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Sammanfattning 

Följande uppsats kommer att undersöka huruvida expansionen av antalet studieplatser vid 

universitet och högskolor under 1990-talet i Sverige har påverkat möjligheterna för realiserad 

social rörlighet uppåt. Genom att jämföra respondenter för år 1991 med respondenter för år 

2010 ämnar vi besvara frågeställningen hur social rörlighet och sannolikheten att uppnå en 

akademisk examen har utvecklats i Sverige. 1991 utgör mätpunkten före expansionen, och 

2010 efter. Möjligheten definieras i denna studie av den realiserade möjligheten. 

Baserat på en klassindelning som utgår från individens yrkestillhörighet 

genomförs logistiska regressionsanalyser för att finna hur olika klassbakgrund påverkar 

sannolikheten för individer i Sverige att ha uppnått en högre klasstillhörighet än 

uppväxtklassen.  

Med utgångspunkt i både mikro- och makroteoretiska perspektiv skapar vi en 

analysmodell som appliceras för att undersöka sannolikheten att uppnå en högre 

klasstillhörighet än den man kommer ifrån, sannolikheten att uppnå en akademisk examen 

samt sannolikheten att vara stationär i sin klasstillhörighet. Vi kommer även presentera 

diverse tidigare studier som behandlar ämnet social rörlighet, social skiktning och utbildning.  

Studien som genomförs är deduktiv, och det teoretiska ramverket utgörs av teorier på främst 

mikronivå.  

Vi kan i vår studie finna att sannolikheten för social rörlighet samt 

sannolikheten för att uppnå en universitetsexamen är högre för 2010 än 1991, vilket leder oss 

till slutsatsen att högskoleexpansionerna har varit effektiva medel för en större jämlikhet när 

det gäller social rörlighet och högsta uppnådd utbildning i Sverige. Samtidigt kan vi finna en 

relativt hög grad av social reproduktion i Sverige, vilket skulle kunna indikera att en individs 

habitus har stor inverkan. Vi kan dock inte finna några statistiskt signifikanta könsskillnader. 

Dock finner vi att sannolikheten att uppnå en akademisk examen är högre för individer som 

spenderat huvuddelen av uppväxten utomlands, men att de samtidigt har ett lägre odds att 

hamna i en högre klass än föräldrarnas klasstillhörighet. 
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1. Inledning 

Social skiktning är en avgörande faktor för en individs livschanser. Med bas i en 

samhällsindelning utifrån klasstillhörighet kan individers livschanser variera stort beroende på 

klasstillhörighet. Livschanserna, som kan vara exempelvis utbildningschanser, är ofta starkt 

avhängiga individens klasstillhörighet (Jonsson, 2007). Hur den sociala rörligheten och 

livschanserna för individer utvecklas i ett samhälle kan till stor del tillskrivas institutionella 

aspekter (Bengtsson och Berglund, 2010). Med det som bakgrund ämnar vi undersöka hur 

institutionella förändringar inom högskoleutbildningar kan ha påverkat livschanser och social 

rörlighet för individer i Sverige.  

Under det turbulenta 1990-talet utökades antalet studieplatser vid universitet och 

högskolor på ett sätt som tidigare inte skett i Sverige, till viss del till följd av den stora 

ekonomiska krisen. Antalet examinerade nästintill fördubblades mellan läsåret 1991/92 till 

2014/15 (Universitetskanslersämbetet, 2016, s. 37). Flertalet reformer genomfördes från slutet 

av åttiotalet och framåt; 1988 ökade bidragsandelen av det totala studiemedlet från 3,88 % till 

19,63 % (Centrala Studiestödsnämnden, 2016), högskolor föreslogs anta studenter utan 

fullständiga betyg (Finansutskottet, 1992) samtidigt som ett stort effektiviseringsprogram av 

universitet genomfördes (Regeringen, 1991). 

Med utgångspunkt i Boudons (1974) teori om stratifieringsmekanismer för 

utbildnings- och rörlighetsmöjligheter försöker vi finna om utbildningsexpansionerna har lett 

till att stratifierande mekanismer har minskat. Skulle de ha minskat borde vi kunna finna en 

högre grad realiserad social rörlighet samt en större sannolikhet att uppnå en akademisk 

examen efter expansionerna.  

I och med utbildningsexpansionerna under 1990-talet torde trösklarna till akademiska 

utbildningar ha sänkts, och därigenom ha blivit en mer realistisk möjlighet för individer som 

historiskt sett inte har haft en stor benägenhet att tillskansa sig en akademisk examen. Då vi i 

denna studie applicerar en klassindelning som till stor del är meritokratisk borde det även 

återspeglas i en högre grad social rörlighet.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den sociala rörligheten i Sverige har 

utvecklats mot bakgrund av utbildningsexpansionerna under 1990-talet. Då 

utbildningsexpansionerna i studiens fall syftar på eftergymnasiala akademiska utbildningar 
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understryker vi att resultatet inte kan generaliseras till övriga utbildningsreformer. Vi vill 

också poängtera att vi inte kan uttala oss om effekter som kan tillskrivas merit då vi ej har haft 

tillgång till respondenters gymnasiebetyg.   

Vår hypotes är att utbildningsexpansionerna ledde till en större sannolikhet för att 

realisera möjligheten för social rörlighet samt en större sannolikhet att uppnå en akademisk 

examen genom att stratifierande mekanismers effekt tros ha minskats.  

Vi kommer först och främst introducera vår frågeställning och uppsatsens syfte. 

Därefter presenteras det teoretiska ramverket följt av en genomgång av tidigare studier. I 

metod och data presenteras datamaterialet, samt metodologisk behandling av densamme. 

Därefter presenteras resultat med en efterföljande diskussion.  
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2. Syfte och problemformulering 

2.1. Frågeställning 

Har högskole- och universitetsexpansionerna under 1990-talet ökat den sociala rörligheten 

uppåt i Sverige? 

 

2.2. Syfte 

Vi ämnar undersöka hur utbildningens roll för social rörlighet, definierat som respondentens 

SEI jämfört med föräldrarnas SEI, har förändrats sedan expansionen av antalet 

högskoleplatser under 1990-talet. Som en eventuellt förklarande faktor kommer vi även att 

undersöka hur oddset för akademiska examina har utvecklats. 

 

2.3. Hypotes 

Vår hypotes är att de klassrelaterade skillnaderna i social rörlighet och den realiserade 

möjligheten att uppnå en akademisk examen har försvagats i och med högskoleexpansionerna 

under 1990-talet. Vår hypotes är att oddsen för social rörlighet uppåt och för att uppnå en 

akademisk examen är högre efter expansionerna än före. 
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3. Teori & tidigare studier 

3.1. Social rörlighet 

Med social rörlighet avses individens rörlighet eller förflyttning mellan olika nivåer i den 

sociala hierarkin. Denna förflyttning kan ske under individens livstid eller mellan 

generationer. När man talar om rörlighet kan det antingen ske uppåt genom att man 

exempelvis rör sig från en lägre tjänstemannaposition till en högre, eller tvärtom, att man gör 

en nedåtgående förflyttning. Samma definition är giltig oavsett klassbakgrund. Man brukar 

skilja mellan absolut- och relativ nivå av social rörlighet. Med absolut rörlighet menas den 

totala rörligheten som är ett resultat av den övergripande utvecklingen av samhällets 

klasstruktur, som i sin tur ett resultat av exempelvis ekonomiska eller teknologiska 

förändringar. Relativ rörlighet beror på mekanismerna i klasstrukturen. Det handlar om i 

vilken grad klasstrukturen i ett visst samhälle är öppen eller stängd, det vill säga den relativa 

möjligheten för människor med olika klassbakgrund att nå en viss klassposition. När den 

relativa rörligheten är hög, klassificeras klasstrukturen som öppen. En individs sociala 

position är då inte bestämd av den klass man är född i, utan den definieras till större av 

individens agens och egen uppnådd merit. Är däremot klasstrukturen huvudsakligen stängd 

har människor en begränsad möjlighet att förändra sin klasstillhörighet (Bengtsson och 

Berglund, 2010, s. 31). 

Bourdieu menar att en individs livslopp är präglad av individens sociala 

ursprung, egenskaper och förmåga att handskas med sina egna existensbetingelser och 

livssituation.  En individs livsbana kan alltså vara “stigande” eller “fallande” i förhållande till 

den egna klassens förväntade positioner (Trondman, 1994, s. 29). Författaren identifierar att 

det finns tydliga klasspecifika tendenser i utbildningsval, där de utbildningsvägar inom vilka 

arbetarklassen är överrepresenterade inte omfattas av en stigande livsbana i samma 

omfattning som övriga studenter (ibid.). Individer med akademiskt utbildade föräldrar utgör 

majoriteten av studenter vid högskoleutbildningar (Universitetskanslersämbetet, 2016, s. 49). 

I nutidens moderniseringsprocess med bland annat ekonomisk förändring och en 

jämlikhetssträvande utbildningspolitik som möjliggör social rörlighet i högre grad går det 
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fortfarande att skönja ett klassrelaterat utbildningsmönster. Alla präglas inte av 

moderniseringsprocessen på grund av framförallt strukturella skäl. Trondman menar att för att 

en individ från arbetarklassen skall börja studera behövs andra mekanismer än endast 

moderniseringsprocessen som för individen är mer relevanta och därigenom leder till högre 

incitament. Individers kulturella och sociala reproduceringsprocess påverkas mer av familjen, 

vänner och bekanta och den egna förmågan att reflektera över sin livssituation (Trondman, 

1994, s. 443). 

3.2. Teori 

I kommande avsnitt kommer vi att presentera teorier som behandlar social skiktning och 

utbildning, ur både mikro- och makroperspektiv. Först och främst behandlas mikroteoretiska 

perspektiv, vilka sedan mynnar ut i ett makroteoretiskt perspektiv.  

Den första mikroteoretiska teorin som presenteras är Bourdieus habitusteori. Habitus 

är ett tillstånd som gör att vi handlar och rör oss på ett sätt som formats av tidigare 

livserfarenheter. Individers tillgång till olika former av kapital är viktiga för formandet av det 

praktiska sinnet, och habitus beskrivs som förkroppsligat kapital (Rudolphi, 2013, s. 128). 

Bourdieu menar att uppnådd utbildning och aspirationer är starkt relaterade, vilket betyder 

klassrelaterade skillnader manifesteras i både uppnådd utbildningsnivå och aspirationer 

(ibid.). Utbildningsaspirationerna formas av tidigare livserfarenheter, vilket enligt Bourdieu 

kan tillskrivas föräldrarnas sociala position. Dock menar författaren att habitus inte är ett 

statiskt tillstånd, utan kan formas av umgängeskrets i bland annat skolan (Bourdieu, 1995) 

Bourdieu menar att habitus leder till indelningar i sociala grupper. Vi ställs hela tiden 

inför ett ställningstagande genom habitus där våra likheter och olikheter i beteende och 

tillgångar delar upp oss i olika grupper, som i sin tur bildar klasser mellan oss. Varje klass 

produceras av sociala betingelser som habitus, tillgångar och egenskaper som förenar 

individen med den andra parten genom att ha en enhetlig stil. Vidare utgör habitus en bas för 

smakpreferenser och ramverket för en individs agerande (ibid.). Denna bas upprätthålls och 

reproduceras till viss del av utbildningssystemet. Bourdieu exemplifierar dessa klassrelaterade 

skillnader med att skolor som håller en högre standard utestänger vissa elever (ibid.). Dock 

bör det tolkas ur en svensk kontext, där en liknelse kan göras till det fria skolvalet som 

infördes med friskolereformen 1992 (Regeringen, 1992). Effekterna av skolvalet är dock inte 

entydiga. Vissa författare har kunnat påvisa en ökning av segregationstendenser till följd av 

grupprelaterade val, där främst individer med invandrarbakgrund stannar i skolor med lägre 
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standard och fler elever med invandrarbakgrund för att inte ses som avvikare i en skola 

dominerad av medelklasselever utan invandrarbakgrund (Bunar, 2010). Vidare konstaterar 

författaren att tendenser till geografisk segregation har förstärkts (ibid., s. 147). Dock 

konstaterar andra författare att effekterna är väldigt små, eller närapå noll (Edmark et. al., 

2014, s. 44). Dock kan klassindelningen i skolan ses som en inledande process av indelningen 

och ett upprätthållande av ordningen i klasserna (Bourdieu, 1995, s.32-33). 

Ytterligare ett sätt att förklara klassindelning i samhället kan härledas från den andra 

mikroteorin som är Goffmans (1963) teori om stigma. Författaren menar att en individs 

fysiska- eller psykiska avvikelse kan leda till en stigmatisering av densamme. Även kön och 

yrke kan vara grund för stigmatisering. Då en individ stigmatiseras kan dennes livschanser 

försämras då dennes karakteristika uppfattas som avvikande och otillräcklig. Till följd av 

detta kan individen internalisera detta stigma och utveckla en låg motivation och dålig 

självkänsla, vilket gör att hen agerar i enlighet med förväntningarna. Stigmatiseringen bidrar 

således till att de sociala gränserna upprätthålls och i vissa fall förstärks (ibid.). 

Teorier om habitus och stigma kan utgöra verktyg för att analysera sociala 

stratifieringsmekanismer. Därav kommer vi undersöka om skolreformen kan vara en möjlig 

faktor i att förändra den sociala reproduktionen som till viss del upprätthålls av skolväsendet. 

En tredje teori av relevans är rationella val som förklaringsgrund för individers 

agerande.  Denna teori antar att individer gör aktiva och medvetna val för ett mest gynnsamt 

utfall. Teorin om rationella val kan i sin simplaste form förklaras med att individen gör en 

kalkyl av vilket utfall som förväntas ge högst avkastning och agerar för att nå det utfallet. 

Dock kan agensutrymmet begränsas, eller utökas, av omgivningens eller umgängeskretsens 

influens. Valen influeras till stor del av föräldrarnas sociala position då teorin utgår från att 

individer strävar efter att uppnå minst samma sociala position som föräldrarna (Erikson och 

Jonsson, 1996). Denna typ av influens är en del av den bredare rationell handlingsteori som 

även inkluderar externa faktorer (Edling och Rydgren, 2007).  

Utöver det finns det makroteoretiska aspekter som befäster klasskillnader; inequality 

of educational opportunity (hädanefter kallat IEO) och inequality of social opportunity 

(hädanefter kallat ISO). IEO handlar om påträffad skillnad i högsta uppnådd utbildningsnivå 

för individer ur olika klasser eller socioekonomiska grupper. ISO är ett begrepp som mäter 

skillnaderna i möjligheten till social rörlighet för individer ur olika klasser. 

IEO uppstår främst till följd av två mekanismer, primära och sekundära effekter. De 

primära effekterna kan till störst del härledas till prestation, oftast mätt i betyg. 
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Klassbakgrunden innebär att individer med olika klasstillhörighet besitter olika mycket 

kulturellt kapital, vilket ofta återspeglas i skolprestationer. De sekundära effekterna kan 

framförallt tillskrivas val som influeras av individens klassbakgrund. Boudon menar att 

sekundära effekter uppstår dels av val som influeras av den sociala stratifieringen, och hur 

kulturella effekter påverkar individen. Även om individen kan antas agera ekonomiskt 

rationellt kommer agensutrymmet att begränsas av effekter som kan tillskrivas den sociala 

stratifieringen (ibid., s.36). I och med att majoriteten av västsamhällen är meritokratiska ter 

sig en så hög utbildning som möjligt som ett rationellt val för de flesta individer, vilket på sikt 

kommer leda till en generell utbildningsökning i västvärlden (ibid.). 

Vi menar att habitus och stigma kan spela in, främst i sekundära effekter i och med att 

valet kan innebära olika sociala kostnader för individer ur olika klassbakgrund. Att gå emot 

vad familj och vänner gör kan leda till stora sociala kostnader, och eventuellt en 

stigmatisering. Klassrörlighet kan leda till att individen ses som en avvikare både i 

ursprungsgruppen, samt i den gruppen individen väl hamnat i.  

Boudon definierar klasstillhörighetsgrupperna som fasta grupper med plats för ett visst 

antal människor. Kvalifikationerna för att tillhöra en grupp är starkt bundna till utbildning, 

men även till klasskarakteristika från bakgrunden. Detta leder till att utbildningsnivån ger 

olika avkastning för olika grupper, där de högsta klasserna har en bäst utbildningsavkastning. 

Boudon konstaterar att de högre klasserna har en större sannolikhet att vara stationära eller 

röra sig uppåt och därigenom få sina privilegier förstärkta oavsett deras 

utbildningsprestationer. Samtidigt är den sociala rörligheten för de lägre klasserna mycket 

mindre, oavsett deras utbildningsprestationer (ibid., s.132-133). 

Som tidigare nämnt förutspår Boudon en generell utbildningsökning på makronivå i 

enlighet med de meritokratiska tendenserna i västsamhället. Samtidigt har den generella idén i 

västvärlden sedan början på 1900-talet grundat sig i att utbildning (läs en reduktion av IEO) 

skulle reducera ISO. Dock menar författaren att en reduktion i IEO kommer leda till en 

utbildningsinflation, och till viss del reducera ISO-effekter, men att relationen mellan dessa 

mekanismer är komplicerade och kan uppfattas som slumpartade (ibid., s. 162-163). 
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3.3. Tidigare studier 

Tidigare forskning rörande social rörlighet utgår ofta från en jämförelse av individens klass 

med föräldrarnas klass under individens uppväxt. Social rörlighet definieras således genom en 

jämförelse av individens klassbakgrund och hens nuvarande klasstillhörighet. Utbildning 

anses ofta vara den variabel som till allra störst del avgör möjligheten för social rörlighet 

(Breen, 2010). Författaren identifierar två mekanismer som gör att utbildning bidrar till större 

social rörlighet; utjämningsmekanismen och kompositonsmekanismen. 

Utjämningsmekanismen tar sig uttryck i att klasstillhörighetens påverkan på högsta uppnådd 

utbildning minskar. Kompositionsmekanismen har en mer strukturell ansats där förändringar i 

klassrörlighet förklaras av institutionella reformer, som exempelvis en ökning av antalet 

studieplatser vid högskolan. Leder ökningen av antalet studieplatser till fler studenter torde 

kompositionsmekanismen göra att relationen mellan klassbakgrund och utbildningslängd 

försvagas genom att allt fler individer får möjlighet att studera vid en högskola (ibid., s. 368). 

Genom att genomföra en loglinjär regressionsanalys och jämföra högsta 

uppnådd utbildning för individer ur olika klasser kan författaren påvisa en konvergerande 

trend över olika ålderskohorter gällande högsta uppnådda utbildning. Över alla ålderskohorter 

kan författaren påvisa att en mer jämställd skola har lett till större social rörlighet i Sverige, 

vilket till viss del förklaras av de reformer som införts för att minska den ekonomiska pressen 

för individer att studera (exempelvis avskaffandet av studieavgift samt införandet av gratis 

skolmåltider, böcker, sjukvård i skolan och hjälpmedel) (ibid., s. 381). I jämförelse med 

Tyskland och England kan den ökade sociala rörligheten i Sverige till störst del tillskrivas 

utjämningsmekanismen, medan kompositionsmekanismen dominerar för Tyskland och 

England (ibid., s. 382-383). Samtidigt finns det en hög grad snedrekrytering i Sverige där 

sannolikheten att studera starkt är förknippad med individens föräldrars högsta uppnådda 

utbildning (Universitetskanslersämbetet, 2016). Bland individer födda år 1990 studerade i 

genomsnitt 44 % vid högskolan 2015. För individer vars föräldrar har en minst treårig 

postgymnasial utbildning (utan att ha avlagt en forskarexamen) uppgår andelen till 69 %, 

vilket indikerar ett positivt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och egen uppnådd 

utbildning (ibid., s.49). 

Den sociala rörligheten påverkas även av andra faktorer än endast utbildning. 

Genom att använda ett mått på fysisk rörlighet för individer uppvuxna i tre områden med 

olika geografiska och socioekonomiska karakteristika undersöker Lindgren och Lundahl 
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(2010) om individers rörlighet i form av flyttningar till andra områden kan härledas till de 

karakteristika för området individerna är uppvuxna i. Genom att genomföra djupgående 

intervjuer med individer från ett rikt medelklassområde, ett utanförskapsområde med många 

utlandsfödda och ett glesbefolkat område i norra Sverige försöker forskarna finna hur social 

inkludering och - exkludering påverkar individer ur dessa områdens möjligheter att flytta och 

resa. Individers geografiska mobilitet styrs till stor del av deras klasstillhörighet, och deras 

geografiska mobilitet är avgörande för framtida klasstillhörighet, där individer i 

utanförskapsområdet ofta har hög geografisk mobilitet (till följd av exempelvis flykt från 

födelseland), men låg social mobilitet (till följd av diskrimineringsmekanismer) (ibid., s. 203). 

Utgår man från schematiska definitioner av klass, exempelvis EGP eller SEI, 

finns det en risk att vissa effekter förbises eller att man finner skensamband. Bukodi och 

Goldthorpe (2013) menar att en analys gällande relationen mellan klassbakgrund och 

utbildning bör innehålla fler faktorer än endast föräldrarnas klasstillhörighet definierat av 

exempelvis EGP. Genom att definiera klassbakgrund bestående av information om 

föräldrarnas klass, med en för Storbritannien anpassad version av EGP, i kombination med 

föräldrarnas status (genom data om klasstillhörigheten för föräldrarnas umgängeskrets) och 

utbildning (i relativa termer då datamaterialet sträcker sig över 24 år) kan forskarna påvisa att 

vardera variabel har en inverkan på individens högsta uppnådda utbildning, men att 

föräldrarnas utbildningsnivå är den variabel som har störst påverkan (ibid., s. 1031; s. 1035). 

Författarna nämner familjens ekonomiska resurser som en viktig aspekt som påverkar 

respondentens högst uppnådda utbildningsnivå, men menar att dessa effekter bör fångas av en 

klassificering likt EGP (ibid., s.1025). Dock kan olika konsumtionsmönster och 

arbetsomfattning betyda att hushållets ekonomiska situation ser olika ut. 

Rudolphi (2013) presenterar en studie som jämför klasskillnader i utbildningsval 

där hon förklarar skillnaderna i form av primära och sekundär effekter; primära effekter 

utgörs av prestation i skolan, medan sekundära effekter är de val eleverna gör. Rudolphi 

kommer till slutsatsen att ojämlikheten i uppnådd utbildning har minskat, vilket främst 

tillskrivs sekundära effekter. För undersökningsperioden finner författaren att de primära 

effekterna är relativt stabila. Författaren menar att fortsatt observerad ojämlikhet kan 

tillskrivas primära effekter, och att dessa primära effekter utgör 50-66 % av klasskillnaderna 

för att uppnå en postgymnasial utbildning (ibid., s. 217). 

Rudolphi menar också att det är övergången till gymnasium och eftergymnasial 

utbildning som utgör de viktigaste utbildningsvalen för individer i Sverige, och konstaterar att 
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klasskillnaderna i dessa val har minskat under 1900-talet. Den mest systematiska minskningen 

menar författaren går att finna i övergången till gymnasieutbildning. Rudolphi argumenterar 

för att de sekundära effekterna är de mest avgörande vid övergången till eftergymnasiala 

utbildningar (ibid., s. 185-186). Författaren poängterar också att de primära och sekundära 

effekterna är olika för män och kvinnor (ibid., s. 216). Universitetskanslersämbetet (2016, s. 

49) rapporterar att kvinnor är mer benägna att studera vidare oavsett vilken utbildning 

föräldrarna har. 

Vid varje val individen gör måste hen utgå från de givna begränsningarna, vilka 

utgörs av bland annat betyg och behörighet. Baserat på rationalitet kommer individen även att 

göra en beräkning av alternativkostnaderna för ett givet val. Vid övergången till 

högskolestudier skulle alternativkostnaden utgöras av arbetsinkomst. I och med att 

arbetsmarknadsläget var väldigt problematiskt under 1990-talet kan man anta att 

alternativkostnaden var låg. Utöver det torde gymnasiereformen, vilket enligt författaren 

ledde till att majoriteten av gymnasieutbildningar blev kvasi-akademiska (Rudolphi, 2013, s. 

193) under 1990-talets början i kombination med uppmaningen om högskoleantagning för 

studenter utan fullständiga betyg (Finansutskottet, 1992) ha lett till att de primära effekterna 

reducerades. 

Vidare presenterar Rudolphi att 45 % av individerna i födelsekohorten 1982 var 

registrerade vid en universitetsutbildning till tjugofem års ålder. Ökningen av antalet 

universitetsstudenter förklaras som en effekt av arbetsmarknadsläget under 1990-talet, samt 

att många eftergymnasiala utbildningsinstitutioner fick universitetsstatus år 1999 (Rudolphi, 

2013, s. 209). Liknande slutsats presenteras av Holmlund (2009) som kan påvisa att antalet 

arbetstagare föll mer än antalet arbetslösa, vilket kan förklaras av högskoleexpansionerna. 

Inte bara antalet studenter har ökat, utan antalet examinerade har ökat lika kraftigt. Läsåret 

1991/92 examinerades 31 600 personer jämfört med 2014/15 då 67 900 examinerades 

(Universitetskanslersämbetet, 2016, s.37). 
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4. Metod 

4.1. Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

Datamaterialet hämtas från levnadsnivåundersökningen, som är en surveyundersökning som 

har genomförts 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010. Urvalet utgörs av vuxna individer i 

åldern 18-75 sedan 1991 (vid mättillfällena 1968,1974 och 1981 var åldersspannet 15-75 år) 

(Institutet för Social Forskning, 2015). Urvalet består av en panel av tidigare respondenter, 

samt nya grupper bestående av ungdomar och invandrare har genomförts sedan 1981. Vid 

1991 inkluderades även frågor av mer retrospektiv natur, exempelvis frågor om 

respondenternas tidigare arbetsliv, sammanboende och utbildning (ibid.). 

Datat till levnadsnivåundersökningen samlas in i form av en strukturerad 

intervju genomförd av SCB och inkluderar frågor om bland annat hälsa, inkomst, 

familjesituation och -bakgrund (Eriksson, 2014). Svarsfrekvensen har varierat mellan 90,8 % 

(1968) och 61,5 % år 2010 (utan kortformulär inkluderat, 72 % med kortformulär) (Institutet 

för Social Forskning, 2015). För vår undersökningsperiod har svarsfrekvensen uppgått till 

79,1% för 1991 och 61,5% för 2010 (72 % vid inkludering av kortformulär) (ibid.). 

 

4.2. Socioekonomisk indelning 

I vår studie applicerar vi den av statistiska centralbyrån definierade socioekonomisk indelning 

(SEI) för att definiera individers klasstillhörighet. I grova drag går det, med SEI som 

utgångspunkt, att dela in individer i grupperna arbetare, tjänstemän, lantbrukare och 

företagare med underkategorier som totalt sett uppgår till 18 stycken indelningar. 

Huvudkategorierna arbetare kännetecknas av yrken organiserade inom LO, tjänstemän 

kännetecknas av yrken organiserade inom TCO eller SACO/SR, företagare kännetecknas av 

att yrkesverksamheten består i arbete med eget eller familjemedlems företag. Gruppen 

företagare är relativt sett heterogen, och sorteras efter storlek på företaget (mätt i antal 

anställda). Gruppen jordbrukare delas in i enlighet med hur många hektar mark de besitter. 
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Gruppen fria yrkesutövare med akademikeryrken innefattar individer som har egna företag 

inom yrken som kräver minst sex års utbildning utöver grundskola. 

Utöver det finns det socioekonomiska grupper för icke-yrkesverksamma 

(exempelvis studenter, hemarbetande, pensionärer och arbetslösa). Icke-yrkesverksamma 

individer klassificeras i enlighet med ovan nämnd grupptillhörighet i kombination med SEI 

för senaste innehavda -, föräldrars - eller partners yrke (Statistiska Centralbyrån, 1982). Då 

SEI utvecklades år 1982 har många kvalifikationskriterier mätt i utbildningsnivå med tiden 

förändrats, exempelvis har utbildningslängden för grundskolelärare och sjuksköterskor ökat. 

Statistiska Centralbyrån (2016) rekommenderar en stor försiktighet vid SEI-klassificering till 

följd av ökade krav på formell utbildning och förändrade tendenser i facklig tillhörighet. 

 

4.3. Avgränsningar 

I och med att vi ämnar undersöka den del av befolkningen som redan etablerat sig på 

arbetsmarknaden har vi avgränsat vår urvalsgrupp till respondenter som var mellan 32 och 40 

år vid undersökningstillfället. Härkönen och Bihagen (2011) konstaterar att 

karriärsrörligheten uppåt avtar för individer i åldern 30-40 år, vilket kan antyda att individer i 

den åldern har nått sin slutgiltiga klasstillhörighet definierat av yrke. Utöver det rapporterar 

Universitetskanslersämbetet (2016, s.38) att den största gruppen examinerade går att finna i 

åldersgruppen 25-29 år.  

I vårt urval kommer vi även att utelämna SEI-gruppen lantbrukare då den 

gruppen utgör en väldigt liten (och minskande andel) av yrkesverksamma i Sverige. Gruppen 

lantbrukare bland förvärvsarbetande över 16 år har minskat från 3,2 % år 1980 (enligt statistik 

baserad på Folk och bostadsräkningar FoB) (Statistiska centralbyrån, 2008a) till 1,1 % av alla 

yrkesverksamma i åldern 15-74 år 2005 (baserat på arbetskraftsundersökningarna AKU) 

(Statistiska Centralbyrån, 2008b).  I och med att andelen lantbrukare sjunker kan det 

misstänkas snedvrida resultaten för vår studie genom att individer vars föräldrar klassificeras 

som lantbrukare eventuellt måste söka sig till nya yrken då antalet lantbrukare i Sverige har 

uppvisat en minskande trend sedan 1980.  

En annan SEI-grupp som är problematisk är företagare. Definitionen av 

företagare utgår endast från hur många anställda hen har (Statistiska Centralbyrån, 1982). Det 

skulle kunna antas leda till att gruppen företagare blir relativt heterogen, vilket kan försvåra 

en analys och slutsats. Vi kommer därför inte inkludera gruppen på grund av dess 
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heterogenitet. Gruppen företagare uppgår som högst till 7,5 % för 2005 enligt AKU 

(Statistiska Centralbyrån, 2008b), vilket gör att den gruppen representerar ett relativt lågt 

antal av alla yrkesverksamma i Sverige för år 2005, och har enligt FoB varit lägre vid 

mättillfällena 1980, 1985 och 1990 (Statistiska Centralbyrån, 2008a).  Dock kommer vi att 

inkludera fria yrkesutövare med akademikeryrken i gruppen högre tjänstemän då den gruppen 

kan anses mer homogen i och med att definitionen i de allra flesta fall kräver att individen har 

en akademisk examen, t.ex. läkare, advokat, arkitekt och revisor (Statistiska Centralbyrån, 

1982). 

4.4. Metod/analytisk ansats 

Genom att applicera en logistisk regression ämnar vi analysera hur social rörlighet och 

möjligheten att uppnå en akademisk utbildning har utvecklats i Sverige sedan expansionen av 

antalet studieplatser under 1990-talet. I kommande avsnitt kommer vi presentera metoden mer 

ingående, samt den modell vi ämnar använda för analys av vårt data. 

Baserat på Boudon (1974) kommer vi, utöver att undersöka social rörlighet, 

även undersöka sannolikheten för stationäritet. Det innebär att individens klasstillhörighet är 

samma som uppväxtfamiljens. Det lämpar sig också då vårt klasschema är ett slutet intervall, 

vilket betyder att de högre klasserna har färre klasser att röra sig uppåt till, samt att gruppen 

högre tjänstemän enligt vår definition inte har någon möjlighet till rörlighet uppåt. 

Vi kommer även undersöka sannolikheten att respondenten har uppnått en 

akademisk examen, kontrollerat för ett antal kontrollvariabler. Sannolikheten för att göra en 

klassresa är starkt avhängig av individens egna högst uppnådda utbildningsnivå. I och med att 

SEI-definitionen är starkt meritokratisk bör vi även undersöka hur sannolikheten att 

genomföra en akademisk eftergymnasial utbildning har förändrats. 

           För att undersöka hur rörligheten har utvecklats applicerar vi definitionen att 

respondenten tillhör en högre SEI-grupp än föräldrarna. 

           För att undersöka hur realiserad möjlighet för utbildning har utvecklats undersöker vi 

hur sannolikheten att uppnå en akademisk examen har utvecklats. 
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4.4.1 Logistisk regressionsanalys 

Då våra beroende variabler som mäter utfallen är binära ämnar vi applicera en logistisk 

regressionsanalys för att analysera datamaterialet. Sannolikheten för att utfallet (Y) blir 1 

betecknas vanligtvis med P1 och sannolikheten för att utfallet (Y) blir 0 betecknas med P0. 

Oddset ges av formeln Pi/(1-Pi), där Pi är sannolikheten att Y=1. I vår analys betecknas 

utfallet 1 med Pi, vilket betyder att oavsett beroende variabel är sannolikheten, Pi, relaterad till 

att den beroende variabeln antar värdet 1.  

I vår analys kommer vi att presentera oddskvoterna, vilket ger oss den 

procentuella förändringen i oddset (ej logaritmen av oddset) då given oberoende variabel ökar 

med en enhet. En oddskvot med ett värde >1 indikerar en procentuell ökning av oddset då den 

oberoende variabeln ökar med en enhet. Vice versa indikerar en oddskvot <1 att oddset 

minskar då given variabel ökar en enhet (Edling och Hedström, 2003).  

 Till skillnad från linjär regression går det inte att utläsa förklaringsgraden mätt i 

traditionell R2. Vi kommer dock att presentera Nagelkerkes R2, vilket kan anta värdet 1 som 

högst. Värdet kan tolkas hur stor andel av variansen som förklaras av regressionsmodellen 

(Barmark och Djurfeldt, 2009, s. 132).  

  

 

4.4.2. Regressionsmodell 

Baserat på tidigare studier och teoriavsnitt har vi utformat modellen enligt följande. I och med 

att de oberoende variablerna går att finna i alla tre analyser kommer vi beteckna den beroende 

variabeln med samlingsdefinitionen 𝑌𝑖, presenterat nedan i ekvation 4.1. Variabler betecknade 

med ett nedsänkt R denoterar respondent, och H respondentens bakgrund eller föräldrar. 

 

𝑌𝑖=𝛼 + 𝛽1 ∗ 2010 + 𝛽2 ∗ 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝐻 + 𝛽3 ∗ 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝐻 +  𝛽4 ∗ 𝑘ö𝑛𝑅 +  𝛽5 ∗

𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑥𝑡 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒𝑅 + 𝛽6 ∗ 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑥𝑡𝐻 + 𝛽7 ∗ (2010 ∗ 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝐻) + 𝜀 

Ekvation 4.1.   

 

Det huvudsakliga sambandet som intresserar oss är variabeln 2010 som mäter effekten efter 

utbildningsexpansionen. 
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4.5. Variabelförteckning 

Beroende variabler 

Universitetsutbildning för respondenten antar värdet 1 om respondenten har uppgett att hens 

högsta uppnådda utbildning är akademisk examen, ej ny högskola år 1991. För 2010 utgörs 

den av att respondenten uppgett att hen har en universitetsutbildning≥ 3 år eller 

forskarutbildning. 

Stationäritet antar värdet 1 om respondentens SEI-tillhörighet är densamma som 

hens föräldrars (SEIR=SEIH). Variabeln antar värdet 0 om SEI-tillhörigheten är annan än 

föräldrarnas (SEIR≠SEIH). 

Social rörlighet uppåt antar värdet 1 om respondentens SEI är högre än 

föräldrarnas (SEIR>SEIH). Är SEI samma som föräldrarna eller lägre antar variabeln värdet 0 

(SEIR≤SEIH). 

 

Oberoende variabler 

Variabeln 2010 antar värdet 1 om respondenten var 32-40 år gammal vid mättillfället år 2010. 

Respondenter som tillhör urvalsgruppen år 1991 utgör referenskategorin.  

Utbildningsbakgrunden definieras av den högsta uppnådda utbildningsnivån hos 

föräldrarna. Dummyvariabler skapas utbildningsgrupperna, som presenteras nedan.  

Vi definierar utbildningsbakgrund som den högsta uppnådda utbildningen i uppväxthushållet. 

I enlighet med Statistiska Centralbyråns rekommendationer (2000)  kommer vi att definiera 

utbildningsbakgrund som följande. I stigande skala.  

 

 Låg utbildning: Enbart folk-, grundskola, realexamen, 2-årig social-/ekonomisk-

/teknisk inriktning på gymnasiet 

 Utbildning på gymnasienivå: Yrkesskola, gymnasium, yrkesutbildning utöver folk-

/grundskola, studentexamen, 3-4 årig teoretisk utbildning 

 Akademisk utbildning: Högskoleutbildning, universitetsexamen, universitet och 

högskola. 

Vet ej och svar saknas behandlas som bortfall. Då alternativet förälder har ej gått i skola inte 

finns i LNU 1991 kommer de observationerna för år 2010 att behandlas som bortfall för att 

säkerställa att grupperna är jämförbara. För 2010 uppgår antalet observationer där den högsta 

utbildningsnivån är ingen skolgång till 13 stycken.  
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Respondentens bakgrunds-SEI definieras av den högsta SEI-tillhörigheten bland 

föräldrarna. Dummyvariabler skapas av SEI-bakgrunderna, vilket betyder att arbetarvariabeln 

antar värdet 1 då SEI-tillhörighet är 11,12,21,22. Vidare definition finns i listan över 

reducering och dominans av SEI.  Respondents bakgrunds-SEI definieras av den föräldern 

med högst SEI i familjen. I enlighet med dem, av Statistiska Centralbyrån (1982), 

rekommenderade riktlinjerna för reducering och fastställd dominansordning kodades SEI-

grupperna om till fyra huvudgrupper.  

 

 Arbetare: SEI 11,12, 21, 22. Karakteriseras av ett utbildningskrav om mindre än 2 år 

efter grundskola. 

 Lägre tjänstemän: SEI 33-36. Karakteriseras av ett utbildningskrav om minst 2 år efter 

grundskola. 

 Tjänstemän på mellannivå: SEI 44-46. Karakteriseras av utbildningskrav om minst 3 

men inte fler än 6 års utbildning efter grundskola,   

 Högre tjänstemän: SEI 54-59 och 60. Karakteriseras av utbildningskrav om minst 6 år 

efter grundskola. 

Vi kommer att behandla gruppen ej kodningsbara som internt bortfall. 

 Interaktionsvariabeln klassbakgrund*2010 skapas genom att multiplicera 

klassbakgrundsvariablerna (som dummies) med variabeln som definierar om respondenten 

tillhör mättillfället 2010. Detta för att fånga en eventuell förändring i de klassrelaterade 

skillanderna.  

Kontrollvariabler 

Utlandsboende under uppväxten antar värdet 1 om respondenten uppgett att hen 

huvudsakligen bott utomlands under uppväxtperioden (upp till 16 år). Respondenter uppvuxna 

i Sverige utgör referensgruppen. Variabeln baseras på frågan typ av uppväxtort. 

Variabeln kön antar värdet 1 för manliga respondenter. Kvinnor utgör 

referensgruppen.  

Variabeln ekonomiska svårigheter under uppväxten antar värdet 1 om 

respondenten uppgett att familjen hade ekonomiska svårigheter under hens uppväxt. 
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4.6. Regressionsdiagnostik 

För att testa för multikollinearitet genomfördes ett VIF-test. Med 2,5 som gränsvärde 

(VIF>2,5 antyder multikollinearitet) finner vi att klassbakgrundsvariablerna uppvisar 

multikollineara tendenser (Djurfeldt, 2009, s. 114) i modellen för stationäritet, social rörlighet 

och universitetsutbildning för respondent. Det är dock inte så överraskande i och med att 

regressionsmodellen inkluderar interaktionsvariabler som skapats av klassbakgrund och 

årsvariabeln. Tolerance, som härleds ur den kvadrerade multipla korrelationen mellan given 

variabel och alla andra oberoende variabler bör anta ett värde >0,5 (ibid., s. 114). Uppvisar en 

variabel ett tolerancevärde <0,5 kan den variabeln anses vara överflödig i 

regressionsmodellen. För alla tre analysmodeller uppvisar klassbakgrundsvariablerna ett 

tolerancevärde <0,5.  För att undvika felspecifikation av modellen kommer problematiken 

inte att åtgärdas, utan endast rapporteras. 

I och med att alla av variabler inkluderade i analysen är kategoriska föreligger 

inte några problem med outliers.  

 

4.7. Etiska överväganden 

I och med att vi i vår studie behandlar sekundärdata har vi förhållit oss till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med konfidientialitetskravet har vi, 

genom säker lagring av materialet, säkerställt att materialet inte är tillgängligt för någon 

utomstående. Vi har ej heller på något sätt försökt att identifiera respondenterna i 

datamaterialet. Vidare har vi, i enlighet med nyttjandekravet, sett till att datamaterialet endast 

används till just denna studie, och inte för kommersiellt- eller icke-vetenskapligt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av den logistiska regressionsanalysen. Först 

presenteras deskriptiv statistik för social mobilitet och uppnådd utbildningsnivå vid de två 

mättillfällena. Variabler betecknade med ett nedsänkt R denoterar respondent, och H 

respondentens bakgrund eller föräldrar. De beroende variablerna för modellerna utgörs av 

universitetsexamen för respondenten i modell 1, stationäritet i klasstillhörigheten för modell 2 

och en högre klass än familjebakgrunden för modell 3.  I tabell 5.4. presenteras de olika 

variablerna oddskvot, vilket kan tolkas som den procentuella oddsförändringen för att den 

beroende variabeln antar värdet 1 då den oberoende variabeln ökar med en enhet, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

 Antalet respondenter för år 1991 uppgår till 650, rensat för det interna bortfallet 

på 115 (15,03 %). För år 2010 uppgår antalet respondenter till 607, rensat för det interna 

bortfallet på 66 (9,8 %). Totalt uppgår antalet respondenter till 1257, rensat för ett bortfall på 

181 (12,6 %).  
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5.1. Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik för våra respondenter. Tjänstemän förkortas till 

tjm. i följande tabeller. SEI-gruppen avser respondenternas föräldrars SEI-tillhörighet. Både 

frekvens och procentuell andel redovisas.  

 

Tabell 5.1. Klassbakgrund och universitetsexamen för 

respondent.  

SEIH Universitetsexamen 

1991, f (%) 

Ej 

universitetsexamen 

1991, f (%) 

Universitetsexamen 

2010, f (%) 

Ej 

universitetsexamen 

2010, f (%) 

 

Arbetare 30 (8,4) 326 (91,6) 39 (17,3) 187 (82,7)  

Lägre tjm. 25 (21,4) 92 (78,6) 21 (23,9) 67 (76,1)  

Tjm. på 

mellannivå 

25 (26,6) 69 (73,4) 44 (31,2) 97 (68,8)  

Högre tjm. 28 (33,7) 55 (66,3) 81 (53,3) 71 (46,7)  

Total 108 (16,6) 542 (83,4) 185 (30,5) 422 (69,5)  
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Tabell 5.2. Stationäritet i klasstillhörigheten (SEIH=SEIR). 

SEIH SEIH=SEIR 1991,  

f (%) 

SEIH≠SEIR 1991, 

 f (%) 

SEIH=SEIR 2010,  

f (%) 

SEIH≠SEIR 2010,  

f (%) 

Arbetare 204 (57,3) 152 (42,7) 116 (51,3) 110 (48,7) 

Lägre tjm. 19 (16,2) 98 (83,7) 13 (14,8) 75 (85,2) 

Tjm. på 

mellannivå 

24 (25,5) 70 (74,5) 42 (29,8) 99 (70,2) 

Högre tjm. 24 (28,9) 59 (71,1) 59 (38,8) 93 (61,2) 

Total 271 (41,7) 379 (58,3) 230 (37,9) 377 (62,1) 

 

 

 

Tabell 5.3. Social rörlighet uppåt. SEIH<SEIR. 

SEIH SEIH<SEIR 

1991, f (%) 

SEIH≥SEIR 

1991, f (%) 

SEIH<SEIR 

2010, f (%) 

SEIH≥SEIR 2010, f 

(%) 

Arbetare 152 (42,7) 204 (57,3) 110 (48,7) 116 (51,3) 

Lägre tjm. 55 (47) 62 (53) 44 (50) 44 (50) 

Tjm. på mellannivå 26 (27,7) 68 (72,3) 36 (19,4) 150 (80,6) 

Högre tjm. 0 (0) 83 (100) 0 (0) 152 (100) 

Total 233 (35,8) 417 (64,2) 190 (31,3) 417 (68,7) 
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5.2. Resultat av logistisk regression. 

Tabell 5.4. Resultat av logistisk regressionsanalys. Oddskvoter. 

 Universitetsexamen, 

respondent. 

Oddskvoter 

Stationäritet 

(SEIR=SEIH=1) 

Oddskvoter 

Klassresa 

(SEIR>SEIH=1) 

Oddskvoter 

 

2010 (1991=0) 2,426*** 0,889 1,719***  

Arbetarbakgrund 0,347*** 2,821*** 3,410***  

Lägre 

tjänstemannabakgrund 

0,898 0,418*** 3,519***  

Tjänstemän på 

mellannivå, bakgrund 

- 0,826 -  

Högre 

tjänstemannabakgrund 

1,267 - 000  

Låg utbildning, bakgrund 0,778 1,496*** 0,608***  

Universitetsutbildning, 

bakgrund 

1,879*** 1,884*** 1,079  

Kön (K=0) 0,920 1,143 0,987  

Utlandsboende under 

uppväxten (0= Sverige) 

1,838** 1,214 0,535**  

Ekonomiska svårigheter 

under uppväxt (N=0) 

0,638** 1,406** 0,506***  

Arbetarbakgrund*2010 1,694* 0,903 0,881  

Lägre tjm.*2010 0,947 0,946 0,884  

Mellantjm*2010 - 1,083 -  

Högre tjm*2010 1,393 - 0,703  

N 1257 1257 1257  

Förklaring. ***= signifikant på enprocentsnivån, **= signifikant på femprocentsnivån 

*=signifikant på tioprocentsnivån. 
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Modell 1. Akademisk examen för respondenten. 

Variablerna lägre – och högre tjänstemannabakgrund, låg utbildningsbakgrund, kön och 

interaktionsvariablerna (utom interaktionsvariabeln arbetarklass och 2010) uppvisar inte 

någon statistisk signifikans i vårt urval, och därför kommer de inte att kommenteras vidare.  

Det finns ett statistiskt signifikant negativt samband mellan 

arbetarklassbakgrund och oddset att uppnå en akademisk examen. Konstanthållet för övriga 

oberoende variabler är oddskvoten 0,347, vilket innebär att oddset för att en individ med 

arbetarklassbakgrund uppnår en akademisk examen är 34,7 % av oddset för att en individ med 

föräldrar som tillhör tjänstemän på mellannivå. Motsatt effekt går att finna bland de 

respondenter som är uppvuxna i ett hem där åtminstone en förälder har en akademisk examen. 

Oddskvoten uppgår till 1,879, vilket betyder att jämfört med familjer där högsta 

utbildningsnivån uppgår till gymnasial nivå, har individer med minst en akademiskt utbildad 

förälder har ett nästan dubbelt så högt odds att själva uppnå en akademisk examen, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Liknande positiv effekt (1,838) påträffas om 

individen huvudsakligen är uppvuxen utomlands istället för i Sverige, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler.  

Har respondenten upplevt att familjen hade ekonomiska svårigheter under 

uppväxten uppgår oddskvoten till 0,638 jämfört med respondenter som angivit att de ej 

upplevt ekonomiska svårigheter. Alltså är oddset att en individ uppnår en akademisk examen 

36,2 % lägre om hen upplevde att familjen hade ekonomiska problem under uppväxten, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

Oddskvoten att ha uppnått en akademisk examen om du tillhör den senare 

respondentgruppen, 2010, är 2,426, vilket innebär att oddset att observera att respondenten 

har en akademisk examen ökar med 142,6 % om respondenten tillhör gruppen som utbildats 

efter utbildningsexpansionen. Variabeln är statistiskt signifikant på enprocentsnivån, vilket 

innebär att vi med 99 % säkerhet kan uttala oss om dess effekt.  

Interaktionsvariabeln för arbetare och mättillfälle 2010 indikerar, jämfört med 

referensgruppen som är att föräldrarna var mellantjänstemän, ett positivt samband för utfallet 

universitetsutbildning. Oddskvoten uppgår till 1,694. 

Förklaringsgraden av de oberoende variablerna, mätt i Nagelkerkes R2 uppgår 

till 0,186. Detta kan tolkas som att de oberoende variablerna ger en 18,6% mer precis 

estimation av utfallet jämfört med en modell med endast intercept (Edling och Hedström, 

2003, s. 192-193).  
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Modell 2. Stationäritet. 

I denna modell undersöker vi sannolikhet för individer att bli stationära i den klasstillhörighet 

de är uppvuxna i. Kontrollvariablerna utgörs av samma som för modell 1, men här utgör 

högre tjänstemän referensgruppen för klassbakgrund. För urvalsgruppen påträffas ingen 

statistisk signifikans för variablerna mellantjänstemannabakgrund, utlandsboende, kön, 2010 

eller någon av interaktionsvariablerna vilket innebär att vi inte kommer att kommentera dessa 

i det här avsnittet.  

Individer med arbetarklassbakgrund har ett odds för stationäritet som är 2,821 

gånger högre än individer med en högre tjänstemannabakgrund, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Likaså uppvisar variabeln ekonomiska svårigheter under uppväxten ett 

statistiskt signifikant och positivt samband för oddset att vara stationär i sin klasstillhörighet, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddset för att individen är stationär i sin 

klasstillhörighet ökar med 40,6 % om individen angett att föräldrarna upplevt ekonomiska 

svårigheter under uppväxten, jämfört med individer som inte upplevt det och konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. 

Däremot uppvisas ett statistiskt signifikant och negativt samband för 

stationäritet om uppväxthushållet definieras av en SEI som lägre tjänstemän; oddskvoten 

uppgår till 0,418 jämfört med referensgruppen och konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. 

Utbildningsbakgrunden har också en stor inverkan på oddset att vara stationär i 

sin klasstillhörighet. Bägge utbildningsvariablerna uppvisar var för sig signifikanta och 

positiva samband till oddset för att en individ ska vara stationär i sin klasstillhörighet, jämfört 

med referensgruppen och konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

Förklaringsgraden, mätt i Nagelkerkes R2 uppgår till 0,152. 
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Modell 3. Social rörlighet (uppåt).  

I modell tre undersöker vi sannolikheten för individer att uppnå en högre klass än den de är 

uppvuxna i. Variablerna högre tjänstemannabakgrund, kön, universitetsutbildning för 

föräldrarna och interaktionsvariablerna uppvisar ingen statistisk signifikans vilket betyder att 

vi inte kommer att kommentera dessa variabler. Som tidigare nämnt är klassintervallet sluten, 

vilket innebär att högre tjänstemän enligt vår modell inte har möjlighet till social rörlighet 

uppåt. Vi kommer att vidare kommentera dessa variabler i analys och diskussionsavsnittet.   

De variabler som uppvisar en negativ och statistiskt signifikant oddskvot är 

utlandsboende under uppväxten, ekonomiska svårigheter under uppväxten och om familjens 

utbildningsbakgrund kan klassas som låg.  

Individer som huvudsakligen växte upp utomlands har ungefär hälften (0,535) 

av oddset att uppvisa social rörlighet jämfört med individer uppvuxna i Sverige, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

Individer uppvuxna i en familj som upplevt ekonomiska svårigheter har ungefär 

hälften av oddset (0,506) för att uppvisa social rörlighet uppåt, jämfört med individer vars 

familjer inte hade ekonomiska problem och konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Liknande tendens går att finna för individer som är uppvuxna i en familj vars 

utbildningsnivå kan klassificeras som låg; jämfört med individer vars föräldrar har en 

gymnasial utbildning är oddset för social rörlighet endast 60,8 % av den för referensgruppen, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

Oddset för att individer med arbetarklassbakgrund uppvisar social rörlighet är 

3,410 gånger högre än oddset att individer med bakgrund i tjänstemän på mellannivå uppvisar 

samma utfall, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Individer vars föräldrar 

klassificeras som lägre tjänstemän uppvisar en liknande tendens; oddskvoten uppgår till 

3,519. 

Variabeln 2010 uppvisar en statistiskt signifikant och positiv effekt för 

sannolikheten att individen har hamnat i en högre klass än bakgrundsklassen, kontanhållet för 

övriga oberoende variabler. Oddskvoten uppgår till 1,719 vilket kan tolkas som att 

möjligheten till social rörlighet är 71,9 % högre efter högskoleexpansionerna, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler.  Förklaringsgraden, mätt i Nagelkerkes R2, uppgår till 0,288. 
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6. Analys och diskussion 

Vi vill med denna analys besvara frågan om utbildningsexpansionerna har lett till en ökad 

sociala rörlighet. Hypotesen om att högskoleexpansionerna har lett till större social rörlighet 

tolkar vi som bekräftat. Den oberoende variabeln benämnd 2010 ska fånga effekterna av 

högskoleexpansionerna, och de uppvisar statistiskt signifikanta och positiva värden för 

utfallen social rörlighet uppåt och sannolikheten att respondenten uppnår en akademisk 

examen. Vi tolkar resultaten som att högskoleexpansionerna under 1990-talet har lett till 

positiva effekter för sannolikheten att uppnå en akademisk examen och därigenom 

möjligheterna för social rörlighet uppåt.  

Vi menar att Boudons teori om ISO och IEO går att applicera på alla tre 

modeller. I modell 1, som behandlar sannolikheten att individen har uppnått en akademisk 

examen menar vi att den högre oddskvoten för 2010 indikerar en lägre grad influens av 

sekundära effekter i utbildningsmönster. Att oddskvoten för variabeln 2010 är positiv i modell 

3 tolkar vi som ytterligare en bekräftelse på att ISO-effekterna har minskat, i och med att den 

uppvisar ett positivt samband för sannolikheten att respondenten uppvisar social rörlighet 

uppåt. Dock kan detta resultat i relation till Boudons (1974) ISO- och IEO-effekter diskuteras, 

då vi saknar data om individernas meriter i form av betyg, samt att endast en 

interaktionsvariabel uppvisar statistisk signifikans. Avsaknaden av betygsdata innebär att vi 

inte kan isolera de sekundära effekterna, som även kallas valeffekterna. Resultatet bör alltså 

tolkas med försiktighet. Denna försiktighet blir extra tydlig då Rudolphi (2013) identifierar att 

klasskillnaderna i utbildning för Sverige främst kan tillskrivas de primära effekterna, som är 

ett mått för prestation. Dock kan vi konstatera att den sociala rörligheten har ökat, samt att 

benägenheten att uppnå en akademisk examen har ökat under den nittonårsperiod som 

undersöks. Vi skulle också kunna komma till den slutsats likt den Breen (2010) konstaterar, 

alltså att det i Sverige finns en utjämningseffekt som leder till att relationen mellan 

klassbakgrund och högsta uppnådd utbildning har försvagats. Dock bör även detta tolkas med 

försiktighet då interaktionsvariablerna inte uppvisar någon statistisk signifikans. Utöver det 

kan det vara svårt att härleda dessa effekter till endast högskoleexpansionerna. Dock menar vi 

att genom att applicera en klassindelning som till stor del är baserat på utbildningsmeriter 
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borde vi kunna säkerställa att effekterna av klassrörlighet främst kan tillskrivas utbildning. Vi 

argumenterar att den starkt meritokratiska klassindelning vi applicerat gör att vi med relativt 

stor säkerhet kan uttala oss om sambandet mellan högskoleexpansionerna och social rörlighet. 

I utformandet av regressionsmodell menade vi att ekonomiska svårigheter skulle 

kunna vara en konkretisering av rationella val. I och med att avkastningen, i form av lön, 

dröjer ifall en individ studerar vid en högskola, skulle den direkta löneavkastningen kunna 

anses vara det rationella valet för individer som vuxit upp i hushåll med ekonomiska 

svårigheter. Resultaten antyder att så skulle kunna vara fallet. Det i kombination med ett visst 

habitus som kanske försvårar studier vid högskola eller universitet antyder samma sak. Dock 

bör man ha i åtanke att de ekonomiska förutsättningarna har skiftat mycket under 

undersökningsperioden. Vid mättillfället 1991 hade Sverige precis äntrat en lång period av 

hög arbetslöshet, och det senare mättillfället (år 2010) infaller två år efter en stor global 

ekonomisk kris. Detta skulle kunna antyda att respondenter för år 2010 skulle uppvisa en 

större oddskvot att ha uppnått en akademisk utbildning, i och med att respondentgruppen vid 

mättillfället år 2010 kan antas ha tagit studenten 1988-1996 då arbetslösheten sköt i höjden. 

Vi förväntade oss att finna positiva oddskvoter för akademisk utbildning, och resultatet 

bekräftar att våra förväntningar var korrekta.  

Då SEI-klassificeringen är starkt meritokratisk förväntade vi oss också upptäcka 

vissa tendenser som kan anses härledas till habitus-teorier. I teoriavsnittet diskuterade vi 

grupptillhörighet och habitus, och vi anser att resultatet styrker teorierna presenterade ovan. 

Det enda som motsäger teorin skulle vara det faktum att sannolikheten för social rörlighet 

uppåt är mycket högre för individer med arbetarklassbakgrund jämfört med individer vars 

bakgrund kan klassificeras som tjänstemän på mellannivå. Dock kan det förmodligen 

förklaras av det klassintervall vi applicerar, där arbetare har fler kategorier ovan egen grupp 

att röra sig till. Vad gäller utbildningsbakgrunden skulle det kunna analyseras som en del av 

en individs habitus, där relationen till studier formas av föräldrarnas egen relation till 

utbildning. Dock bör man ha i åtanke att studien spänner över många år, och att 

utbildningskraven för diverse yrken och den genomsnittliga utbildningsnivån har stigit, vilket 

innebär att resultaten bör tolkas med det i åtanke.  

Att det finns en problematik med att interaktionsvariablerna inte uppvisar någon 

statistisk signifikans leder oss till att föreslå större respondentgrupper. Dock har åldersspannet 

32-40 valts för att säkerställa att respondenter inte förkommer två gånger, då LNU är en 

longitudinell panelstudie. Åldersurvalet är dessutom valt för att kunna säkerställa att 
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respondenterna tog gymnasiestudent under perioden då högskoleexpansionerna genomfördes, 

vilket gör att ett större åldersspann leder till större osäkerhet att härleda orsakverkan.  

Att inkludera en variabel gällande uppväxtort baserade vi på Lindgren och 

Lundahl (2010) som identifierade att individers sociala - och geografiska mobilitet har en 

stark relation. De identifierade att individer med invandrarbakgrund har en annorlunda 

relation mellan geografisk och social mobilitet jämfört med individer som är födda och 

uppvuxna i Sverige. Att oddskvoten för den variabeln är positiv när det gäller 

universitetsutbildning, men negativ när det gäller social mobilitet leder oss till att föreslå en 

vidare studie där man undersöker utbildningsavkastning för individer med olika 

invandringsbakgrund, då det skulle vara av intresse att undersöka om det finns fler aspekter av 

ISO och IEO som grundar sig i etnisk diskriminering. 

Vidare föreslår vi att, om möjligt, för att säkerställa att en kan uttala sig om de 

primära- och sekundära effekternas utveckling vore en inkludering av studieresultat i form av 

betyg en god idé. Vi skulle också rekommendera en bredare definition av klass, som 

förslagsvis skulle kunna innehålla respondentens boendeform och -situation under uppväxten 

och i vuxen ålder, föräldrars och respondentens inkomst och sysselsättning (yrkesverksam 

eller arbetslös eller dylikt). Att utföra en kvalitativ studie med samma frågeställning skulle 

kunna vara av värde då det finns möjligheter att djupare få en förståelse för hur stigma och 

habitus kan spela in, samt en möjlighet att undersöka hur icke-realiserade möjligheter kan ha 

påverkats av utbildningsexpansionerna. En kvalitativ ansats kan möjliggöra en mer detaljerad 

analys ur ett mikroperspektiv.  
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