

Antal

% i social klass

arbetare

lägre tjänstemän

tjänstemän på mellannivå

högre tjänstemän

företagare

Social
klass

Total

ej svar har arbete
har inte
arbete är pensionär

Mamma har arbete eller inte

Total



Bilaga 9: Den främsta inspirationskällan 

Tabell 28: Frekvenstabell över svarsalternativen i fråga 21

22 132 21 19

63 7 79 55

65 9 83 70

87 18 76 73

63 32 48 72

22 124 15 33

322 322 322 322,00

ej svar

mycket liten

liten

mer än lite, men
mindre än mycket

stor

mycket stor

Total

svarsalternativ
skolan annat vänner/släkt föräldrar

Tabell 29: Inspirationskälla - föräldrar

0 12 17 21 21 14 85

,0% 14,1% 20,0% 24,7% 24,7% 16,5% 100,0%

1 25 28 27 21 6 108

,9% 23,1% 25,9% 25,0% 19,4% 5,6% 100,0%

18 9 6 5 10 5 53

34,0% 17,0% 11,3% 9,4% 18,9% 9,4% 100,0%

0 8 16 19 19 7 69

,0% 11,6% 23,2% 27,5% 27,5% 10,1% 100,0%

0 1 3 1 1 1 7

,0% 14,3% 42,9% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0%

19 55 70 73 72 33 322

5,9% 17,1% 21,7% 22,7% 22,4% 10,2% 100,0%

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

juristprogrammet

sjuksköterskeprogra
mmet

Lärarprogrammet

Ekonomprogrammet

Byggarbetsledarepro
grammet

Program

Total

ej svar mycket liten liten

mer än lite,
men mindre
än mycket stor mycket stor

Föräldrar

Total

Tabell 30: Chi2 test till tabell 29

Chi-Square Tests

106,976 20 ,000

82,763 20 ,000

1,712 1 ,191

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Tabell 31: Kontingent koefficient till tabell 29

Symmetric Measures

,499 ,000

-,073 ,049 -1,310 ,191

-,075 ,055 -1,350 ,178

322

Contingency CoefficientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error Approx. T Approx. Sig.



Vänner/släkt

Tabell 32: Inspirationskälla - vänner/släkt

0 21 21 20 18 5 85

,0% 24,7% 24,7% 23,5% 21,2% 5,9% 100,0%

1 31 33 30 10 3 108

,9% 28,7% 30,6% 27,8% 9,3% 2,8% 100,0%

20 12 9 6 2 4 53

37,7% 22,6% 17,0% 11,3% 3,8% 7,5% 100,0%

0 14 18 18 17 2 69

,0% 20,3% 26,1% 26,1% 24,6% 2,9% 100,0%

0 1 2 2 1 1 7

,0% 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 100,0%

21 79 83 76 48 15 322

6,5% 24,5% 25,8% 23,6% 14,9% 4,7% 100,0%

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

Antal

% i program

juristprogrammet

sjuksköterskeprogra
mmet

Lärarprogrammet

Ekonomprogrammet

Byggarbetsledarepro
grammet

Program

Total

ej svar mycket liten liten

mer än lite,
men mindre
än mycket stor mycket stor

Vänner och släkt

Total

Tabell 33: Chi2 test till tabell 32

Chi-Square Tests

120,801 20 ,000

94,039 20 ,000

,640 1 ,424

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Tabell 34: Kontingent koefficient till tabell 32

Symmetric Measures

,522 ,000

-,045 ,051 -,799 ,425

-,049 ,057 -,870 ,385

322

Contingency CoefficientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error Approx. T Approx. Sig.

Skolan 

Tabell 35: Inspirationskälla - skolan

0 21 15 20 21 8 85

,0% 24,7% 17,6% 23,5% 24,7% 9,4% 100,0%

2 26 25 31 21 3 108

1,9% 24,1% 23,1% 28,7% 19,4% 2,8% 100,0%

20 8 7 9 5 4 53

37,7% 15,1% 13,2% 17,0% 9,4% 7,5% 100,0%

0 8 16 24 14 7 69

,0% 11,6% 23,2% 34,8% 20,3% 10,1% 100,0%

0 0 2 3 2 0 7

,0% ,0% 28,6% 42,9% 28,6% ,0% 100,0%

22 63 65 87 63 22 322

6,8% 19,6% 20,2% 27,0% 19,6% 6,8% 100,0%

Antal

% i Program

Antal

% i Program

Antal

% i Program

Antal

% i Program

Antal

% i Program

Antal

% i Program

juristprogrammet

sjuksköterskeprogra
mmet

Lärarprogrammet

Ekonomprogrammet

Byggarbetsledarepro
grammet

Program

Total

ej svar mycket liten liten

mer än lite,
men mindre
än mycket stor mycket stor

Skolan

Total



Tabell 36: Chi2 test till tabell 35

Chi-Square Tests

111,951 20 ,000

89,479 20 ,000

,107 1 ,744

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Tabell 37: Kontingent koefficient till tabell 35

Symmetric Measures

,508 ,000

-,018 ,049 -,326 ,745

-,017 ,055 -,297 ,767

322

Contingency CoefficientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error Approx. T Approx. Sig.

Annat 

Tabell 38: Inspirationskälla - Annat

40 3 2 6 5 29 85

47,1% 3,5% 2,4% 7,1% 5,9% 34,1% 100,0%

34 2 4 7 13 48 108

31,5% 1,9% 3,7% 6,5% 12,0% 44,4% 100,0%

27 0 0 0 9 17 53

50,9% ,0% ,0% ,0% 17,0% 32,1% 100,0%

27 2 3 5 5 27 69

39,1% 2,9% 4,3% 7,2% 7,2% 39,1% 100,0%

4 0 0 0 0 3 7

57,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 42,9% 100,0%

132 7 9 18 32 124 322

41,0% 2,2% 2,8% 5,6% 9,9% 38,5% 100,0%

Antal

% iProgram

Antal

% iProgram

Antal

% iProgram

Antal

% iProgram

Antal

% iProgram

Antal

% iProgram

juristprogrammet

sjuksköterskeprogra
mmet

Lärarprogrammet

Ekonomprogrammet

Byggarbetsledarepro
grammet

Program

Total

ej svar mycket liten liten

mer än lite,
men mindre
än mycket stor mycket stor

Annat

Total

Tabell 39: Chi2 test till tabell 38

Chi-Square Tests

21,751 20 ,354

28,312 20 ,102

,007 1 ,932

322

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Tabell 40: Kontingent koefficient till tabell 38

Symmetric Measures

,252 ,354

,005 ,056 ,085 ,932

,014 ,056 ,247 ,805

322

Contingency CoefficientNominal by Nominal

Pearson's RInterval by Interval

Spearman CorrelationOrdinal by Ordinal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Error Approx. T Approx. Sig.



Bilaga 10: Föräldrars utbildning och yrkes betydelse kontra social klass 
och egen vilja, drivkraft och intresse

Tabell 41: Social klass och egen upplevelse av hur föräldrarnas utbildning och yrke har inflytande

0 3 31 57 91

,0% 3,3% 34,1% 62,6% 100,0%

0 1 12 27 40

,0% 2,5% 30,0% 67,5% 100,0%

0 16 37 46 99

,0% 16,2% 37,4% 46,5% 100,0%

1 11 26 24 62

1,6% 17,7% 41,9% 38,7% 100,0%

1 1 8 20 30

3,3% 3,3% 26,7% 66,7% 100,0%

2 32 114 174 322

,6% 9,9% 35,4% 54,0% 100,0%

Antal

Procent i social
klass

Antal

Procent i social
klass

Antal

Procent i social
klass

Antal

Procent i social
klass

Antal

Procent i social
klass

Antal

Procent i social
klass

arbetare

lägre tjänstemän

tjänstemän på mellannivå

högre tjänstemän

företagare

SocialaKLasser1

Total

ej svar stämmer bra
stämmer

delvis
stämmer
inte alls

föräldrarsutbildningochegenutbildning

Total

Tabell 42: Chi2 test till tabell 41

Chi-Square Tests

30,301 12 ,003

322

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

Tabell 43: Studenternas upplevelse av föräldrarnas yrke och utbildnings inflytande kontra deras egen 
vilja, drivkraft och intresse

1 1 0 0 0 0 2

,3% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6%

1 0 0 1 9 21 32

,3% ,0% ,0% ,3% 2,8% 6,5% 9,9%

0 1 2 7 21 83 114

,0% ,3% ,6% 2,2% 6,5% 25,8% 35,4%

0 1 0 7 29 137 174

,0% ,3% ,0% 2,2% 9,0% 42,5% 54,0%

2 3 2 15 59 241 322

,6% ,9% ,6% 4,7% 18,3% 74,8% 100,0%

Antal

procent
av total

Antal

procent
av total

Antal

procent
av total

Antal

procent
av total

Antal

procent
av total

ej svar

stämmer bra

stämmer delvis

stämmer inte alls

föräldrarsutbildning
ochegenutbildning

Total

ej svar mycket liten liten

mer än lite
men mindre

än stor stor mycket stor

Begendrivkraftviljaointresse

Total

Tabell 44: Chi2 test till tabell 43

Chi-Square Tests

144,929 15 ,000

322

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)


