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Sammanfattning 

Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att förstå hur individer tänker och resonerar omkring 

akademiska studier för att vara professionell i yrkesrollen. Att ha goda kunskaper om vad det är som 

påverkar utbildnings- och karriärval hos individer är viktigt. Syftet med denna studie är att få en 

större förståelse av vilka faktorer som påverkar utbildningsvalen i mindre orter med långa 

geografiska avstånd till utbildningsmöjligheter. Frågeställningarna handlar om fördomar om 

akademiska studier i mindre orter, familjens utbildningsbakgrund, om individerna på dessa orter 

anser att geografiska avstånd är ett stort hinder samt om det tenderar att skilja sig mellan könen vid 

val att påbörja akademiska studier.  

Studien är en kvantitativ undersökning med en enkätmetod.  I denna studie användes Hodkinson och 

Sparkes careership teori samt Pierre Bourdieus klassteori för att se kopplingar mellan våra resultat 

och vad teorier säger. Utöver teorier användes tidigare forskning inom områdena om klass, kön och 

geografiska skillnader.  

Resultatet från studien visar att det är fler kvinnor än män i vår studie som väljer att studera på 

akademisk nivå samt att majoriteten av respondenterna värderar akademisk utbildning högt, 

oberoende av föräldrars utbildningsnivå. Studien visar inga tydliga samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och respondentens egen utbildningsnivå eller värdering av akademiska studier. 

Geografiska avstånd till universitet/högskola tenderar att inte avgöra i alltför hög utsträckning vid val 

av akademiska studier och majoriteten av respondenternas omgivning förefaller tala relativt positivt 

om akademiska studier.  
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1. Inledning 
 
Sverige har en välutbildad befolkning och individer med högre utbildning blir allt vanligare och 

vanligare, speciellt i större städer som exempelvis Stockholm (Statistiska centralbyrån, 2017) (SCB). 

Sverige är ett modernt välfärdssamhälle och högre utbildning ses som en viktig del i samhällets 

struktur och uppbyggnad. Individer med akademisk utbildning höjer hela samhällets kompetens. 

Befolkningen och staten blir rikare genom en hög kompetens i samhället vilket leder till en 

förbättrad välfärd i landet. På individnivå handlar en högre utbildning om en ökad inkomst, ökad 

social status genom ett högre statusyrke och därför ses utbildning som någonting positivt (Svensson, 

2009, s. 208–209). 

Hellmark Knutsson och Alkurdi (2015) skriver att individer väljer bort universitet/högskolestudier av 

olika anledningar. Regeringen arbetar för att utöka tillgängligheten av akademiska studier så 

individer från orter som befinner sig geografiskt längre bort från utbildningsorterna kan få en bättre 

möjlighet till akademiska studier. De hävdar att regeringen vill att studier på akademisk nivå skall 

vara nåbart för alla individer oavsett klassbakgrund och geografisk position. 

Skolverket (2013, s. 20) påpekar att skolor har en plikt att tillhanda hålla en studie- och 

yrkesvägledare eller personal som kan tillfredsställa behovet av vägledning för eleverna. För att 

behovet skall bli tillfredsställt bör studie- och yrkesvägledaren ha goda kunskaper om vad som 

påverkar elevernas studie- och yrkesval. Med kunskaper om hur kön, sociala och kulturella 

bakgrunder och uppväxtort påverkar valet ungdomarna gör ökar professionaliteten. 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att undersöka olika faktorer som kan påverka valet till akademiska 

studier för individer på mindre orter i Norrbotten. Fokus är främst på hur familjens 

utbildningsbakgrund och geografisk placering påverkar. Samt hur det skiljer sig mellan könen när det 

kommer till valet att påbörja studier på akademisk nivå. 

 
1.2 Frågeställningar och hypoteser 
 

1. Finns det en koppling mellan familjens utbildningsbakgrund och hur individen värderar 

akademisk utbildning? 
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2. Tenderar geografiska avstånd till universitet/högskola att påverka individer i valet av 

akademiska studier? 

3. Tenderar det att skilja sig mellan könen i valet att påbörja studier på akademisk nivå? 

4. Hur tenderar attityderna att se ut gentemot akademiska studier på mindre orter? 

 

1.2.1 Hypoteser 
 
Frågeställning 1: Tidigare forskning (Diemer & Ali, 2009, s. 256) visar på att familjens 

utbildningsbakgrund tenderar att påverka en individs studie- och yrkesval. Individer från en familj 

med hög utbildningsbakgrund har större möjligheter till att studera vidare än andra. Därför tror vi 

att individer som kommer från högre socioekonomiska bakgrunder har större benägenhet att 

studera på akademisk nivå. 

Frågeställning 2: Enligt Jönsson (1993) har individer färre jobb och utbildningsmöjligheter om de bor 

på en mindre ort med långt avstånd till universitet/högskolor. Därför tror vi att individer tenderar att 

påverkas av geografiska avstånd till Universitet och högskolor.  

Frågeställningar 3: Vi tror att resultatet kommer att visa att fler kvinnor i vår studie har valt att 

studera på akademisk nivå eftersom SCB:s (2017) statistik visar tydligt på att fler kvinnor än män i 

Sverige väljer att studera vidare på universitet/högskolor. 

Frågeställning 4: Svensson (2006, s. 34-35) har i en studie fått fram att i större städer finns mer 

möjligheter till högre studier, vilket kan leda till att det pratas det mer positivt om detta. Fler vill 

flytta till större städer och intresset ökar för högre studier där. I mindre orter finns fler 

begränsningar när det kommer till att studera vidare vilket medför en mer negativ inställning till 

akademiska studier. Därför tror vi att resultatet kommer visa att individer i mindre orter talar relativt 

dåligt om högre studier.  

 

1.3 Centrala begrepp 
 
Socioekonomisk status – Encyklomedica (u.å) beskriver socioekonomisk status som ett 

samlingsnamn för utbildningsnivå, inkomstatus och inkomstnivå. Med en hög socioekonomisk status 

menas individer med en högre utbildning, har ett statusyrke och tjänar stora mängder pengar.   

Klass - Ett samlingsnamn för individer som har likartade socioekonomiska förutsättningar 

(Nationalencyklopedin, u.å). 
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Utbildningsbakgrund - Vilken utbildningsnivå som individerna eller individernas vårdnadshavare har 

sedan tidigare. 

Utbildningskapital - Kunskaper och värderingar individer ärver under uppväxten från närstående om 

utbildning (Broady, 1998).  

Mindre ort i Norrbotten - Med detta menas en liten ort med mindre än 20 000 invånare med långa 

avstånd till universitet/högskolor. 

Högre studier/ akademiska studier - Med detta menas avslutade högre studier, dvs minst 2-åriga 

studier på högskola och universitet i Sverige. 

Handlingshorisont - Med handlingshorisont menas det som en individ uppfattar som valbart och 

möjligt för denne. Handlingshorisonten påverkas av olika faktorer i en individs liv så som av 

familjebakgrund, livshistoria eller kultur (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

 

1.4 Tidigare forskning  
 
Detta avsnitt kommer bestå av tidigare forskning som berör frågeställningarna i denna uppsats. 

Forskningen skall ha fokus på klass, kön och mindre orter med långa avstånd från 

universitet/högskola.  

 

1.4.1 Klass 
 
Diemer och Ali (2009, s. 256) menar att växa upp i högre socioekonomiska statusförhållanden finns 

det generella fördelar med hur vårdnadshavarna pratar om studier. Detta bidrar till att ge positiva 

intryck till vikten av akademiska studier. Vårdnadshavarna med en högre socioekonomisk status 

tenderar att motivera barnen och ungdomarna till akademiska studier i högre utsträckning vilket 

bidrar till ökade valmöjligheter. Det är generellt lättare för individer med en ekonomisk trygghet i 

grunden att våga självförverkliga sina drömmar. Svensson (2009, s. 209) påpekar att individer med 

en högre utbildning i grunden betraktar akademisk utbildning som något värdefullt i högre 

utsträckning än individer med en lägre utbildningsbakgrund. På grund av detta tenderar de familjer 

med högre utbildningskapital skicka sina barn till fler och längre akademiska utbildningar. I sin tur 

medför detta en utbildningsinflation inom familjer med högre utbildningskapital.   
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I en studie gjord av Field och Morgan-Klein (2013, s. 162) i Storbritannien undersöker de faktorer till 

individers livsval. Vilken social klass en individ tillhör har en stor betydelse till utbildnings- och 

karriärvalen denne gör. Individer med en högre socioekonomisk position har vanligen bättre chanser 

att nå framgång, välstånd och hög social status. Studien utgick från intervjuer med 83 studenter i 

Skottland. Dessa studenter hade väldigt olika utbildningar för att öka mångfalden av klassbakgrund, 

de kontaktades via mejl men även studenter som hade hört talas om studien på annat sätt visade 

intresse och ville vara delaktiga. Ungdomar med lägre klassbakgrund har varit en minoritet vid 

akademiska studier men på senare år har det blivit vanligare för ungdomar med en lägre 

klassbakgrund att studera på akademisk nivå (Field & Morgan-Klein, 2013, s. 163). 

En studie gjord av Johansson (2003, s. 31) i Norrköping syftade till att ge en bredare kunskap om 

ungdomars väg till karriärutveckling i en stad med en stark arbetarprägel. Studiens empiri 

införskaffades först genom observationer i en klass som gick sista året på gymnasieskolan, sedan 

intervjuade hon eleverna och sist följde hon upp fem av eleverna under en period av två år efter 

studenten.  

I studien av Johansson (2003) framkom det att ungdomar med en lägre klassposition tenderar att 

tycka att akademiska studier är främmande och dyrt samtidigt som de anser att en akademisk 

utbildning är viktigt för att främja deras karriärutveckling. Johansson (2003, s. 17) beskriver vidare 

om den “dåliga” attityden gentemot akademiska studier hon upplever i Norrköpings kommun. Hon 

påpekar att politikerna i kommunen är medvetna om utbildningsnivån och näringslivet speglar 

varandra vilket ger en ond cirkel eftersom få högteknologiska företag etablerar sig i staden. 

Johanssons (2003, s. 95) studie visade även på att ungdomar som kommer från en studieovan 

hemmiljö har svårare att erhålla kunskaper och fatta viktiga beslut. Detta kan bidra till att det blir 

svårare för ungdomar med lägre utbildningskapital att ha konkreta mål att sträva efter. Ungdomen 

kan i och med detta ges mindre chanser att gå vidare till akademiska studier.  

 

1.4.1.1 Social snedrekrytering  
 
Vidare nämner Johansson (2003, s. 94) om den sociala snedrekryteringen i högre studier. Individer 

med ett högre utbildningskapital samt som har en viss social bakgrund når många gånger en högre 

utbildningsnivå än andra. Social snedrekrytering är samband som finns mellan utbildning och social 

bakgrund. Vid en tydligare koppling mellan utbildning och social bakgrund blir den sociala 

snedrekryteringen starkare (Hellmark Knutsson & Alkurdi, 2015).  
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I en studie av Björklund, Jäntti och Roemer (2012, s. 688) framkom det att det finns en social 

snedrekrytering när det kommer till akademiska studier. Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och 

klasstillhörighet är två stora faktorer som påverkar en individs utbildnings- och karriärval. Det 

framkom att ungdomar med högre klassbakgrund tenderar att studera vidare på akademisk nivå i 

högre utsträckning än individer med en lägre klassbakgrund. Det framkom även av Björklund et al. 

(2012, s. 675) att individens egna IQ hade viss betydelse men för att nå framgång måste alla individer 

anstränga sig och arbeta för att “nå toppen”. Studien av Björklund et al. (2012) tog sin empiri genom 

olika myndigheters data på män som var födda mellan 1955-1967 där de studerade om det visades 

samband om individerna var hög-inkomsttagare och bakgrund i form av vårdnadshavarnas 

utbildningsbakgrund och inkomst, familjestrukturer och deras egna IQ före vuxenlivet.  

 

1.4.2 Geografiska skillnader  
 
En studie av Jönsson (1993) som gjordes på 1600 högstadieelever i tre olika kommuner som 

benämndes Villastad, Mellanstad och Bruksort framkom det att det har stor betydelse var en individ 

växer upp när det kommer till vilka studie- och yrkesval individen gör i livet. Utbudet ser olika ut på 

olika orter vilket medför att det blir olika möjligheter och begränsningar. I större städer finns det 

mycket mer att välja på än på mindre orter när det kommer till olika arbeten och utbildningar. 

Individer uppväxta på mindre orter som har långt till ett universitet/högskola tvingas oftast flytta om 

det är så att de vill studera vidare på akademisk nivå, detta är dock inte möjligt för alla (Jönsson, 

1993).   

I en studie av Field och Morgan-Klein (2013, s. 170) kom det fram att individer från mindre orter som 

har anpassat sig till högre studier kan tappa sin tillhörighet till sin hemort. En person som blev 

intervjuad i studien påpekar att det var svårt att hålla kontakten med sina vänner och familj som 

bodde kvar på hemorten detta medförde en känsla av att hon brutit sig ur sitt tidigare liv. Att tappa 

tillhörigheten till sin hemort skrämmer en del ungdomar och på grund av detta kan karriärvalen 

påverkas.  Johansson (2003, s. 52) nämner i sin studie att många ungdomar på mindre orter som 

kommer från en familj med lägre klassbakgrund kan känna att det sociala kapitalet är viktigt när de 

ska flytta till en större stad. Har individen ett litet utbildningskapital med sig är det svårt att veta vad 

det innebär att studera på akademisk nivå (Johansson, 2003, s. 183). 

I en studie av Svensson (2006, s. 34) tas begreppet ”rulltrapperegion” upp. Med detta begrepp 

menas att regioner som attraherar inflyttare kan liknas med en uppåtgående rulltrappa. Större 

städer attraherar människor då det finns mycket möjligheter till att göra karriär. Det finns många 
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expansiva företag, många utbildningsmöjligheter och tillväxten är god. I de tre storstadsregionerna i 

Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö är arbetsinkomsterna allra högst, medan dem i stora delar 

av Norrland är som lägst. Vilket medför att individer som valt att flytta för studier ofta också söker 

jobb i de städer där arbetsinkomsten är högre (Ahrne, Roman & Franzén, 2003, s. 108-109). Detta 

leder enligt Svensson (2006, s. 35) i sin tur till att dessa större städer blir mer positivt laddade och att 

populariteten ständigt ökar. En region där arbetslösheten är låg, inkomsterna höga och där 

utbildningsnivån är hög blir mer omtalade och människor vill gärna bo där. I och med detta så finns 

det även fler motiverade individer som vill utbilda sig och göra karriär. Detta kan leda till att det 

skapas ett viss socialt kapital hos invånarna i regionen som har en viss norm. Vilket medför att det är 

fler som väljer att studera vidare på akademisk nivå, oavsett vilken klassbakgrund de har (Svensson, 

2006, s. 50).   

Dessa storstadsområden kan dock också ha en negativ effekt på de som inte uppnår denna ”klass” 

(Svensson, 2006, s. 35). Trots att möjligheterna är betydligt större om du är uppväxt i en större stad 

så är det inte alla som kan studera vidare på högre nivå. Om individen har ett lågt socialt kapital, lågt 

ekonomiskt kapital och lågt kulturellt kapital så minskar chanserna avsevärt oavsett om du är 

uppväxt i en stor stad eller i en liten stad (Broady, 1998, s. 9).  

 

1.4.3 Kön  
 
Dahlstedt, Sandberg, Fejes och Olson (2017, s. 17) argumenterar om att kön är det som har störst 

påverkan på individers karriärval. En individs handlingshorisont är präglad av de sociala normerna 

och förväntningar om vad för kunskaper och kompetenser respektive kön skall förfoga över. Kvinnor 

tenderar att välja yrken som innefattar att hjälpa individer, interaktioner, relationer med individer 

som har samma värdegrund och så vidare. Medan män tenderar att välja yrken som ger dem 

ledarskap, självständighet och inflytande. Normerna i dagens sociala samhälle styr individers 

tänkande mer eller mindre vilket i sin tur bidrar till en snävare handlingshorisont. 

Enligt SCBs (2017) statistik syns det en tydlig skillnad mellan könen när det kommer till akademiska 

studier på alla nivåer samt geografiskt område. Jämförelsen är gjord i två städer, en större stad med 

goda akademiska möjligheter. Den andra staden är en mindre stad med långa avstånd till universitet 

och högskola. I båda städerna och på båda nivåerna av akademiska studier syns det en tydlig skillnad 

mellan könen. I den mindre staden är det dock tydligare skillnader. Kvinnor tenderar att i högre 

utsträckning studera på akademisk nivå än vad män gör. Den totala skillnaden i båda städerna 2017 

var ca 15 % fler kvinnor än män som hade läst akademiska studier. På den mindre orten var det ca 15 
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% fler kvinnor som hade en eftergymnasial utbildning som var kortare än tre år och ca 56 % fler 

kvinnor som hade en eftergymnasial utbildning som var längre än tre år. I den större staden syntes 

inte lika stora procentuella skillnader mellan könen. Den eftergymnasiala utbildningen som var 

kortare än tre år hade ca 5 % fler kvinnor än män och utbildningen som pågick längre än tre år hade 

ca 18 % fler kvinnor än män.  

Kvinnors och mäns val av utbildning väljs via normer i det sociala samhället. Det är tydligt genom att 

granska SCBs (2017) statistik att kvinnor tenderar att läsa på akademisk nivå i högre utsträckning än 

vad män gör. Det är även tydligt att kvinnor i mindre städer som är längre från utbildningsorterna 

väljer i en ännu större utsträckning att läsa på högskola/universitet än män i dessa städer, i en större 

stad med goda utbildningsmöjligheter är det inte lika stora procentuella skillnader, även om 

skillnader finns även där.  

   

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
 
Detta avsnitt handlar om de två teorier som skall användas för att sätta resultaten i en teoretisk 

kontext från forskningsmetoden. Teorierna som skall användas är Pierre Bourdieus klassteori och 

Hodkinsons och Sparkes careershipteori. 

 

1.5.1 Pierre Bourdieus klassteori  
 
Detta arbete kommet att använda Pierre Bourdieus klassteori utifrån Broadys tolkning av teorin.  

Bourdieus klassteori handlar om vad som påverkar individers karriärval. Enligt Bourdieu är klass en 

stor faktor i processen vilket i sin tur ger individer olika kapital, habitus och fält. Där kapital är mest 

grundläggande. Kapital finns i fyra olika grundformer och består av symboliska och materiella 

tillgångar individer besitter. Inom dessa fyra kapitalformer finns det flera mindre kapitalformer 

inbakade (Broady, 1998, s. 3).  

Det kulturella och sociala kapitalet är enligt Bourdieu de mest väsentliga kapitalen en individ 

besitter. Det kulturella kapitalet kan exempelvis vara vilket språkbruk som individen använder samt 

vilket språkförråd denne har. Det handlar även om individen kulturella kunskaper om konst, musik 

och så vidare. Det kulturella kapitalet “ärvs” av de individer personen i fråga växer upp med, nära 

anhöriga samt idoler individen har under dennes uppväxt. Hur individer i ett barns omgivning pratar 
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om utbildning och yrken formar barnets åsikter och värderingar inom det området enligt Bourdieu 

(Broady, 1998, s. 6-7).  

Det sociala kapitalet handlar om sociala fördelar en individ besitter. Hur denne beter sig och finner 

sig i olika grupper ger individen fördelar eller nackdelar i olika områden. Det sociala kapitalet 

kommer från grupptillhörigheter. Fler kontakter ger sociala fördelar. Detta kapital kommer från olika 

sociala umgängen, kan till exempel komma från familj, släkt och vänner (Broady, 1998, s. 14). 

Även det ekonomiska kapitalet är väsentligt vilket handlar om ekonomiska resurser individen 

förfogar över samt en kunskap om dess användningsområde. Ett bra ekonomiskt kapital ger ofta 

fördelar inom andra områden (Broady, 1998, s. 14-15).  

Habitus styr individers karriär- och utbildningsval genom vad de redan har inlärt i sig. Habitus är 

individers värderingssystem. Genom individernas habitus beslutar de sig om vad som de tycker om, 

hur mycket pengar de är villiga att tjäna, vad som är bra respektive dåligt, vad som är ont eller gott 

m.m. Enligt Bourdieu gör individerna inga val. Besluten uppkommer beroende på omständigheterna 

och är redan förutbestämda. Fri vilja är enligt Bourdieu en illusion. Habitus byggs upp under 

uppväxten hos alla individer vilket medför att inlärda vanor och principer får tendenser att stanna 

kvar hos individerna under livets gång. Detta skapar individernas livsstil och smaker. Bourdieu menar 

dock att habitus begränsar och hindrar men den definierar inte tankar och handlingar hos en individ 

dock är besluten redan förutbestämda (Broady, 1998, s. 17-18).   

  

1.5.2 Hodkinson och Sparkes Careershipteori 
 
Hodkinson och Sparkes careershipteori är en sociologisk teori om karriärbeslut. De anser att en 

individs livskarriär kan ses som givna mönster och knytas till individers klass, kön, samt etniska 

bakgrund (Hodkinson & Sparkes, 1997, s. 41). Deras utgångspunkt ligger i Bourdieus habitusbegrepp 

och diskuterar utifrån detta den handlingshorisont som en individ fattar beslut inom. Med 

handlingshorisont menas det som en individ uppfattar som valbart och möjligt. Möjlighetsstrukturer 

och habitus på utbildning- och arbetsmarknaden påverkar både varandra och handlingshorisonten. 

Varje beslut en individ tar är alltid beroende av sin kontext och kan således inte separeras från 

familjebakgrund, livshistoria eller kultur (Lundahl 2010, s. 25).   

En av utgångspunkterna i teorin handlar om att beslutsfattandet en individ gör sker via nytta och 

logik. Med detta menas att karriärbesluten fattas utifrån det som finns inom dennes 

handlingshorisont. Möjligheter och begränsningar i individens liv påverkar valet. Vilka möjligheter 

och begränsningar en individ har utgår ifrån vad individen själv uppfattar som valbart och 
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existerande i dennes liv, alltså vad individen uppfattar som möjligt eller omöjligt. Individer sorterar 

automatiskt bort olika karriärbanor på grund av att de uppfattar dem som olämpliga, ointressanta 

eller omöjliga. Detta kan beskrivas som att individen har ett pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 

som formas utifrån personens habitus. Detta går även att koppla till klass och kön/genus. Därmed är 

det inte bara tillgängligheter på arbets- och utbildningsmarknaden som begränsar en individs 

handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997, s. 33).    

 

1.6 Sammanfattning av tidigare forskning och teorier 
 
Studier visar på att starka samband av utbildnings- och karriärval är kön samt vilken social och 

kulturell bakgrund individen har. Kvinnor tenderar att studera vidare på akademisk nivå i högre 

utsträckning än vad män gör. Det visas även att växa upp i en familj med högre utbildningsbakgrund 

ger fördelaktiga kapital som gör att det är större chans att dessa individer studerar vidare. Normerna 

i det sociala samhället människor lever i formar hur individer tänker runt vilka yrken som är manliga 

respektive kvinnliga. I mindre orter med långa avstånd till utbildningsmöjligheter påverkar även 

geografisk position till individers utbildningsval. Med ett längre avstånd till utbildningsmöjligheter 

försvårar det för många individer att studera vidare på grund av olika anledningar så som, 

ekonomiska svårigheter och viljan att inte flytta från där de växte upp.  

Klass och socioekonomisk status har stora betydelser till hur individer värderar utbildning. Inom 

familjer med högre utbildningskapital talas det generellt bättre om akademiska studier vilket medför 

en normalisering till detta och ungdomarna från dessa hem känner inte lika stor ovisshet gentemot 

akademiska studier.  När en individ gör sina utbildnings- och karriärval gör dem det utifrån individens 

handlingshorisont som tenderar att vara bredare om individen kommer från en familj med högre 

klassbakgrund. Med en högre socioekonomisk status tillkommer det vanligtvis ett högre utbildnings- 

och socialt kapital vilket medför goda fördelar vid flytt och studerande på akademisk nivå.  

 

2. Metod 
 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av studiens empiri, men också hur bearbetning av 

insamlad information har gått till. Vidare presenteras etiska överväganden utifrån forskningsetiska 

principer och relevant litteratur. Även tillförlitlighet och studiens kvalitet redogörs. Metodavsnitt 

syftar till att någon ska kunna upprepa denna studie. 
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2.1 Datainsamlingsmetod 
 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar utgår datainsamlingsmetoden ifrån 

relevant litteratur inom problemområdet samt en surveyundersökning som är gjord genom en 

enkätmetod. Surveyundersökning är en forskningsstrategi som syftar till att ge en överblick över 

forskningsområdet som leder till att empirin blir bred och tar in data från olika aspekter av området 

(Denscombe, 2009, s. 25). 

Empirin har insamlats genom en kvantitativ enkät som skickades ut digitalt på en lokal Facebooksida 

på en ort i Norrbotten med cirka 20 000 invånare. Syftet med att skicka ut enkäten via webben var 

att öka bredden på olika respondenter (Denscombe, 2009, s. 208). Denscombe (2009, s. 207–208) 

beskriver enkäter som ett frågeformulär där syftet är att få information direkt från individer för att 

få en bred empiri av individers åsikter m.m.  

 
2.2 Urvalsmetod och avgränsningar 
 
Urvalsmetoden i denna enkät är ett frivillighetsurval. Med frivillighetsurval menas att 

respondenterna frivilligt får delta i enkäten (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 160). Enkäten 

publicerades på en lokal sida på Facebook där individer från orten studien avser undersöka är 

medlemmar. Valet av urvalsmetod är baserat på att vi ville få en bredd av olika respondenter i olika 

åldrar.  

I och med användandet av frivillighetsurval är det viktigt att vara uppmärksam på att inte ställa för 

höga krav på generaliserbarheten och representativiteten eftersom man inte vet vilket motiv 

individen har till att vilja delta i undersökningen. Frivilliga respondenter kan mena väl i att delta i 

undersökningen, men de kanske inte nödvändigtvis representerar en större del av befolkningen, 

vilket är viktigt att klargöra då denna urvalsmetod användes (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 

160) 

Respondenterna avgränsades till personer mellan 20–65 år. Detta görs för att majoriteten av 

individer under 20 år inte har hunnit göra aktiva studie- och karriärval och därmed inte kommer att 

tillföra något till det som avses undersöka. Valet att sätta en övre åldersgräns på 65 år är för att det 

var en annan utbildningskultur när den äldre generationen var unga. Som Field och Morgan-Klein 

(2013, s. 166) säger är det vanligare idag att individer med en lägre klassposition studerar på 

akademisk nivå. Vi anser även att reliabiliteten sjunker om inte studien avgränsas kring 65 år 
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eftersom ett flertal av de individer som är över 65 har sämre minne (hjärnfonden, 2014) och inte 

minns hur de funderade kring studier när de var yngre. Från ca 60-talet och framåt så blev 

undervisning mer tillgänglig för alla men den var inte lika viktig eftersom det fortfarande fanns 

många yrken som inte krävde högre utbildning. Så för 65–80-åringar så var högre studier nog mer en 

prioritetsfråga än en klassfråga. 

 

2.3 Enkätens utformning 
 
Enkäten är utformad [se bilaga 1] av ett informationsbrev som beskriver vilka det är som gör denna 

studie, varför denna enkät är relevant, syftet till enkäten och att enkäten är frivillig att göra 

(Denscombe, 2009, s. 2013).  Enkäten består av tio frågor som är direkt relevanta till 

frågeställningarna i studien, åtta av frågorna är stängda med fasta svarsalternativ och två av 

frågorna är öppna för att respondenterna skall kunna tillägga information ifall de känner att de 

behöver uttrycka sig med egna ord. Öppna frågor kräver mer ansträngning från respondentens sida 

samt framtvingar tidskrävande analyser medens fasta frågor ger färre nyanser i svaren vilket kan 

medföra frustrationer från respondenten (Denscombe, 2009, s. 221–222). 

De fem första frågorna i enkäten hör till det som kallas bakgrundsfrågor. Trost (2012, s. 91) beskriver 

bakgrundsfrågor som frågor som avser att ta reda på ålder, kön, utbildning, yrke och så vidare. 

Många forskare anser att bakgrundsfrågor ska komma sist i enkäten, då de menar att dessa frågor 

kan vara tråkiga och inte motiverande. Trost anser dock att det är viktigare att själva försändelsen är 

motiverande, det vill säga missivbrevets utformning, utseende och innehåll i enkäten. Därför menar 

han att det inte spelar någon större roll om bakgrundsfrågorna är först eller sist.  

Enkäten är anonym för att förhålla sig till de etiska aspekterna (vetenskapsrådet). Frågorna i enkäten 

är utformade för att inte avskräcka respondenterna. Att respondenterna känner sig trygga ger högre 

chans till sanningsenliga svar (Denscombe, 2009, s. 208). 

Trost (2012, s. 141) påstår att i en webbenkät är det av större vikt att begränsa antalet frågor en vad 

det är i en postal enkät. Trost menar att det i en postal enkät är lättare att få en överblick på hur 

tidskrävande enkäten är än vad det är i en webbenkät där man inte ser hela enkäten på en gång. 

Detta kan medföra att en individ som påbörjar en webbenkät tappar motivation att slutföra enkäten 

då individen inte vet hur många frågor som kvarstår. 
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2.4 Databearbetning 
 
Enkäten utformades i programmet Google forms (2019) där frågorna med de fasta svarsalternativen 

från respondenterna sammanställs automatiskt i procentuella former samt visade hur stor andel av 

respondenterna som svarade på respektive fråga. Enkäterna kodades i efterhand med ett eget 

enkätnummer när alla svaren från enkäten förts in i ett Excel (2018) dokument. Efter 

sammanställningen av all data i Excel räknades andelar ut efter hur många individer som svarat vad 

och därefter skapades tabeller. Vissa av andelarna omvandlades också till procentandelar för att 

studiens resultat skulle bli lättare att utläsa och förstå. För att analysera tendenser mellan könen i 

studien har respondenters enkätsvar gåtts igenom och analyserat för att se om det tenderar att 

skilja sig mellan vad kvinnor och män svarat på de olika frågorna.  

Frågorna med de öppna svarsalternativen analyserades på så sätt att de placerades in i olika 

kategorier som berörde våra frågeställningar. Sedan bearbetades dessa på samma sätt som beskrivs 

ovan. Därefter bearbetades litteratur inom samma område för att kunna koppla svaren som kommit 

fram i enkätundersökningen. Svaren analyserades mot de olika teorier och litteratur som studien 

utgår ifrån. 

 

2.5 Fördelar och nackdelar med metodvalet 
 
Fördelar med den valda metoden att göra en enkätundersökning är att genom denna metod fås en 

bred och omfattande täckning av respondenter. I och med den breda täckningen är sannolikheten 

högre att det insamlade data-materialet ger representativt resultat än vad något annat 

tillvägagångssätt hade kunnat utge. En undersökning som är tillräckligt omfattande och bred ger hög 

trovärdighet och med en surveyundersökning är detta lättare att nå än vad det är om man använder 

sig av kvalitativa metoder. Den valda metoden ger goda möjligheter till att kunna dra slutsatser 

utifrån resultatet som kommer fram i stickprovet i denna studie. Att genomföra 

surveyundersökningen på det sätt som vi har valt, det vill säga genom att publicera den på en lokal 

Facebooksida har sparat oss mycket tid och kostnaderna för detta är noll. Surveyundersökning är en 

undersökning som är tidseffektiv, den går fort att skicka ut och oftast går det att få igen svaren 

ganska fort i och med att man själv kan sätta ett slutdatum för när svaren ska vara inne (Denscombe, 

2009, s. 55). En internetbaserad enkät innebär ofta enklare inskickningsmetoder som kan öka 

respondentantalet (Denscombe, 2009, s. 215).  



   
 

13 
 

Nackdelar med en enkätundersökning är att det som undersöks inte blir lika detaljerat och djupt som 

till exempel kvalitativa intervjuer blir i och med att följdfrågor inte ställs. Enkäten innehåller till stor 

del fasta svarsalternativ och viktiga nyanser i respondenternas svar kan missas. Istället för ett djup i 

undersökningen så fås en bredd vilket passar i denna studie. Precision och uppriktighet i svaren är 

dock svåra att kontrollera i denna valda metod (Denscombe, 2009, s. 54–57). Denscombe (2009, s. 

28) påpekar även att det är möjligt att öka svarsfrekvensen genom att kontakta respondenterna 

genom ett personligt brev innan utskicket av enkäterna samt genom utskickade påminnelser. Detta 

tillvägagångsätt är dock inte möjligt genom en enkät som skickas ut via sociala medier vilket kan 

medföra en lägre svarsfrekvens. Däremot inledes enkäten med en kort text som förklarar syftet med 

enkäten och vi försöker väcka intresse så att fler individer blir motiverade till att svara på enkäten, 

detta är en viktig del för att få individer att vilja delta i undersökningen (Trost, 2012, s. 110). 

 

2.6 Studiens reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Vid hög reliabilitet ställs studiens frågor på samma 

sätt i motsvarande sammanhang till alla respondenter så studien kan göras om vid ett senare tillfälle 

och få likartade slutsatser (Trost, 2012, s. 61). Denna studie är gjord med en kvantitativ enkätmetod 

vilket medför att frågorna är samma för alla respondenter. Denna metod medför även en bredare 

empiri istället för en djup empiri eftersom följdfrågor inte är möjligt, detta nämns i stycket om 

nackdelar av den valda metoden.  

Reliabiliteten anses vara relativt hög i studien då många svar på enkäten sammanställdes. Målet när 

enkäten skickades ut var att få minst 80 svar och slutligen hade enkäten svarats av 155 respondeter 

som kunde bearbetas, vilket anses som rimligt sett till studiens planerade omfattning. Frågorna i 

enkäten är beskrivna på ett så enkelt sätt som möjligt för att respondenterna ska uppfatta frågorna 

på samma sätt (Trost, 2012, s. 63). Enkäten är även kort och koncist för att behålla respondenternas 

intresse genom hela enkäten (Denscombe, 2009, s. 217).  

Validiteten i studien är hög då alla frågor är relevanta till studiens syfte. Språket är utformat på ett så 

enkelt sätt som möjligt för att det ska vara lätt att förstå för alla olika åldrar. I och med att så många 

svar kom in så anses det att det är möjligt att dra en del generella slutsatser inom stickprovet som 

undersökt. Slutsatser kan däremot inte dras om majoriteten av befolkningen då inferentiella 

analyser inte utförts. 
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3. Resultat  
Här nedan kommer resultatet från enkäten som skickats ut för studien att presenteras. 

Presentationen kommer att redovisas med hjälp av olika tabeller och figurer samt löpande text för 

att tydliggöra det framkomna resultatet.   

 

3.1 Enkätens resultat 
 
Efter att ha skickat ut enkäten på en lokal Facebook sida så kom det in 170 svar, 155 av enkäterna 

var så pass korrekt ifyllda att de kunde bearbetas. De 15 enkäter som inte bearbetades valdes bort 

på grund av för ung ålder, för hög ålder eller att enkäten var för lite i ifylld. Det var 65 % kvinnor och 

35 % män som svarade på enkäten. Deltagarna var mellan 20 och 65 år. I början av enkäten frågas 

det om respondentens utbildningsnivå samt föräldrarnas utbildningsnivå för att ta reda på om det 

finns en koppling mellan individens och föräldrarnas utbildningsnivå och sedan om det finns en 

koppling mellan föräldrars utbildningsnivå och hur individen värderar högre utbildning. 

I tabell 3.1 redovisas resultatet på kopplingen mellan utbildningsnivån individen som svarat på 

enkäten har och dennes föräldrar.  

 

Tabell 3.1. Vilken utbildningsnivå respondenten respektive respondentens föräldrar har. Procent. 

Tabell 3.1 visar att 61 % av respondenternas föräldrar inte har akademisk utbildning och att 47 % av 

respondenterna har studerat på akademisk nivå. Kopplingen vi kan se mellan utbildningsnivån 

individen som svarat på enkäten har och dennes föräldrar är att av respondenterna som har en 

akademisk utbildning så är det även högst procenttal där båda föräldrar har en akademisk utbildning 

jämfört med respondenterna som endast har slutfört grundskola eller gymnasiet. Dock är det ingen 

tydlig koppling i och med att respondenterna med endast gymnasieutbildning har högst procenttal 



   
 

15 
 

där en av föräldrarna har en akademisk utbildning och även 3 % där båda föräldrar har akademisk 

utbildning vilket är totalt 20 %. De respondenterna som har en akademisk utbildning har totalt 18 % 

där en eller båda föräldrarna har en akademisk utbildning. Tabell 3.1 visar även att 29 % av 

respondenterna som har universitet/högskola har föräldrar i utbildningskategori 1, som menas att 

ingen av föräldrarna har akademisk utbildning. 

I tabell 3.2 redovisas resultatet av kopplingar mellan föräldrarnas utbildningsnivå och hur 

respondenten värderar högre studier. 

Tabell 3.2. Hur viktigt tycker respondenten att det är med högre studier jämfört med föräldrarnas utbildningsnivå. 

Procent. 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2 visar att det finns en skillnad på respondenter som tycker det är mycket viktigt eller 

ganska viktigt med akademiska studier som har föräldrar där båda har en akademisk utbildning 

jämfört med de som har föräldrar där ingen eller bara ena föräldern har en akademisk utbildning. I 

tabell 3.2 går det även att urskilja att de respondenter som har föräldrar där båda har akademisk 

utbildning har lägst procentantal på svaren att det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt med 

akademiska studier. Slutligen kan man utläsa från tabell 3.2 att överlag tycker respondenterna att 

det är viktigt med akademiska studier oavsett deras föräldrars utbildningsnivå.  

I figur 3.1 redovisas resultatet av hur individer skattar att de har påverkats eller inte påverkats av 

avståndet till universitet och högskolor.  
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Figur 3.1. Hur har avståndet påverkat individer till att studera vidare eller inte. Procent. 

Figur 3.1 visar att 40 % av respondenterna kunde tänka sig att flytta för studier och därmed verkar 

inte avståndet till universitet och högskolor ha påverkat dem. 28 % av respondenterna ser ut att ha 

påverkats av avståndet till universitet och högskolor i och med att de har valt bort studier då de inte 

velat/kunnat flytta eller valt att studera på distans. Av respondenterna är det 17 % som har angett 

att högre studier inte är relevant för dem och därmed har inte avståndet påverkat dem. Alternativet 

annat är det 15 % som har svarat.  

I tabell 3.3 redovisas om det tenderar att skilja sig mellan könen i valet att påbörja studier på 

akademisk nivå. 

Tabell 3.3. Kvinnor och mäns högsta genomförda utbildning. Procent. 
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I tabell 3.3 ser man en tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till att studera vidare 

på universitet/högskola. 58 % av kvinnorna som svarat på enkäten har studerat på 

universitet/högskola medan det endast är 29 % av männen som svarat som har studerat på 

universitet/högskola vilket visar på att det tenderar att skilja sig mellan män och kvinnor enligt 

denna studie.  

I figurerna nedan kommer det att redovisas hur individer från mindre orter talar om akademiska 

studier. Respondenterna har fått svara på hur personer i deras omgivning talar om detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Sammanslagen figur av hur personer i ens omgivning talar om akademiska studier. Procent.  

Resultatet i figuren 3.2 visar att personerna i respondenternas omgivning överlag talar bra eller 

väldigt bra om högre studier. Få procent av personerna i respondenternas omgivning talar dåligt om 

akademiska studier. Det finns dock en relativt stor andel som inte alls talar om högre studier eller 

talar neutralt om högre studier i respondenternas omgivning.  

Nedan kommer en djupare inblick i hur olika personer i respondenterna omgivning tenderar att tala 

om högre studier. 
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Figur 3.3. Hur talar respondentens föräldrar om akademiska studier. Procent. 

Figur 3.3 visar att majoriteten av respondentens föräldrar talar bra eller väldigt bra om akademiska 

studier. Totalt 65 % av respondenterna har svarat någon av dem alternativen. Endast 1 % har svarat 

att föräldrarna talar dåligt om akademiska studier. Det är även 18 % som svarat att föräldrarna inte 

alls talar om högre studier och 16 % som har svarat att de talar neutralt om akademiska studier. Men 

överlag så talas det positivt om akademiska studier av föräldrarna till respondenterna.   
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Figur 3.4. Hur talar respondentens syskon om akademiska studier. Procent. 

I figur 3.4 kan det urskiljas stora likheter med figur 3.3. Föräldrar och syskon talar mycket snarlikt om 

akademiska studier. Det är en minimal skillnad på hur stort antal som har svarat på de olika 

alternativen. Totalt 64 % har svarat att syskon talar bra eller väldigt bra om akademiska studier. På 

alternativen dåligt, inte alls eller neutralt har totalt 36 % av respondenterna svarat.  

 

Figur 3.5. Hur talar respondentens partner om akademiska studier. Procent. 
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På frågan om hur partner talar om högre utbildning finns det ett visst bortfall eftersom inte alla har 

en partner. Av 155 respondenter är det 143 som har svarat på hur partnern talar om högre studier. 

Totalt har 57 % av respondenter i figur 3.5 svarat att partnern talar bra eller väldigt bra om högre 

studier. Totalt 43 % har svarat att partnern talar dålig, inte alls eller neutralt om högre studier. 

Figur 3.5 visar att trots den lägre svarsfrekvensen så tenderar i högre utsträckning partnern att tala 

mindre bra, neutralt eller inte alls om högre studier i jämförelse med svarsfrekvensen från frågorna 

om hur syskon och föräldrar talar om högre studier. 

 

Figur 3.6. Hur talar respondentens kompisar om akademiska studier. Procent. 

Figur 3.6 visar att totalt 74 % har svarat att kompisar talar bra eller väldigt bra om akademiska 

studier. På alternativen dåligt, inte alls eller neutralt är det totalt 26 % av respondenterna som svarat 

vilket visar på en skillnad jämfört med vad som kunnat utläsa i tidigare figurer. 
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Figur 3.7. Hur talar respondentens arbetskollegor om akademiska studier. Procent. 

I figur 3.7 är det totalt 66 % som svarat att arbetskollegor talar bra eller väldigt bra om akademiska 

studier. Totalt 34 % av respondenterna har svarat att arbetskollegor talar dåligt, inte alls eller 

neutralt om akademiska studier.  

 

4. Resultaten i en teoretisk kontext 
 
I detta kapitel kommer empirin att analysera med hjälp av careership teorin och Bourdieus 

klassteori, samt den tidigare forskning som har tagits upp i tidigare kapitel för att bearbeta studiens 

frågeställningar.  

 

4.1 Värdering av akademiska studier kopplat till familjens utbildningsbakgrund  
 
Av respondenterna i den här studien som har slutfört en akademisk utbildning är det endast 7 % som 

har två föräldrar med en akademisk bakgrund vardera och 11 % som en förälder som har slutfört en 

akademisk utbildning. Av dessa respondenter är det 29 % som har föräldrar som inte har en 

akademisk utbildning. Det är även sammanlagt två procentenheter fler för de respondenterna som 

har den högsta utbildningen på gymnasialnivå att ha föräldrar i utbildningskategorin 2 och 3. Detta 

betyder att denna studie visar att det inte finns något tydligt samband mellan föräldrars 
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utbildningsnivå och respondentens utbildningsnivå. Man kan dock se en skillnad att individer med 

föräldrar som har högre utbildningsnivå tenderar att värdera utbildning högre. Som Field och 

Morgan-Klein (2013, s. 162-163) säger är det av betydelse hur en individ har växt upp när det 

kommer till karriär- och utbildningsval en individ gör i livet. Tidigare har akademisk utbildning varit 

för individer med en högre klassbakgrund men idag är det fler och fler individer med en lägre 

klassbakgrund som studerar på akademisk nivå vilket kan urskiljas i denna studie i och med att 

resultatet visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 

respondentens utbildningsnivå.  

Denna studie visar att majoriteten av respondenterna är villiga att flytta för att studera vidare 

oberoende på vilken socioekonomisk bakgrund individen har. Diemer och Ali (2009, s. 256) har andra 

resultat i deras studie som visar att individer som har växt upp i högre socioekonomiska förhållanden 

har generellt mer ekonomiska kapital än individer som har växt upp i andra förhållanden vilket ger 

dem en stadigare grund att stå på. Enligt Broady (1998, s. 14-15) ger det ekonomiska kapitalet 

fördelar på flera områden vilket kan öka individers ambitioner. Resultatet i denna studie visar dock 

att respondenterna inte ser ut att vara beroende av ett högt ekonomiskt kapital. Även i Björklund et 

al. (2012, s. 688) studie framkom det att individer med en familj med en hög utbildningsbakgrund 

ökar chanserna till akademiska studier men även individens egna IQ och ambitioner. Diemer och Alis 

samt Björklund et als. huvudsakliga forskningsresultat överensstämmer ej med denna studies 

resultat och med att deras studie visade på att det ekonomiska kapitalet påverkade individer vilket 

inte alls är tydligt i denna studie. 

Resultaten från denna studie visar att majoriteten av alla respondenter oavsett familjens 

utbildningsbakgrund eller dennes egen utbildningsbakgrund värderar akademisk utbildning högt. Det 

går dock att urskilja en liten skillnad i svaren vilket visar för denna studie att utbildningsbakgrund 

tenderar att påverka hur individer värderar akademiska studier. Individer som har föräldrar med 

högre utbildningsbakgrund värderar akademiska studier något högre än de individer som har 

föräldrar med lägre utbildningsbakgrund. Svensson (2009, s. 209) argumenterar för att individer med 

en högre utbildningsbakgrund värderar akademisk utbildning högre än individer utan denna 

bakgrund och därmed tenderar att påverka deras barn mot en positiv syn på akademiska studier 

vilket i denna studie inte visas allt för tydligt.  

Denna studies resultat visar att majoriteten av respondenterna anser att akademiska studier är 

viktiga. Det är dock 47 % som har en akademisk utbildning och 47 % som har gymnasiet som högsta 

utbildning. Broady (1998, s. 6-7) förklarar detta genom det kulturella kapitalet som ärvs från familjen 

till individen. Med ett högre kulturellt kapital ökar chanserna till akademiska studier enligt Svensson 
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(2009). I studien av Johansson (2003, s. 95) framkom det individer med en lägre klassbakgrund 

tycker i stor utsträckning att akademiska studier är viktigt men även att det är okänt och 

skrämmande vilket kan förklara varför det inte är mer respondenter i denna studie som har studerat 

på akademisk nivå.  

  

4.2 Påverkan av geografiska avstånd 
 
I den här studien framkommer det att en stor del av respondenterna kunde tänka sig att flytta för 

högre studier och att avståndet till universitet och högskolor därför inte påverkat dem i deras val till 

att studera vidare på akademisk nivå. I studien som Jönsson (1993) utförde framkom det dock att 

det hade stor betydelse för dem var de hade växt upp då utbudet är mindre och avståndet till 

universitet och högskolor kan vara långt vilket begränsar individer som inte har möjlighet eller inte 

vill flytta. Svensson (2006, s. 35) menar också att det är en fördel att växa upp i en storstadsregion 

när det kommer till vilka möjligheter man har att studera vidare på högre nivå. 

I denna studie framkom också att cirka en fjärdedel av respondenterna har påverkats av avståndet 

till universitet och högskolor. De har svarat att de inte vill eller kan flytta och utbildningen de har 

velat gå har inte funnits på distans och de har därför valt bort akademiska studier. Vilket kan kopplas 

till det som framkom i Field och Morgan-Kleins (2013, s. 170) att individer från mindre orter som har 

flyttat och anpassat sig till högre studier riskerar att tappa tillhörigheten till sin hemort vilket kan 

skrämma många ungdomar och påverka dem i deras val att flytta för akademiska studier eller inte.  

Av respondenterna i denna studie svarade 17 % att högre studier inte är relevant för dem och 

därmed kan det inte sägas att avståndet påverkat dem. Däremot kan det vara andra faktorer som 

påverkat dem. På en av de öppna frågorna i enkäten skulle respondenterna svara på vad de anser 

kan ha påverkat. Där kom det in att det var ekonomin, bristande intresse och motivation, avstånd, 

familjesituation, inget behov då de redan hade fått jobb osv som hade påverkat respondenter till att 

inte studera vidare. Detta kan kopplas till det Lundahl (2010, s. 25) nämner utifrån careershipteorin 

om att en individs familjebakgrund, livshistoria eller kultur påverkar valet av utbildning och karriär. 

Samt att en individ påverkas av vad denne uppfattar som valbart och möjligt, vad som finns inom 

dennes handlingshorisont. Detta kan kopplas ihop med det Johansson (2003, s. 52) nämner i sin 

studie att ungdomar på mindre orter som kommer från en familj med lägre klass- och 

utbildningsbakgrund kan känna att det sociala kapitalet är viktigt när de ska flytta till en större stad. 

Har individen ett litet utbildningskapital med sig vet de kanske inte vad det innebär att studera på 

akademisk nivå (Johansson, 2003, s. 183). De individer som inte valt att studera vidare i den här 
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studien kan ha påverkats av en lägre utbildningsbakgrund inom familjen och därmed inte har 

akademiska studier inom dennes handlingshorisont.  

 

4.3 Akademiska studier och kön 
 
Denna studie visar på att det är vanligare för kvinnor att studera på akademisk nivå än vad det är för 

män i mindre städer med långa geografiska avstånd till universitet/högskola. Av alla kvinnor som 

svarade på enkäten var det 58 % som hade studerat på akademisk nivå. Av alla män var det endast 

29 % som hade en akademisk utbildning. I jämförelse med undersökningen som är gjord av SCB 

(2017) är resultaten liknande. SCBs två undersökningar och denna studies undersökning påvisar alla 

att det är vanligare för kvinnor att studera på akademisk nivå än vad det är för män.  

Denna studie visar att kvinnor och män har olika handlingshorisonter eftersom det är en så stor 

procentuell skillnad mellan könen på vilka som väljer att studera på akademisk nivå. Det är 28 % fler 

kvinnor än män i denna studie som har en akademisk bakgrund. Broady (1998, s. 17-18) 

argumenterar för att habitus styr alla individers karriär- och utbildningsval eftersom att den styr vad 

individen tycker är viktigt, vilka jobb som är acceptabla m.m. Dahlstedt et al. (2017, s. 17) menar att 

varje individs handlingshorisont är präglad av samhällets sociala normer och förväntningar om vad 

som är lämpliga kompetenser och kunskaper för respektive kön. Därmed förklaras viss del av karriär- 

och utbildningsvalen för män respektive kvinnor. 

 

4.4 Normer på mindre orter 
 
I denna studie framkom det att överlag så talas det väldigt bra om högre studier på den ort som 

undersökts. Majoriteten av respondentens föräldrar talar bra eller väldigt bra om akademiska 

studier. Totalt 65 % har svarat någon av dem alternativen. Sedan är det endast 1 % har svarat att 

föräldrarna talar dåligt om akademiska studier. Det är även 18 % av respondenter som svarat att 

föräldrarna inte alls talar om högre studier och 16 % som har svarat att de talar neutralt om 

akademiska studier. Men överlag så talas det positivt om akademiska studier av föräldrarna till 

respondenterna. Svensson (2006, s. 34) nämner i sin studie begreppet ”rulltrapperegion”, vilket 

menas att en region är som en uppåtgående rulltrappa. Mindre orter däremot har sämre jobb- och 

utbildningsmöjligheter vilket blir en nedåtgående spiral och individer kan bli mer negativa vad gäller 

att studera vidare på akademisk nivå om de bara ser alla begränsningar som finns och därmed tala 
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negativt om studier (Svensson, 2006, s. 35).  Därmed skiljer sig resultatet i studien till det som 

tidigare forskning säger i och med att det endast är ett fåtal som talar dåligt om akademiska studier.  

Föräldrar och syskon talar mycket snarlikt om akademiska studier. Det är en liten skillnad på hur 

stort antal som har svarat på de olika alternativen. Totalt 64 % av respondenter har svarat att syskon 

talar bra eller väldigt bra om akademiska studier. På alternativen dåligt, inte alls eller neutralt har 

totalt 36 % svarat. Varför det skiljer så lite på det respondenterna svarat om föräldrarna respektive 

syskonen kan kopplas till det Bourdieu nämner i sin teori om det kulturella och sociala kapitalet 

(Broady, 1998, s. 6-7). I och med detta så ses det som rimligt att föräldrar och syskon talar lika om 

akademiska studier vilket resultatet i denna studie visar. 

Resultatet av hur respondentens partner talar om högre studier visar på att majoriteten talar bra 

eller väldigt bra om högre studier. Men det är också en stor del som inte alls talar om det, talar 

neutralt om det eller inte alls talar om högre studier. Det kan vara för att respondenten och dennes 

partner är uppväxta i olika miljöer och att det talats olika om högre studier under deras uppväxt. De 

kan ha olika saker i deras handlingshorisont som de ser som möjliga eller inte möjliga (Lundahl 2010, 

s. 25). 

När det kommer till hur kompisar talar om akademiska studier så framkom det i denna studie att det 

var 74 % som svarat att kompisar talar bra eller väldigt bra om högre studier. Vilket visar på att 

studier anses som viktigt bland många idag trots att de är uppväxta och bor på en mindre ort. Det 

visar också att många pratar om högre studier med sina kompisar. Det gör att det känns som att det 

är på väg åt rätt håll vad gäller att studera på akademisk nivå trots att de kanske kommer från en 

familj med låg utbildningsbakgrund samt att de är uppväxta på en mindre ort med fler begränsningar 

då det kommer till valet att studera vidare på högre nivå eller inte. 

Resultatet att majoriteten av personer runt respondenterna ändå talar bra och väldigt bra om högre 

studier visar på att på denna ort som undersökts är det inte samma resultat som det Svensson 

(2006, s. 35) säger om att mindre orter har sämre jobb- och utbildningsmöjligheter och individer kan 

bli mer reserverade gentemot akademiska studier. Diemer och Ali (2009, s. 256) hävdar dock att 

familjer med en högre utbildningsbakgrund tenderar att tala bättre om akademiska studier och 

motivera sina barn i en högre utsträckning än individer med en lägre utbildningsbakgrund. 
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5. Diskussion 
 
Här nedan kommer de olika slutsatser som kommit fram utifrån studien att diskuteras. Sedan följer 

en diskussion om valet av metod för studien. Därefter avslutas denna del med olika förslag på vidare 

forskning inom detta område. 

 

5.1 Diskussion av slutsatser 
 
5.1.1 Föräldrars påverkan 
 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie som gjorts på en mindre ort i Norrbotten är att alla 

resultat inte överensstämmer med tidigare forskning och hypoteser i denna studie. Studien visar på 

att inget tydligt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och hur individen som svarat på enkäten 

värderar högre studier kunde hittas i respondenternas svar. Tidigare forskning samt de teorier som 

valts att analyseras utifrån säger däremot att många individer påverkas av det. Field och Morgan-

Klein (2013, s. 162-163) skriver dock att akademisk utbildning tidigare varit för individer med en 

högre klassbakgrund men idag är det fler och fler individer med en lägre klassbakgrund som studerar 

på akademisk nivå vilket kan ses på resultatet som framkom i denna studie.  Många föräldrar kan 

nog motivera sina barn hårdare för att de vill att de ska lyckas och studera på högre nivå då de själva 

inte har gjort det och kanske har sett vilka nackdelar som finns med att inte studera vidare.  

 

5.1.2 Är det så lätt att flytta? 
 

När det kommer till hur individer påverkas av geografiska avstånd till universitet/högskola så kom 

det i vår studie fram att de flesta kunde tänka sig att flytta för studier och därmed inte direkt 

påverkas av att de är uppväxta på en mindre ort. Tidigare forskning och hypotes stämmer inte helt 

överens med resultatet i denna studie. Jönsson (1993) fick i sin studie fram att det hade stor 

betydelse var en individ har växt upp i och med de olika möjligheterna och begräsningarna som kan 

finnas och att det för alla inte är möjligt att flytta. En orsak till det resultat som framkom kan vara att 

då vi även här av egen erfarenhet vet att det är lätt att säga att man kan tänka sig att flytta men att 

sen göra det är svårare. Därför kanske många svarat att de kan tänka sig att flytta men när det sen är 

dags så kanske de ändå inte klarar det på grund av olika orsaker. Field och Morgan-Kleins (2013, s. 

170) säger utifrån sin studie att individer från mindre orter som har flyttat och anpassat sig till högre 
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studier riskerar att tappa tillhörigheten till sin hemort vilket kan skrämma många ungdomar och 

påverka dem i deras val att flytta för akademiska studier eller inte. Vilket individer kanske inte 

känner av förrän det verkligen är dags att börja packa och säga hejdå till sin familj och sin 

uppväxtort.   

En faktor till varför det har förändrats vad gäller hur begränsade individer känner sig när det kommer 

till valet att studera på akademisk nivå kan också vara att utvecklingen är på väg framåt. Hellmark 

Knutsson och Alkurdi (2015) skriver som tidigare nämnts om att individer väljer bort 

universitet/högskolestudier av olika anledningar. Hon skriver också att Regeringen arbetar för att 

utöka tillgängligheten av akademiska studier så individer från orter som befinner sig geografiskt 

längre bort från utbildningsorterna kan få en bättre möjlighet till akademiska studier. Regeringen vill 

att studier på akademisk nivå skall vara nåbart för alla individer oavsett geografisk position och 

klassbakgrund. Detta visar på att utvecklingen går framåt och det är på väg åt rätt håll vad gäller at 

alla ska ha möjligheter till högre studier. 

 

5.1.3 Fler kvinnor än män studerar vidare på akademisk nivå 
 

Det har visats sig i både denna studie men även i studier från SCB att fler kvinnor tenderar att välja 

akademisk utbildning än vad män tenderar att göra vilket även tidigare forskning och hypotes säger. 

Det är förmodligen flera olika faktorer som påverkar kvinnors val att studera på akademisk nivå. Som 

tidigare nämnts kan dessa faktorer vara normer i samhället om vad som är ”kvinnliga” respektive 

”manliga” yrken. Majoriteten av de “kvinnliga” jobben kan till exempel kräva universitet- eller 

högskoleutbildning. En annan anledning varför kvinnor kanske väljer högre studier i en större 

utsträckning än vad män gör kan vara för att statistiskt sett är kvinnor lågavlönade i jämförelse med 

män vilket kan bidra till att kvinnor tenderar att känna en större press att studera vidare för att få 

likartade förutsättningar som män på arbetsmarknaden.  

 

5.1.4 Ändrade normer i samhället 

 

Utifrån frågan “hur talar individer från mindre orter om högre studier?” framkom det i resultatet att 

individer i respondentens omgivning överlag talar bra eller väldigt bra om högre studier. Vår hypotes 

och tidigare forskning visar dock att individer tenderar att tala relativt dåligt om högre studier. Det 

kan handla om att det har förändrats mycket vad det kommer till att studera eller inte. Idag krävs 



   
 

28 
 

det högre utbildning på många jobb i betydligt större utsträckning än vad det gjort tidigare enligt vad 

respondenterna svarade på de öppna frågorna i enkäten. Så även om föräldrar inte har högre 

utbildning så verkar de ändå tala bra om utbildning vilket vi tror är en stor bidragande faktor till att 

deras barn också väljer att studera vidare. Det kan även ses att hur syskonen talar om högre 

utbildning är väldigt snarlikt med hur föräldrarna talar om det.  Detta kan bero på att det positiva 

som sägs speglar av sig på syskonen som också får en positiv bild av studier som också då har speglat 

av sig på respondenten. Eftersom större delen av respondenterna också ansåg att högre studier var 

viktigt. Resultatet visar ju på att trots lågutbildade föräldrar så har många av respondenterna en 

akademisk utbildning. 

 

5.2 Metoddiskussion  
 
5.2.1 Valda metodens lämplighet 
 
Denna kvantitativa metod som användes i denna studie var lämplig i förhållande till 

undersökningsområdet. Forskningsfrågorna fokuserar på en bredare bild som kan förklara 

problemområdet vilket denna forskningsmetod ger. Denscombe (2009, s. 55) påpekar även att det 

underlättar att använda en kvantitativ forskningsmetod när studien är bred för att få in den 

mängden empiri som eftersträvas. Metoden har besvarat det syfte och de frågeställningar studien 

har. Det har insamlats en bred empiri som gjort att vissa generella slutsatser kunnat dras utifrån 

stickprovet i studien. Dock har inga generella slutsatser om populationen kunnat dras. 

Det positiva med den valda metoden är att det kom in många svar snabbt och det gav en bred 

empiri. På detta sätt svarade 155 respondenter väldigt snabbt och syftet var att undersöka en del av 

befolkningen. I och med användandet av ett frivillighetsurval blev metoden också väldigt 

tidssparande. Nackdelen är att det inte gick att gå in på djupet i frågorna vilket hade kunnat vara 

väldigt intressant.  

 
5.2.2 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 
 
I och med användandet av ett frivillighetsurval och valet att lägga ut enkäten på en lokal Facebook 

sida så finns det en del faktorer som kan ha påverkat resultatet. Alla som svarat på enkäten kanske 

inte har haft goda avsikter och inte svarat sanningsenligt, vilket inte går att kontrollera. I enkäten 

fanns inte heller någon fråga om var individen växt upp och därmed är det inte säkert att alla som 

svarat är uppväxta på en mindre ort, det vill säga den ort som undersöktes. De som är med på denna 
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lokala Facebook sida kan vara inflyttade på senare år och därmed vara uppväxta på en större ort. 

Men i vår inledning till enkäten skriver vi att syftet är att undersöka faktorer som kan ha påverkat en 

i valet av högre studier om man är uppväxt på en mindre ort. Därmed bör majoriteten av de som 

svarat vara uppväxta på denna ort.  

 

5.2.3 Vad hade kunnat göras bättre? 
 
I enkäten användes två öppna frågor men resultaten från dessa har inte direkt kunnat användas 

vilket sågs först då svaren på dem kommit in. Svaren på de öppna frågorna kunde inte helt kopplas 

ihop med våra frågeställningar, då många svar var oväntade. Hade mer tid och resurser funnits hade 

vi även kunnat använda oss av en annan urvalsmetod och valt ut personer vi vet är uppväxta på 

mindre orter till exempel för att säkerhetsställa och höja reliabiliteten och validiteten i studien.   

På frågan i enkäten där vi undrar över familjens utbildningsbakgrund efterfrågas om mamma och 

pappas tidigare studier, där nämns också vårdnadshavare 1 och vårdnadshavare 2 inom parentes. I 

efterhand har vi diskuterat att det kanske bara skulle ha stått vårdnadshavare 1 och vårdnadshavare 

2 i och med att det kan finnas individer som är uppväxta med två mammor eller två pappor till 

exempel.  

 

5.2.4 Förslag på vidare forskning  
 
Det hade varit intressant att göra en jämförelse med en annan mindre ort i Norrbotten eller någon 

mindre ort i en annan del av Sverige som också har längre avstånd till universitet/högskolor. Detta 

för att se om det skiljer sig hur individer talar om högre studier eller om individer på olika orter 

påverkas på olika sätt av vad familjen har för utbildningsbakgrund. Det går även att utveckla och 

ändra frågeställningarna för att kunna jämföra hur individer på större orter påverkas av familjens 

utbildningsbakgrund och jämföra det med mindre orter. Det hade också varit intressant att göra 

kvalitativa intervjuer och gå djupare i enkätfrågorna för att kunna ta del av mer känslor av 

respondenterna. Det hade varit extra intressant med kvalitativa intervjuer på frågan “attityder 

gentemot högre studier på mindre orter” då man kunnat få djupare reflektioner om hur dem 

verkligen talar om det. 

Studien hade kunnat göras utifrån en helt annan urvalsmetod, tillexempel slumpmässigt urval utifrån 

hela ortens befolkning och göra inferentiella analyser för att kunna dra generella slutsatser utifrån 

hela populationen.  
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