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SAMMANFATTNING
Denna studie grundar sig på en enkätundersökning av 59 gymnasieungdomars intentioner till att
inom de närmaste 5 åren påbörja studier vid högskola eller universitet. Undersökningen är
baserad på Theory of planned behavior och syftar till att testa teorins pålitlighet i att besvara
vilken av de socialt betingade bakgrundsfaktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll
som utgör den bästa prediktorn för undersökningsdeltagarnas intentioner. Därtill undersöks
dessa faktorers samband med föräldrarnas utbildningsnivå.
Theory of planned behavior visade sig vara ett reliabelt mätinstrument gällande studiens övriga
frågor, där den upplevda beteendekontrollen och den subjektiva normen utgjorde signifikanta
prediktorer gällande undersökningsdeltagarnas intentioner. Därtill påvisades samband mellan
föräldrars utbildningsnivå och deltagarnas intentioner samt subjektiva norm.
Författaren menar att studier likt denna ger ett värdefullt bidrag till det viktiga arbetet med att
förverkliga den svenska skolans likvärdighetsmål.
Nyckelord: Theory of planned behavior, attityd, studieintentioner, likvärdig skola.
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1. Inledning
Den svenska skolan bygger sedan välfärdsstatens framväxt på en jämlikhetstanke. Det
samhällsprojekt som lade fundamentet för tanken om ”en skola för alla” sägs ha tagit sitt
startskott i samband med den demokratiska våg som svepte över Europa i samband med andra
världskrigets slut. Den socialdemokratiska regeringen, som vann makten år 1946, deklarerade
visionen om en likvärdig skola och införde redan år 1949 den 9-åriga enhetsskolan på prov
(Assarson, 2007:20-21). Detta projekt har under åratal beskrits som en av de viktigaste åtgärderna
i Sverige när det gäller utrotandet av klasskillnader (Tallberg Broman, 2002:51). Därtill har
projektet också beskrivits som centralt i det samhälleliga främjandet och bevarandet av
demokratin. Dåvarande utbildningsminister Olof Palme uttryckte bland annat, i en klassisk
intervju i Sveriges Radio år 1969, följande bevingade ord om den likvärdiga skolan och dess
målsättning om en allmänt hög bildningsnivå:
”[…] utan den höga allmänna bildningsnivån blir demokratin en formalitet som inte
förändrar de auktoritära dragen i samhället. Okunnigheten är det bästa instrumentet
för fåtalsvälde.” (Hildebrand, 1969:9)
Trots denna långa strävan om en likvärdig skola så ser vi idag hur orättvisan och segregeringen
befäster sig och enligt vissa rapporter till och med vidgas (SCB, 2009; Skolverket, 2009). De olika
orsaksförklaringar som brukar nämnas i dessa sammanhang ligger, enligt mig, ofta på en relativt
abstrakt nivå. Skolverket fastslår exempelvis i sin senaste utredning att den samstämmighet som
kan skönjas bland vetenskapliga rapporter från såväl sociologer, pedagoger, statsvetare som
ekonomer ligger i ganska vida begrepp som kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Särskilt
framhåller man hur den socioekonomiska bakgrunden, i detta fall i form av begrepp gällande
föräldrars utbildningsnivå och kulturella kapital, spelar en direkt avgörande roll för elevernas
prestationer i skolan (Skolverket, 2009:46).
Jag är sedan tidigare väl förtrogen med delar av dessa perspektiv och rekommenderar särskilt den
franske kultursociologen Pierre Bourdieus studier av det franska utbildningssystemet som en källa
till insikt om hur faktorer gällande det kulturella kapitalet kan ta sig uttryck i elevers skolgång.
Vad som dock kommit att väcka inspirationen till denna studie handlar om hur problematiken
med skolans ojämlikhet ska bemötas, oavsett om de sägs bottna i förklaringar rörande kön,
etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller någonting annat. Som skolverket också skriver så är ett
av de viktigaste utbildningspolitiska målen idag att minska hemförhållandenas betydelse och
därigenom göra skolan tillgänglig för alla elever - vilket också manifesteras i skolans mål om
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likvärdighet (Skolverket 2009:47). Frågan, som i högsta grad rör denna studie, blir därför hur
detta i praktiken skall gå till?

1.1 Syfte och frågeställningar 1
Denna studie syftar till att i första hand utvärdera om Theory of planned behavior utgör ett pålitligt
verktyg när det gäller forskning inom frågor som rör elevers intentioner att i framtiden ägna sig åt
högre studier. Den primära frågeställningen lyder enligt följande:
1. Är Theory of planned behavior en reliabel teori för att förutsäga elevers intentioner att studera
på högskola eller universitet inom de närmaste 5 åren?
För att besvara denna frågeställning så krävs frågeställningar att använda metoden på. Eftersom
att teorin i sig syftar till att mäta hur tre olika sociala bakgrundsfaktorer (attityd, subjektiv norm
och upplevd beteendekontroll) förhåller sig till människors beteendeintentioner så kommer de
frågor som med hjälp av teorin ska utredas att handla om förhållandet mellan dessa och
beteendet att inom de kommande 5 åren studera på högskola/universitet. Med anledning av det
täta sambandet mellan studieresultat och föräldrars utbildningsnivå som bland annat fastslås av
högskoleverket och SCB så kommer även samband som rör denna aspekt att undersökas. Därför
blir även följande frågor ledande för arbetet:
2. Vilken av de sociala faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevelse av kontroll har det
starkaste förklaringsvärdet när det gäller elevernas intention?
3. Finns det några samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas
självrapporterade attityd, subjektiva norm, upplevelse av kontroll och intention när det
gäller att inom de kommande 5 åren studera vid högskola eller universitet?

1.2 Avgränsningar och reservationer
Denna studie kommer enbart att mäta bakomliggande sociala faktorer som föregår elevernas
intentioner till att studera på högskola eller universitet inom de närmaste 5 åren. Därav ingår ingen
uppföljning av deltagarnas faktiska beteende. Då korrelationen mellan intention och faktiskt
beteende inte är hundraprocentlig så kan inte studien förväntas ge ett definitivt svar på om de
sociala faktorerna har ett samband med huruvida eleverna inom de 5 kommande åren faktiskt
1

De läsare som inte sedan tidigare har grundläggande kunskap om TPB rekommenderas att läsa denna studies
andra kapitel redan nu. På så sätt ökar läsaren sin förståelse för syftet, metoden och den tidigare forskningen.
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påbörjar högskole- eller universitetsstudier. Jag vill dock reservera sig för kritik av det slaget
genom att hävda att ett så pass medvetet beteende som att ägna sig åt högre studier alltid kräver
en intention. Huruvida denna intention förändras över tid av oförutsagda händelser kan inte
kontrolleras av vare sig en forskare eller en undersökningsdeltagare i en studie likt denna. Vid en
mer omfattande studie som sträcker sig över en längre tidsperiod hade det dock självklart varit
intressanta att följa upp korrelationen mellan intention och faktiskt beteende.
Vidare vill jag reservera mig mot kritik gällande den begränsning som Theory of planned behavior
innebär (för beskrivning: se kapitel 2). Självklart kan beteenden även påverkas av faktorer som
inte undersöks inom teorin – som t.ex. vanor och moraliska föreställningar (Hogg & Vaughan,
2008:161–162). Dock är TPB idag den i särklass mest utforskade modellen i studier som handlar
om förutsägande eller förklarande av beteenden samtidigt som omfattande forskning visat att
modellen i jämförelse med andra modeller är mycket pålitlig (Ajzen 2001:43). Icek Ajzen, som
grundade teorin, skriver därtill att dess pålitlighet naturligtvis kan variera beroende på vilket
beteende den i det konkreta fallet undersöker (Ajzen 1991:206). Då några studier baserade på
TPB som rör just det beteende på vilket jag skall applicera teorin är svåra att hitta så blir därför
studiens primära syfte att testa huruvida teorin är lämplig som modell för framtida studier inom
detta ämne.
Ännu en reservation gäller de teoretiska förklaringarna av begreppen attityd, subjektiv norm och
upplevelse av kontroll. Formandet av varje individs upplevelse gällande dessa begrepp är naturligtvis
unik och bildandet av exempelvis en attityd sker i en mycket komplex socialisationsprocess. Att i
ett arbete av denna omfattning redogöra för varje teoretisk idébildning om denna process är
omöjligt. Därför kommer jag utifrån bland annat Micheael A. Hogg och Graham M. Vaughans
omfattande bok Social Pshychology att på egen hand välja ut några av de förklaringar som jag anser
passar med de begreppsdefinitioner som anges av Ajzen. Den kritiske läsaren uppmanas att på
egen hand utforska alternativa förklaringsmodeller och därigenom ta ställning till huruvida mitt
urval kunde varit bättre eller ej.
Till sist vill jag också klargöra att studiens deltagarsammansättning är könsmässigt snedfördelad.
Detta kan naturligtvis ha påverkat resultat då tidigare studier visat att det faktiskt finns skillnader
mellan flickor och pojkars attityder och intentioner i studierelaterade frågor (se bland annat:
Karpuz, Karpuz, Trygg, 2009:12). Då dessa skillnader är relativt små och denna studie inte har
som något syfte att undersöka könsmässigt betingade skillnader i forskningsfrågorna så anser jag
att denna snedfördelning hos undersökningsdeltagarna inte bör utgöra något större problem.
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1.3 Metod
1.3.1 Undersökningsdeltagare
Studien baseras på en enkätundersökning bland 59 elever (41 män, 18 kvinnor; medelålder 18.4
år) i andra och tredje årskurs vid en kommunal gymnasieskola i Dalarna. Anledningen till att inte
elever från fler skolor deltar hänger ihop med studiens primära syfte att i första hand testa
huruvida undersökningsmetoden är pålitlig. Valet av enkät som datainsamlingsmetod grundar sig
i att under en realistisk tidsperiod få in tillräckligt många svar för att tillåta statistiska beräkningar.
Deltagarna valdes ut efter kriterier om att uppnå en jämn fördelning av elever vars intention var
att påbörja högre studier inom de kommande fem åren respektive elever som inte hade denna
intention. Detta skedde genom att deltagare hämtades från både studie- och yrkesförberedande
program (25 studieförberedande, 34 yrkesförberedande). Rekryteringen av deltagare skedde
genom bekvämlighetsurval där jag bad om tillåtelse att be elever vid olika lektionstillfällen fylla i
enkäten. Alla deltagare informerades om att de insamlade materialet skulle behandlas
konfidentiellt och att de hade rätten att när som helst, utan motivering, avbryta sitt deltagande.
1.3.2 Enkät
Studien är kvantitativ i sin karaktär och bygger på en enkätundersökning som utformades och
analyserades enligt instruktionerna för Theory of planned behavior, i syfte att mäta
undersökningsdeltagarnas attityd, subjektiva norm, upplevelse av kontroll samt intention gällande
beteendet att inom de 5 kommande åren studera vid högskola eller universitet. Enkäten bifogas i
detta arbete (se Bilaga 1) och den teoretiska bakgrunden kring dess utformande delges i ett
särskilt kapitel (se Kapitel 2).
Enkäten bygger delvis på en tidigare genomförd undersökning som jag gjort under mina studier
och får därför anses vara testad.
1.3.3 Procedur2
De svar som samlades in analyserades med hjälp av statistiska metoder i datorprogrammet SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences). Undersökningsdeltagarnas svar hade innan analysen
sammanställts till tre olika index bestående av deras svar på frågorna om attityd, subjektiv norm
respektive upplevd beteendekontroll. Den första och andra forskningsfrågan analyserades med
hjälp av multipel regressionsanalys för att utvärdera modellen i sig samt besvara vilken av de tre olika
bakgrundsfaktorerna som i högst grad korrelerade med den angivna intentionen.

2

För kortfattad förklaring av de statistiska begrepp som anges under detta kapitel, se Bilaga 2.
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Den tredje forskningsfrågan var ämnad att dela upp deltagarna efter föräldrarnas utbildningsnivå i
fyra olika steg. De insamlade svarens fördelning innebar dock att en analys utifrån fyra olika
nivåer hade blivit statistiskt ointressant och därför delades undersökningsdeltagarna in i enbart
två grupper där personerna i Grupp 1 inte hade någon förälder som gått högskola/universitet och
Grupp 2 hade minst en förälder som gjort det. Skillnaderna mellan dessa grupper, som härrör till
den tredje forskningsfrågan, analyserades därför med oberoende t-test.
Alla resultat vid de statistiska analyserna värderades utifrån den inom beteendevetenskapen
vedertagna signifikansnivån på 0.05. Ickesignifikanta resultat som ändock visade tydliga och
intressanta tendenser värderades med hjälp av mitt goda omdöme och diskuteras utifrån den
premissen då anledning finnes.
Frågeställningen besvaras genom att resultaten ställs i relation till de teoretiska utgångspunkterna i
syfte att synliggöra vilken eller vilka av de tre socialt betingade bakgrundsfaktorerna som idag
verkar utgöra hinder för införlivandet av den likvärdiga skolan. Genom att tydliggöra detta och
främst genom att visa att TPB kan vara ett pålitligt verktyg för att blotta dessa hoppas jag också
att eventuella åtgärder för att minska ojämlikheten kan få en tydligare ram.

1.4 Teori
Arbetet bygger på Icek Ajzens Theory of planned behavior som beskrivs i kapitel 2 av denna text.
Teorin är i huvudsak en modell för hur beteenden kan förutsägas och förklaras med så hög
träffsäkerhet som möjligt. Detta görs inom teorin genom att man mäter människors attityder,
deras subjektiva norm, deras upplevelse av kontroll samt deras intentioner (Ajzen 1991:188). De
teoretiska förklaringarna av vad dessa faktorer i praktiken innebär utgör ett område som täcker in
ett brett spektra av främst social- och kognitionspsykologisk forskning. Jag kommer därför i den
teoretiska bakgrunden till arbetet (se Kapitel 2, 3, 4 och 5) att beskriva dessa begrepp. Den
huvudsakliga litteratur som används i studien består dels av ett antal artiklar av Ajzen, men också
Hogg och Vaughans omfattande bok Social Psychology.

1.5 Tidigare forskning 3
I ett examensarbete inom socialpsykologi från Högskolan i Skövde skriver Ömer Karpuz, Åsa
Fogelström Karpuz och Cecilia Trygg (2009) om skolungdomars studieintentioner utifrån en
3

Det finns många exempel på tidigare forskning som påvisar att TPB är användbar inom skolrelaterade frågor.
Dock finns det ingen studie (som jag tagit del av) baserad på min frågeställning – därav kan jag inte med
säkerhet säga att TPB är en pålitlig metod för detta arbete utan att först testa detta.
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undersökning baserad på TPB. Deras kvantitativa undersökning, som i frågan om metod
påminner mycket om den föreliggande studien, mäter 309 åttonde- respektive niondeklassares
attityder, subjektiva norm och upplevda beteendekontroll gentemot beteendet att läsa sina läxor
och att aktivt deltaga på lektioner. Studien visade att den upplevda beteendekontrollen var den
starkaste prediktorn gentemot intentionen, vilket i detta fall motsade författarnas hypotes som
förutsade att den subjektiva normen skulle ha det starkaste bandet till deltagarnas intentioner.
Vidare visar studien att flickors studieintentioner överlag var något starkare än pojkars.
I en annan studie undersökte Christopher J. Armitage (2008) hur Theory of planned behavior
kunde förutspå 71 skolbarns (9-11 år) intentioner och faktiska resultat i ett nationellt prov.
Armitage studie visade på att TPB modellen kunde förklara 18 procent av variansen i elevernas
intention, där den subjektiva normen var den enda faktor som hade en signifikant inverkan.
Därtill kunde modellen enbart förklara 16 procent av variansen i deras faktiska resultat där enbart
intentionen i sig visade sig vara en statistiskt signifikant prediktor. Theory of planned behavior
visade sig i denna studie förvisso kunna förklara en del av variationen i barnens testresultat men
var inte i relation till andra studier särskilt övertygande. Bland annat har Phillips, Abraham &
Bond (2003) i en studie där TPB kombinerades med personlighetstester visat att modellen kunde
förklara upp till 65 procent (en mycket hög siffra) av variansen i betyguppfyllelser hos 125
högskolestudenter.
En annan relaterad studie gjordes av Davies, Ajzen, Saunders och Williams (2002) där de med
hjälp av TPB-enkäter undersökte unga afroamerikaners (14-17 år) intentioner att slutföra sina
studier. Studien visade att intentionen kunde förutsägas med mycket hög reliabilitet utifrån
faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. Vidare visade studien att
attityder gentemot det aktuella beteendet i första hand härstammar från långsiktiga förväntningar
på dess konsekvenser, att den subjektiva normen i första hand påverkas av föräldrar, lärare och
kompisar medan beteendekontrollen i första hand avgörs av tron på den egna kognitiva
förmågan.
Därtill utförde Ajzen och Madden (1986) en studie som syftade till att testa hur Theory of
planned behavior stod sig i förhållande till sin föregångare, Theory of reasoned action. I studien
undersökte de elevers intentioner och faktiska beteenden i att bland annat uppnå betyget A på ett
antal kurser. Resultatet visade att TPB var en mer reliabel teori och faktorn om den upplevda
beteendekontrollen, som skiljer de båda modellerna åt, hade en signifikant inverkan på
möjligheten att förutspå elevernas intentioner och faktiska resultat gällande det undersökta
beteendet.
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1.6 Definition
De begrepp som utgör de sociala bakgrundsfaktorerna i Theory of planned behavior definieras och
diskuteras i studiens teorikapitel (se Kapitel 3, 4 och 5). Själva intentionsbegreppet, som också
utgör en viktig del av TPB, utgörs i denna studie enbart av undersökningsdeltagarnas
självrapporterade intention att inom de fem kommande åren påbörja studier vid högskola eller
universitet.
I arbetet kommer jag ibland att använda begreppet ”högre studier”. Det används då, om inget
annat anges, enbart som en synonym till studier på högskola eller universitet. Enligt de
definitioner som officiellt används av statistiska centralbyrån så ska en person som klassificeras
som ”högutbildad” minst ha genomgått en treårig eftergymnasial utbildning (SCB 2009:1). På
grund av de svar som samlades in i studiens empiriska del så delas de svarandes föräldrar enbart
in i två olika utbildningsnivåer där studier på högskola/universitet, oavsett utbildningens längd,
innebär tillhörighet i grupp 2. På grund av detta undviker jag att i samband med diskussioner
kring föräldrars utbildningsnivå använda mig av begrepp som låg- och högutbildad.
För kortfattade förklaringar av de statistiska begrepp som används i studien – se Bilaga 2.

1.7 Disposition
Arbetet börjar med en beskrivning av Theory of planned behavior (se kapitel 2) samt en genomgång
av innebörden i de sociala faktorer som teorin anger (se kapital 3, 4 och 5). Denna
teoribeskrivning kommer i ett senare skede att utgöra tolkningsredskapet för de empiriska
resultaten.
I det nästkommande kapitlet (kapitel 6) presenterar jag min bakgrund som består av en
genomgång av skolans likvärdighetsmål samt några fragment av den forskning som påvisat att
sociala faktorer spelar en avgörande roll för barn och ungdomars prestationer i skolan. Påföljande
kapitel redovisar en statistisk analys av min insamlade empiri (se kapitel 7).
I det avslutande kapitlet (se kapitel 8) kommer jag att diskutera de statistiska analyserna i relation
till den teoretiska bakgrunden och utifrån resultat och tendenser försöka föreslå några empiriskt
underbyggda förslag till vilken inriktning skolan bör ta i sin strävan efter att bli mer likvärdig.
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2. Theory of planned behavior
Enligt Theory of planned behavior styrs människors medvetna beteenden av tre bakomliggande
trosföreställningar om: (1) beteendets konsekvenser, (2) normativa förväntningarna från andra
och (3) hur olika förutsättningar kommer underlätta eller försvåra utförandet av beteendet. Icek
Ajzen, som utvecklat TPB, menar att dessa föreställningar föregår bildandet av de tre mätbara
faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevelse av kontroll. Det fundamentala antagandet är att
positiva attityder, beteendeförmånliga tolkningar av de subjektiva normerna och en faktiskt
upplevd kontroll har positiva korrelationssamband med människors intentioner att utföra olika
typer av beteenden (Ajzen 1991:188).
Själva intentionen i sin tur föregår det faktiska beteendet med antagandet är att detta samband,
under förutsättning att vi åsyftar över tid stabila intentioner, enbart handlar om en väntan på en
faktisk möjlighet att utföra det planerade beteendet (Ajzen 2001:46). Theory of planned behavior
(se Figur 1) illustreras av Ajzen enligt nedanstående:
Figur 1: Theory of planned behavior

Källa: http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html (120416)

2.1 Teorins historia - TRA
Fishbein och Ajzen utvecklade under 1960 och 1970-talet den till TPB föregående modellen
Theory of reasoned action ur den frustration som uppstått bland socialpsykologer i deras strävan att
utifrån enbart attityder förstå människors beteenden. Många studier hade visat på låg korrelation
mellan människors självrapporterade attityder och deras faktiska beteenden. Särskilt inom studier
gällande hälsodestruktiva beteenden som alkoholkonsumtion och rökning visade sig sambandet

13

vara så pass lågt att många forskare började ifrågasätta vad syftet överhuvudtaget var med att
studera attityder i syftet att förstå beteenden (Hogg & Vaughan, 2008:154–158).
Fishbein och Azjen var dock inte redo att ge upp begreppet, som under i stort sett hela
vetenskapsdisciplinens existens setts som socialpsykologins ”kronjuvel”, och angrepp därför
problematiken genom att grundligt ifrågasätta hur tidigare forskning inom ämnet hade bedrivits.
De angrepp tidigare forskares inriktning på generella attityder i syfte att förklara specifika
beteenden samt den endimensionella karaktär som frågor av typen ”bra eller dåligt” får i relation
till individens komplexa kognitiva värld (Hogg & Vaughan, 2008:156–157). Därtill menade de
också att attityden i sig är en osäker beteendeförutsägare då vi sedan länge hade vetat, men
uppenbarligen ignorerat, att beteendens tendens att förekomma också står i tät förbindelse med
den unika sociala situationen. Konkret menade de att ett förväntat beteende naturligtvis inträffar
oftare än ett beteende som inte är förväntat då det senare skulle bryta mot olika normer (Ajzen,
1991:188).
Förutom en ganska omfattande teoretisering om hur attitydstudier bör se ut för att uppnå hög
reliabilitet så kom deras kritik gentemot den tidigare forskningen att leda till Theory of reasoned
action. Teorin bygger på det simpla grundantagandet att ett specifikt beteende föregås av en
intention som i sin tur föregås av en individs attityd och normativa föreställningar. Theory of reasoned
action bygger därför på att individens intentioner gällande ett specifikt beteende, utöver attityden,
kan härledas till det som Fishbein och Azjen kom att referera till som den subjektiva normen, som
innefattar just individens samlade upplevelse av omgivningens förväntningar – enklast uttryckt
som ett svar på frågan ”vad förväntas jag göra?” (Hogg & Vaughan, 2008:157–158).

2.2 Teorins nutid – TPB
Två förutsättningar för att den nyss beskrivna Theory of reasoned action ska vara tillförlitlig är dels
antagandet om att människan är rationell i sitt beteende, men också att hon står i ständig kontroll
över sina handlingar. Icek Ajzen fann det senare antagandet problematiskt och hans
vidareutveckling av TRA, som ledde fram till Theory of planned behavior, bygger på just en strävan
efter att öka teorins reliabilitet genom att beakta människors upplevelse av kontroll samt deras
faktiska kontroll över det aktuella beteendet (Ajzen, 2001:44). Kontrollfaktorn fångar in huruvida
individen upplever det som svårt eller enkelt att genomföra ett beteende och tar därigenom också
hänsyn till människors tidigare erfarenheter. Ajzen visade exempelvis i en för denna studie
relevant undersökning att de flesta elever, föga förvånande, önskade uppnå betyget A i sina
kurser och att A-betyget var högt ansett (attityd) av studenterna samtidigt som det är ett betyg
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som såväl deras familj som vänner vill att de ska uppnå (subjektiv norm). En sådan undersökning
kunde dock inte på ett reliabelt sätt förutspå om eleverna skulle nå upp till det högsta betyget
utan att man lade till faktorn om elevernas upplevelse av kontroll över sin egen förmåga att
faktiskt nå betyget A (Ajzen & Madden, 1986:453–474).
Ett flertal studier har visat på att tillägget av faktorn som tillgodoser människors upplevelse av
kontroll ökar pricksäkerheten för beteendeförutsägelse i de allra flesta fall, och att omfattningen
kan utvidgas och förklara de fall då inte intention och beteende stämmer överens genom att
frångå den upplevda kontrollen och istället åberopa den faktiska kontrollen. Det är exempelvis lätt
att tänka sig att ett kraftigt regnoväder skulle kunna avbryta vissa planerade beteenden på ett sätt
som står utanför individens makt. Hogg och Vaughan nämner t.ex. hur deltagandet i ett
pappersåtervinningsprogram kanske många gånger hänger mer på vädret än den faktiska attityden
till miljöfrämjande handlingar (Hogg & Vaughan, 2008:157). De faktorer som i TPB föregår
intentionen är alltså precis som i TRA attityd och subjektiv norm men med tillägget att modellen
även tillgodoser människors upplevelse av kontroll (Ajzen, 1991:181).
Utöver den faktiska deklaration över vad som behöver mätas för att vi med hög träffsäkerhet ska
kunna förklara eller förutsäga ett beteende så teoretiserar även Theory of planned behavior till stor del
hur detta bör gå till. Jag kommer att nämna det under de respektive kapitel där jag avhandlar olika
överväganden gällande de tre grundläggande begreppen attityd, subjektiv norm och kontroll. Denna
teoretisering ligger också till grund för utformandet av enkäten som användes vid insamlandet av
elevsvar till den empiriska undersökningen.

2.3 Att mäta attityd, subjektiv norm och upplevelse av kontroll
Att mäta de bakomliggande sociala faktorerna i TPB tillgängliggör mycket av den kunskap som
härstammar från den kognitiva algebran och betydelsen av associationsobjektens styrka samt
tillgänglighet i minnet som kommer beskrivas närmare senare i detta arbete. Fishbein & Ajzen
argumenterade emot de dåtida försöken att mäta specifika beteenden med hjälp av generella
attitydmätningar. Bland många exempel så visade en studie om kvinnors attityder gentemot ppiller att graden av specifikation i mätfrågorna var direkt avgörande för korrelationen mellan det
uppmätta resultatet och kvinnornas faktiska beteende. När frågorna var av mer generell art och
formulerade i stil med ”Vad tycker du om p-piller?” så var korrelationen som lägst. De mest
specifika frågorna i stil med ”Vad anser du om att under de kommande två åren använda ppiller?” visade på klart högre samband med det faktiska beteendet (Hogg & Vaughan, 2008:157).
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Det är dock svårt att alltid ställa specifika frågor när vi ämnar mäta människors attityder i syfte att
förstå deras framtida handlingar. Det som sker i en attitydmätning baserad på TPB är därför att
forskaren fokuserar på att mäta attityder gentemot det aktuella beteendet genom att formulera de
bakomliggande associationerna till attitydobjektet samt mäta hur stark individens åsikt är gällande
de olika associationerna.
2.3.1 Attitydmätning
Vid en TPB-baserad enkät efterfrågas därför undersökningsdeltagarens beteendeföreställning och
styrkan av denna föreställning i frågepar.
Exempel på fråga om associationsstyrkan (/belief strenght ):
Figur 2: Exempel på frågor om associationsstyrka

Exempel på fråga om personens trosföreställningar av konsekvenser (/outcome evaluation):
Figur 3: Exempel på frågor om trosföreställningar om konsekvenser

Svaren inom de olika frågeparen, som ofta sker på 7-gradig skala, multipliceras sedan så att varje
frågepar får en produkt. Innan beräkningen sker har dock den 7-gradiga skalan ibland omvandlats
till en bipolär skala med såväl negativa som positiva värden (-3 till +3) för att negativa
förväntningar ska kunna ge negativa världen (Ajzen, 2008). Hur det bör gå till dikteras inte av
teorin, men Ajzen menar att det är brukligt att se den första frågetypen (/belief strenght) som en
subjektiv uppfattning om sannolikhet vilket gör att dessa frågor bör besvaras på en monopolär
skala (1 till 7). Den andra frågetypen (/outcome evaluation) bör dock omvandlas till en bipolär
skala (-3 till +3) eftersom frågetypen bygger på en uppskattning mellan två olika poler (från t.ex.
bra till dåligt). Detta kan dock, enligt Ajzen, variera beroende på vad som är lämpligt inom olika
studier (Ajzen, 1991:192–193).
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De inringade svaren i exemplen ovan (se Figur 2 och 3) skulle i det första frågeparet, om
framgång, ge värdena 6 och +3 som multipliceras till 18. Det andra frågeparet, om stress, skulle
ge värdena 7 och -2 som multipliceras till -14. I ett attitydindex bestående av enbart dessa
frågepar skulle en person som svarat enligt ovanliggande exempel ha ett värde på +4.
2.3.2 Subjektiv norm
Likt attitydmätningen så mäts subjektiv norm inom TPB med hjälp av frågepar, i detta fall
bestående av individens normativa trosföreställningar samt hennes motivation att ”följa” den
aktuella personen eller gruppens normer. Vanligtvis mäts den subjektiva normen alltså genom att
man dels ber respondenten att uppskatta i vilken omfattning ett antal viktiga personer i dess
omgivning hade accepterat eller förkastat det aktuella beteendet samtidigt som man också ber
respondenten att sätta ett värde på i vilken utsträckning man bryr sig om den eller dessa
personers åsikter. Det vanligaste förfarandet, som i forskning visat sig ge bäst korrelation mellan
subjektiv norm och intention, är att man låter svaren på frågan om i vilken grad man bryr sig om
en persons åsikt (/motivation to comply) förbli på en monopolär skala. Dock bör man omvandla
svaren på frågorna gällande de normativa föreställningarna till en bipolär skala (Ajzen, 1991:195–
196). Förfarandet är i övrigt identiskt med attitydmätningen.
2.3.3 Upplevelse av kontroll
Precis som mätandet av attityder och subjektiv norm mäts även den upplevda beteendekontrollen
med hjälp av frågepar. De faktorer som i detta fall tas i hänseende är huruvida man anser sig
besitta en tillgång eller en möjlighet som är associerad med det aktuella beteendet (/Control belief
strenght) samt upplevelsen hur starkt relaterad man anser att denna tillgång är till möjligheten att
utföra beteendet (/Power of control factor) (Ajzen, 1991:196). Den första frågetypen skulle
exempelvis kunna innebära en fråga om huruvida man anser sig få tillräckligt med hjälp av lärare
för att bli godkänd i alla ämnen medan den senare frågetypen skulle efterfråga hur viktigt det är
för personen att bli godkänd i alla ämnen för att kunna gå på högskola eller universitet.
Ajzen menar att användandet av monopolära och bipolära skalor vid dessa frågor är en fråga om
överväganden beroende på frågornas art och att det därför är upp till forskaren i den aktuella
studien att avgöra vilken metod som lämpar sig bäst i det aktuella fallet (Ajzen, 1991:197).
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3. Attityder
Utan tvekan skulle en hel uppsats kunna ägnas åt att redogöra för attitydbegreppets historia.
Detta är dock inte målsättningen för denna studie. Kortfattat kan det sammanfattas att attityden
fram till 1960-talet i det närmaste innehade en monopolställning som beteendeförutsägande
faktor i socialpsykologisk forskning. Under 1960-talet och fram till 1970-talet uppstod dock ett
förfall där en allt starkare pessimism kom att bestrida det tidigare förgivet antagna sambandet
mellan attityd och beteende. Många studier som visade på låg korrelation mellan fenomenen
publicerades och, som jag tidigare deklarerat, så var det under denna tidsepok som Fishbein och
Ajzen kom att utveckla sin första modell, Theory of reasoned action, ur ett rent missnöje med
dåtidens forskning (Hogg & Vaughan, 2008:148–149)
Idag är attitydbegreppet långt ifrån befriat från strider mellan olika vetenskapsmän (Hogg &
Vaughan, 2008:154). I en studie likt denna kan vi dock inte tillåtas att problematisera begreppet
allt för djupt. Några fundamentala antaganden om attityders definition, funktion och uppkomst
kan dock nämnas.

3.1 Definition och struktur
Hogg & Vaughan skriver att en attityd är bestående över tid (ett plötsligt infall av en känsla
representerar inte en attityd) och att ställningstagandet måste innebära någon form av abstraktion
i den meningen att känslan inte bara är relaterad till en bestämd tid och plats (Hogg & Vaughan,
2008:150). Ajzen skriver i en artikel, där han försöker summera attitydforskningen mellan 1997
och 1999, att det i forskarvärlden finns en relativ enighet om att attityder består av en summarisk
uträkning kring ett psykologiskt begrepp i termer av bra – dåligt, ont – gott, tillfredställande –
smärtsamt och så vidare (Ajzen, 2001:28).
Det intressanta antagandet i denna definition som kanske strider mot hur vi i vardaglig mening
tänker kring attityder är att de verkar bestå av något slags ”medelvärde” av ett flertal
överväganden. Inom kognitionspsykologisk forskning är det till exempel vedertaget att attityder
är komplexa i den mening att de bildas via något som bland annat N. H. Anderson definierar som
kognitiv algebra (Hogg & Vaughan, 2008:149–153).
Kognitiv algebra handlar om att vi i vårt attitydbildande, via mer eller mindre omedvetna
processer, mentalt räknar ut vad som skulle kunna kallas just ett ”medelvärde” av olika
informationsfragment som står i anknytning till det aktuella objektet. (Hogg & Vaughan,
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2008:153–154). Denna teori är direkt kompatibel med Ajzen och Fishbeins definition av
attitydbegreppet där även de olika associationernas styrka tillgodoräknas. Beteenden som
associeras med i huvudsak positiva konsekvenser bildar därför en positiv attityd gentemot
beteende och tvärtom (Ajzen, 1991:191). Ajzen argumenterar för att det enbart är de
associationer kring objektet som ligger tillgängligt i vårt minne som blir en del av attityduttrycket
vid de tillfällen vi använder oss av attityden. Därtill verkar det som att den specifika associationen
eller uppfattningen blir en allt viktigare del av attityden ju fler gånger den rent neurologiskt
aktiveras genom framplockning ur minnet (Ajzen, 2001:30).

3.2 Funktion
De gånger då vi faktiskt använder oss av våra attityder verkar de användas till ett brett spektrum
av aktiviteter. Hogg & Vaughan sammanfattar några historiska förklaringar av begreppet som
vidrör allt från att attityders funktion består i att spara energi genom att vi inte ska behöva ”tänka
om från början” varje gång vi exponeras för ett objekt till att attityden besitter ett utilitaristiskt
värde, exempelvis i form av att en negativ attityd gentemot ormar skulle kunna rädda våra liv ifall
vi inte är förmögna att se skillnad på en ofarlig och en dödlig art (Hogg & Vaughan, 2008:150).
Attitydens kraft i att faktiskt påverka vårt beteende är som sagt dock omdiskuterad till de yttersta.
De sociala normer och den upplevelse av kontroll som jag i ett senare skede kommer att
diskutera har en stark influens på attitydens beteendeförklarande kraft, enligt Theory of planned
behavior. Däremot har man inom socialpsykologisk forskning kunnat formulera ett antal
egenskaper som utmärker attityder som med styrka kan sammankopplas med personers
beteenden. Dessa attityder sägs då för det första vara lättillgängliga i personens minne till följd av
att de ofta används i tanken. Därtill sägs de också härstamma från starka upplevelser där
personen varit i direktkontakt med objektet, vilket med störst tydlighet kanske kan exemplifieras
med traumatiska olyckor eller upplevelser av krig (Hogg & Vaughan, 2008:165–167).

3.3 Attitydbildning
Det finns ett flertal teorier och idébildningar kring hur attityder bildas. Då vi i detta arbete utgår
från Ajzens definition att en attityd består av ett flertal associationer så kan vi också lätt förlika
oss med det faktum att en attityd i allmänhet sällan uppstår vid ett enskilt tillfälle (även om så
också kan ske). I ett försök att formulera en generell sammanfattning av attitydbildningens källor
är det därför viktigt att försöka förstå att komplexa händelsemönster (som antingen kan handla
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om rena upprepningar eller helt skilda händelser som associeras till ett och samma objekt) kan
härröras till en specifik attityd.
Något det verkar råda mer eller mindre total enighet runt är i alla fall att attityder härstammar från
socialisationsprocesser av olika slag. Fishbein och Ajzen skriver själva att attityder uppstår som en
oskiljbar del av en människas uppväxt. Det rent konkreta består i att olika övertygelser, som kan
härröras till exempelvis trosuppfattning, kognitiva processer, social interaktion och politiska
ståndpunkter bildar en serie övertygelser där de mest framträdande övertygelserna i högst grad
bidrar till attitydbildningen (Fishbein & Ajzen, 1975: 217-218). I mer konkreta ordalag kan därför
attitydbildningen härröras till klassiska psykologiska begrepp som betingning, modellinlärning,
kognitiv utveckling och exponering. Hogg & Vaughan avhandlar dessa begrepp och nämner
specifikt hur föräldrar och massmedia spelar en viktig roll i unga människors attitydbildning
(Hogg & Vaughan, 2008:170–174).
3.3.1 Inlärningsbegrepp
Forskning kring hur attityder i praktiken lärs in landar i hög grad i beteendepsykologiska termer.
Exponeringsteorin (/mere expossure effect) bygger på antagandet att upprepad exponering för ett
specifikt stimuli med största sannolikhet påverkar vår åsikt om det vi utsätts för. Detta kan sägas
stå i stark relation till teorier kring främst klassisk betingning som bygger just på att upprepad
associering kan få ett neutralt stimuli att utlösa en inlärd respons. Hogg och Vaughan
exemplifierar i detta hur föräldrars åsikter i politiska frågor kan få ett barn som inte har något
politiskt intresse att senare i livet rösta på samma parti som föräldern som ett resultat av renodlad
klassisk betingning. (Hogg & Vaughan, 2008:170).
En kanske mer uppenbar form av attitydbildning kan annars härledas till det som av
beteendepsykologer kommit att kallas instrumentell eller operant betingning (begreppen har samma
betydelse). Den enkla formeln för denna typ av betingning är att beteenden som efterföljs av en
positiv konsekvens kommer att förstärkas medan beteenden som efterföljs av en negativ
konsekvens tenderar att avta (se Figur 4). I skolan används positiv och negativ förstärkning
dagligen – lärare berömmer, bestraffar, fördelar sin uppmärksamhet och sätter betyg av varierat
smickrande grad. Därtill är föräldrar bra på att använda belöning och bestraffning i
uppfostransprocessen av sina barn, där beteenden som samarbetsvilja och tystnad inte sällan
leder till belöning.
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Eftersom att attityder ofta ses som resultat av beräkningar av ett

Figur 4: Operant betingning

beteendes konsekvenser så blir den instrumentella betingningen en
tydlig kraft i attitydbildningen. Ett barn som via denna form av
inlärning lär sig att förknippa ett specifikt beteende med exempelvis
smärta kommer med all sannolikhet att bilda en negativ attityd till
beteendet (Hogg & Vaughan, 2008:171).
En annan källa till attitydbildning som återkommande nämns gäller
den så kallade modellinlärningen. Modellinlärning bygger på att vi, i
synnerhet barn, lär genom observation av en person som utgör en
modell för hur ett beteende kan se ut. I denna teori så är vi inte

Källa: Martin (et al) 2009:243

beroende av att själva genomföra beteendet och via ”den hårda vägen” uppleva konsekvenserna
av det då det räcker med att vi ser hur andra människor reagerar på händelserna. Hogg &
Vaughan exemplifierar att en framgångsrik och hårt arbetande mor med stor sannolikhet influerar
sin dotters framtida val av livsstil och karriär. Likväl ser man ofta exempel på barn som uttrycker
rasistiska åsikter mot specifika grupper utan att för den delen kunna beskriva gruppens karaktär
eller definiera dess medlemmar (Hogg & Vaughan, 2008:172). Oavsett om det härstammar från
ren betingning eller modellinlärning så finns det starka belägg för att barn och ungdomar ärver
sina föräldrars åsikter i någon form. Bland annat finns det studier som bekräftar att barn med
enormt hög sannolikhet ärver sina religiösa och politiska idéer, samt att även de
uppfostransmetoder man blivit utsatt för som barn reflekteras i det egna föräldrabeteendet (Hogg
& Vaughan, 2008:173).

4. Subjektiv norm
En individs upplevelse av den subjektiva normen bygger i Theory of planned behavior på individens
normativa föreställningar. (Ajzen, 1991:188). Gordon Allport definierade år 1954 hela
socialpsykologin som ett försök att förstå och förklara hur individers tankar, känslor och
beteenden påverkas av den faktiska eller inbillade närvaron av andra människor (Hogg & Vaughan,
2008:236). Vi vet idag att människans samliv med andra karaktäriseras av konflikter där olika
individer eller grupper försöker övertala andra individer och grupper att förändra sina beteenden
och att detta har en tydlig inverkan på hur vi beter oss i olika situationer.
Den egna identiteten består ur ett socialpsykologiskt perspektiv av tre grundläggande enheter
som utgörs av; det kollektiva jaget, det individuella jaget och det relationella jaget (Hogg &
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Vaughan, 2008:143). Då det individuella jaget också bestäms utifrån relationen till en omgivning
(det som gör mig till individ är mina särdrag) så förstår vi snabbt att mycket av människans
beteende hänger ihop med dess relation till grupper av andra människor. Studier visar också att vi
bedömer oss själva utifrån hur andra bedömer oss och att vi tenderar att i enighet med den
självuppfyllande profetian anpassa vårt beteende efter hur vi tror att andra förväntar sig att vi ska
bete oss (Martin, Carlsson & Buskist, 2010:657).
Detta gör begreppet konformitet väldigt relevant för att förklara människors sociala beteenden.
Solomon Asch, som litet mer ingående diskuteras här nedan, utgick från att konformitet handlar
om att individer utifrån omgivningens deltagare konstruerar normer för att kunna göra sitt eget
beteende accepterat och funktionellt (Hogg & Vaughan, 2008:247). Andra teorier har formulerat
att anledningen till vår tendens till att söka konformitet handlar en ren vilja att bli accepterade av
andra samt en ovilja att vara annorlunda. (Martin et al, 2010:687). Detta kan bland annat
exemplifieras i hur man visat att människor i allmänhet uttrycker mindre kontroversiella och
radikala åsikter när de umgås i grupp än när de agerar som individer (Hogg & Vaughan,
2008:245).

4.1 Konformitet
Figur 5: Exempel från Asch experiment

För att testa människors tendens till konformitet lät Solomon Asch, i en
rad klassiska experiment, manliga studenter tro att de deltog i en studie
om visuell perception. Den undersökningsdeltagande studenten fick sitta
vid ett bord med mellan 7 till 9 andra deltagare och efter en på förhand
uppgjort ordning fick de besvara en enkel fråga som gällde vilken av 3
olika linjer (A, B eller C) som var lika lång som en samtidigt presenterad
standardlinje (se Figur 5).

Källa:
http://www.psychology.about.com
(120420)

I varje grupp var i själv verket enbart en person en ”riktig” försöksdeltagare och de övriga hade
på förhand fått instruktioner om att på vissa kort svara fel. Experimenten, som hade viss
variation i sina utföranden, gick ut på att kolla hur den ”riktige” försöksdeltagaren svarade vid de
tillfällen då de andra hade svarat fel. Resultatet visade att över 50 procent av deltagarna
konformerade med gruppens svar, trots att de var uppenbart felaktiga, vid minst 6 tillfällen (av
totalt 12) och att bara 25 procent gick emot gruppen och höll fast vid sin egen övertygelse hela
vägen. Vid de efterföljande intervjuerna sade försöksdeltagarna att de konformerat för att
gruppens svar hade fått dem att tvivla på sin egen perception samt att de hade utvecklat känslor
av rädsla för utanförskap och till och med upplevt ensamhet och obehag. Majoriteten ska, enligt
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Asch, till följd av gruppens svar ha slutat tro på vad de själva såg medan vissa tänkte att de själva
såg rätt men valt att svara fel för att undvika att ”sticka ut”. En liten minoritet hävdade även efter
experimentet att de höll med i de andra deltagarnas svar (Hogg & Vaughan, 2008:247–248). Asch
experiment visar alltså på ett slående sätt hur vi uppenbarligen är beredda att överge tron på våra
egna ögon för en så pass betydelselös sak som att bedöma längden på ett antal olika streck – allt i
syfte att inte bete oss på ett sätt som strider mot vad som verkar utgöra gruppens norm.

4.2 Aktörer
Experimentet ovan visar på att våra beteenden uppenbarligen kan påverkas av diffusa och
obekanta grupper, men andra experiment – t.ex. Stanley Milgrams klassiska lydnadsexperiment –
har också visat enskilda personer kan utöva stark påverkan på vårt beteende om vi upplever att
personen besitter auktoritet (Hock, 2009:311–313). Det enkla svaret på vilka aktörer som
påverkar våra beteenden skulle därför kunna vara att vi inte förblir opåverkade av någon alls!
De aktörer som nämns i ett socialpsykologiskt perspektiv utgörs av de människor vi omger oss
med. Man talar ofta om referensgrupper och medlemsgrupper, där den tidigare gruppen utgör
något av vad vi skulle kunna kalla en modell – eller en förebild – för hur vi själva vill eller inte vill
vara. Självklart styrs vi också av de grupper vi är medlemmar av i den meningen att man talar om
gruppsocialisation, där de sociala normerna bildas i en tyst men verksam process i syfte till att
reglera medlemmarnas beteenden och därigenom ge gruppen en identitet och definierbar ram
(Hogg & Vaughan, 2008:237). Sociologen Anthony Giddens definierar socialisationsprocessen
som uppdelad i två steg där den primära processen sägs ligga barndomsstadiet där familjen utgör
den primära källan. Den sekundära socialisationen sker, enligt Giddens, senare i livet där
kompisar, skola, media och organisationer får en allt viktigare roll. Sammantaget menar han att
dessa krafter formar oss som människor när det gäller våra värderingar, normer och kulturella
uppfattningar (Giddens, 2007:163–164).
Vår grupptillhörighet har en inverkan på allt från vilket språk vi talar till vilka attityder vi uppbär
(Hogg & Vaughan, 2008:270). Vi lär oss att känna av den sociala pressen från omgivningen
genom att vi identifierar de sociala normerna och denna press har en stark inverkan på vårt
beteende genom att den både kan främja och hämma olika beteenden likväl som den kan bidra
till att påverka hur väl vi presterar i olika uppgifter (Hogg & Vaughan, 2008:303). En social norm
består enligt klassisk definition av en oskriven enighet kring ett beteende eller en attityd bland en
grupp människor, men kan också identifieras i de outtalade skillnader som existerar mellan olika
grupper (Hogg & Vaughan, 2008:236).
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En grundläggande tes inom socialpsykologin är att vi påverkas i hög grad av dessa normer då vi
alltså drivs av en rädsla att ”sticka ut” eller ”göra bort oss” i olika sammanhang, vilket bland
annat har påvisats i experiment gällande den så kallade åskådareffekten där forskare menar att den
passivitet som utgör grundläget i en grupp, som t.ex. blir vittnen till en misshandel, utgör en
norm för gruppens beteende. Den som ingriper tvingas därför bryta mot gruppens outtalade
norm och därmed ”sticka ut”. Man menar att denna effekt är väldigt kraftfull och Darley &
Latané lyckades till och med visa att grupper av människor som känner stark lukt av brandrök
blev passiva i sällskap av människor de var väl bekanta med och ”låtsades som ingenting” i
väntan på att någon annan skulle handla. (Hock, 2009:306–307).

4.3 Varför underkastar vi oss normer?
I grund och botten kan människans tendens till grupptillhörighet förklaras i ett sökande efter
tillfredställelse. Vi vill undvika ensamhet, tillgängliggöra oss möjligheter att utföra saker vi inte
klarar av som individer, vi vill känna säkerhet och känna att vi har personer i vår omgivning som
kan ge oss känslomässigt stöd de gånger vi mår dåligt (Hogg & Vaughan, 2008:302). Denna
strävan är också en av källorna till vår tendens att konformera och överge egna övertygelser. Ofta
ingår människor nämligen i grupper som de egentligen inte har en fullständig samhörighet med
gällande attityder och beteenden, men samtidigt ser de att de egoistiska vinningarna av
grupptillhörigheten är så pass stora att de inte skulle vilja begära ett utträde. I dessa situationer
uppstår något som inom socialpsykologin kallas kognitiv dissonans.
Den kognitiva dissonansen består av en psykologisk spänning mellan två olika kognitiva
övertygelser som innebär att vi oftast tenderar att överge den ena övertygelsen för att helt enkelt
må bättre. Vi kan till exempel veta att den grupp vi tillhör förespråkar ett beteende som vi
egentligen tycker är destruktivt – men genom att fokusera på de positiva aspekterna av vår
tillhörighet till gruppen och omvärdera de negativa aspekterna kan vi minska den kognitiva
dissonansen och därmed helt enkelt må bättre och till en följd av detta underkasta oss gruppens
normer i allt högre utsträckning (Hogg & Vaughan, 2008:289).

5. Upplevelse av beteendekontroll
Theory of planned behavior särskiljer på det Ajzen benämner som faktisk beteendekontroll och
upplevd beteendekontroll. Den faktiska beteendekontrollen handlar i princip bara om att invänta
rätt tillfällen eller att undvika oförutsägbara händelser som kan störa relationen mellan intention
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och beteende. Den upplevda beteendekontrollen är därför, enligt Ajzen, av högre psykologiskt intresse
(Ajzen, 1991:183).
Ajzen argumenterar för att det begrepp som ligger närmast den innebörd som eftersöks i Theory of
planned behaviors faktor om upplevelse av kontroll är Albert Banduras begrepp self efficacy som
handlar om i vilken grad en person tror sig kunna utföra en handling i syfte att handskas med en
specifik situation (Ajzen, 1991:184). Bandura själv argumenterar för att de inte är direkt
kompatibla i det avseendet att den upplevda beteendekontrollen innefattar generella och externa
faktorer som aldrig kan ligga inom individens kontroll. De mer psykologiskt intressanta
aspekterna, som tilliten till den egna kognitiva eller fysiska förmågan, verkar dock ligga väldigt
nära begreppet (Bandura, 1992:121–126). Den svenske psykologen Sven Ingmar Andersson
benämner begreppet som teorin om självtillit och fastslår att självtilliten härstammar från någon
form av social inlärning och inte genetisk betingning (Andersson 2009:62). I praktiken innebär
detta att självtilliten eller den så kallade ”upplevda kontrollen” formas i en socialisationsprocess
som inrymmer samma inlärningsbegrepp som diskuterades under kapitlet om attityder.

5.1 Albert Banduras teori om självtillit
Anderson beskriver självtillitsteorin som indelad i två centrala begrepp. Det första rör individens
tillit till den egna förmågan att ha kontroll över en bestämd situation som t.ex. i de
hälsosammanhang som Anderson diskuterar kan handla om att sluta röka. Den andra sidan av
begreppet handlar om individens tillit till huruvida det faktiska beteendet kommer att leda till det
önskvärda resultatet. I exemplet ovan gällande beteendet ”att sluta röka” skulle detta kunna vara
att ”minska risken för cancer”.
Självtillitsteorins utgångspunkt är att människor som tvivlar på sin egen förmåga att utföra ett
beteende inte heller kommer att genomföra det så länge tvivlet kvarstår, vilket i allra högsta grad
kopplas direkt till TPB och den upplevda beteendekontrollen (Anderson, 2009:62). Vidare skriver
Andersson också om hur upplevelsen gällande de båda sidorna av tillitsbegreppet måste
samverka. Han skriver till exempel att en notorisk rökare kan ha hög tillit till att ett förändrat
beteende skulle medföra minskade hälsorisker men ändå inte ändra sitt beteende eftersom
personen kan ha låg tillit till sin självförmåga och tro sig veta att försök till beteendeförändring
skulle leda till ett misslyckande (Andersson, 2009:87).
Självtillitsbegreppet är inte direkt överförbart mellan olika situationer för samma individ utan
direkt bundet till specifika beteenden. Banduras diskussion kring de bakomliggande faktorerna
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avgör en persons självtillit handlar primärt om huruvida individens tidigare erfarenhet av
beteendet (eller ett liknande beteende) resulterat i fram- eller motgång. I den meningen rör det sig
i grunden av en form av operant betingning (som diskuterades i avsnittet om attitydinlärning tidigare)
vilket i praktiken gör självtilliten till ett renodlat socialisationsfenomen som inte kan sägas vara
bundet till det genetiska arvet. Andersson framhäver även observationer av andras beteenden som
en källa till hur självtilliten formas, vilket ger en uppenbar koppling till modellinlärningen som
Hogg & Vaughan exemplifierade som en källa till attitydbildningen (Andersson, 2009:62–63).

5.2 Pierre Bourdies teori om det kulturella kapitalet
En teori som inte diskuteras specifikt av Ajzen, men som i allra högsta grad går att knyta an till
formandet av den upplevda kontrollen gentemot denna studies specifika beteende är Pierre
Bourdieus teori om det kulturella kapitalet. Tillsammans med bland annat Jean Claude Passeron
studerade Bourdieu under 60-talet det franska utbildningssystemet. De funktioner som de fann i
systemet väckte stor uppståndelse, inte minst bland studentrörelsen. Bakgrunden till de starka
reaktionerna var att det i västvärlden varit ett uttalat mål att skolan skulle verka för social
mobilitet och ökad jämlikhet i samhället. Bourdieu och Passerons forskning visade dock att
någon sådan utjämning inte existerade i verkligheten. De visade i sin första studie av det franska
utbildningssystemet att man med stor sannolikhet kunde förutse en individs studieväg enbart
genom sociala faktorer. Bland annat visade de att en lantarbetardotter med enbart 0,7 procents
sannolikhet senare i livet skulle ägna sig åt högre studier medan motsvarande sannolikhet för en
flicka från den högre medelklassen var 57,9 procent (Berner, 1977:19)
Deras orsaksförklaring baserades på att utbildningen sker i en kontext som är dominerad av vissa
samhälleliga strävanden som inneburit att utbildningsväsendet försetts med en av eliten
legitimerad auktoritet att förmedla vissa bestämda kunskaper. De menade därför att det i skolans
outtalade målsättning finns ett mål om att diskret överföra vissa bestämda klassers privilegier och
värderingar mellan generationer, och genom att återskapa och befästa utbildningsmässiga
kvalifikationer hos specifika grupper garantera klassamhällets reproduktion och fortlevnad
(Berner, 1977:50). Utbildningssystemet befäster därför alltså, enligt Bourdieu, de sociala klasserna
då det är de redan privilegierade grupperna som förknippas med den typ av symboliskt kapital
som ger en fördel i just skolan, vilket i förlängningen innebär att skolgången kommer kännas mer
främmande för de svagare grupperna än för de redan starka (Goldberg, 2005:68).
Det kulturella kapital som Bourdieu beskriver som en del i det symboliska kapitalet är bundet till
finkulturell kompetens och högre utbildningar, i vilka det ger valuta och får ett värde. Detta
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kapital är något som delvis erövras i den sociala bakgrunden för att i ett senare skeende bidra med
legitimitet och tillträdde i sammanslutningar. En konsekvens för en person som lever i ett
utbildningsorienterat samhälle men som själv kommer från enkla förhållanden blir därför att
denne person kan förväntas möta stora svårigheter, inte bara traditionellt studierelaterade
svårigheterna utan även rent sociala sådana (Goldberg, 2005:69).
Bristande kulturellt kapital kan innebära att utbildningens innehåll blir abstrakt och svårt att
relatera till egna erfarenheter hos personen från enklare förhållanden, medan personer från rikare
förhållanden mer eller mindre kan vara födda in i den miljö som utbildningen relaterar till
(Månsson, 2003:385). Här kommer därför, enligt Bourdieu, ett problem med den allmänna synen
om att ”skolan behandlar alla likvärdigt” att bli synligt. Vid en likabehandling kommer de
oprivilegierade att få större problem att tillgodogöra sig kunskapen eftersom att skolan
traditionellt förmedlar den dominerande samhällsklassens normer och system. Således blir
elevens sociala bakgrund, och även familjens studievana, en avgörande faktor för hur eleven
slutligen kommer att lyckas med sin skolgång genom att differentiera elevens kontroll över själva
utbildningssituationen (Månsson, 2003:386).

5.3 Andra teorier om självtillit
En par berikande infallsvinklar på tillitsbegreppet kan hämtas från den humanistiska och
evolutionistiska psykologin. Under antagandet att varje beteende handlar om varje individs
självförverkligande (i någon form) så kan det var intressant att lägga notis vid att det steg som i
den humanistiska behovshierarkin föregår självförverkligandet handlar om just det psykologiska
självförtroendebegreppet (se Figur 6).
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Figur 6: Maslows behovshierarki

Källa: http://www.psychology.about.com
(120303)

Då behovstrappan i sig föreskriver att en individ enbart kan ”klättra på trappan” om tidigare steg
är uppfyllda så ser vi tydligt hur självtillit kan ha åverkan på individens åtaganden (Martin et al,
2010:636–637). Det humanistiska perspektivet talar dock i allt för abstrakta termer om ett
övergripande ”självförverkligande” som försvårar dess tillämpning på en konkret situation så som
arbetet i skolan (under förutsättning att skolan inte är den enda vägen till självförverkligande).
Vad som dock kan vara användbart är att det ger oss ännu en bild av varför självtillit, eller
självförtroende, skulle kunna vara en viktig prediktor för olika typer av beteenden.
En annan berikande bild kan hämtas från ett mer evolutionärt perspektiv. Evolutionspsykologer
menar att det för människan är det naturligt att då och då ”gå upp i varv”. Från början kan denna
mänskliga funktion beskrivas som en evolutionär överlevnadsstrategi som kan exemplifieras i den
adrenalinkick som många upplever i en farlig situation. Det viktiga är dock att vi tillåts återgå till
homeostas4 efter att vi överkommit våra utmaningar. Detta är, enligt Alexander Perski, inte
självklart i dagens samhälle (Theorell, 2003:101–102). De omvälvningar som det moderna
samhället fört med sig innebär att det långsiktiga livsplanerandet uteblivit och att livet idag kantas
allt mer av kortsiktighet (Theorell, 2003:11–12). Poängen är att detta levnadssätt gör att
stressorerna aldrig försvinner, vilket i sin tur innebär att vi aldrig eller sällan upplever den
homeostas som människan i ”grundläget” ska leva i. Dels uppstår stress utifrån detta – att
stressorer alltid närvarar – men de uppstår också då vi saknar kontroll och vetskap om hur vi ska
hantera en situation (Andersson, 2009:116). I skolan ser vi en tydlig arena för flerfaldiga
4

Homeostas handlar om kroppens biologiska jämvikt. Nationalencyklopedin definierar begreppet som ett
”samlingsbegrepp för de mekanismer som tillsammans verkar för att hålla den miljö […] som omger alla
organismens celler så konstant som möjligt” (www.ne.se/homeostas 120420) Notera gärna att homeostas anges
som en del av de absolut mest grundläggande behoven i Maslows behovshierarki (se Figur 6).
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stressorer och tanken på att dessa kan leda till en känsla av låg kontroll för många ungdomar är
inte långsökt.

6. Bakgrund
Nedan kommer jag kortfattat att redogöra för de huvudsakliga paradigm som styrt den svenska
skolan när det gäller faktorer om likvärdighet. Jag kommer avslutningsvis att med hjälp av
statistik över rekryteringen till högskola och universitet att diskutera hur jämlikheten ser ut i det
svenska utbildningssystemet idag.

6.1 Den segregerade skolan
De tidigaste skolformerna i Sverige var starkt färgade av köns- och klasstrukturer vilket till
exempel tog sig uttryck i de särskilda skolformerna för flickor och pojkar som också hade
milsvida differenser i prioritet hos statsmakten. Flickskolorna drevs till betydligt större del i privat
regi och statsmakten slog under mitten av 1800-talet fast att statligt stöd till flickors skolgång inte
var en nationell angelägenhet (Tallberg Broman, 2002:38). Uttryck för detta segregeringsbaserade
skolsystem kan också ses i det faktum att det skulle ta över ett halvt sekel efter införandet av den
allmänna folkskolan år 1842 till det att tanken om samundervisning för flickor och pojkar på
allvar skulle få genomslag. Det var också så sent som år 1914 som lärarnas riksförbund
fortfarande motsatte sig att kvinnor kunde utnämnas till lektorer och adjunkter vid de allmänna
läroverken eftersom de inte ansågs besitta de naturliga egenskaper som krävdes för att ”förvandla
pojkar till män” (Tallberg Broman, 2002:37–40).
Utöver den könsmässiga segregationen så var även klassbaserade uppdelningar självklara i de
tidigare svenska skolsystemen. Dessa uppdelningar innebar att arbetarklassens barn inte läste
tillsammans med barn från högre samhällsklasser (Tallberg Broman, 2002:35–36). På just
läroverken, som kanske speglar bilden av den segregationsbaserade svenska skolan i historien
bäst, kom de allra flesta pojkarna, för det var pojkar det handlade om, från det borgerliga
samhällsskitet. År 1875 uppskattar man att 73 procent av pojkarna på läroverken var söner till
akademiker och företagare. Vidare uppskattar man att denna siffra faktiskt ökade, till omkring
hela 85 procent, fram till år 1915, vilket visar på att tillträdet för arbetarklassens barn var väldigt
begränsat (Tallberg Broman, 2002:36).
Något som också är värt att tillägga beträffande den statliga oviljan att speciellt under 1900-talets
första hälft med kraft verka för en allmän skola med samundervisning är att rasbiologin var på
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frammarsch i Europa och inte minst i Sverige. En dominerande diskurs i samhället var att de
starka var i ett behov av att skyddas från de svaga. Anledningarna till mänskliga beteenden
förklarades enligt dåvarande människosyn i nedärvda beteenden som i sin tur gav skäl för den
segregerade skolformen. Det var under denna tid vanligt med särskilda institutioner för individer
som klassificerades som svaga och det var inte sällsynt att föräldrar utsattes för påtryckningar om
att deras barn skulle bli steriliserade efter avslutad skolgång (Assarson, 2007:20–21).

6.2 Paradigmskiftet
Det var i och med den demokratiska trenden som svepte över Europa efter andra världskriget
som viljan att bryta de segregerade skolformerna på allvar började vinna fotfäste. När
socialdemokraterna år 1946 vann egen regeringsmakt tog projektet om att skapa en för alla
likvärdig skola form på allvar och redan år 1949 infördes en 9-årig enhetsskola för alla på prov av
den socialdemokratiska regeringen (Assarson, 2007:20–21). Idén om en skola för alla är starkt
förknippat med det socialdemokratiska välfärdsprojektet som skulle utrota klasskillnader och
fattigdom. I detta projekt hade en likvärdig skola för alla en viktig roll, då en allmän och hög
utbildningsnivå för hela befolkningen ansågs vara ett viktigt instrument för just utrotandet av
klasskillnader (Tallberg Broman, 2002:51).
Om den moderna forskningen kring intelligens ställs i jämförelse med de rådande rasbiologiskt
inspirerade illusionerna som rådde på 1900-talets tidigare hälft så kan vi, tack och lov, konstatera
att ett paradigmskifte bokstavligt talat ägt rum. Idag är idéerna om det genetiska arvets betydelse
för intelligensen omoderna och mycket av forskningen är istället koncentrerad kring det sociala
förhållandets betydelse, inte minst för språkanvändningen (Tallberg Broman, 2002:65–66).
Välfärdsprojektets jämlikhetstanke får i samspel med den kraftigt omvända människosynen, med
tillhörande syn på intelligens, illustrera det svenska skolsystemets skifte gällande segregation och
likvärdighet.

6.3 Är skolan likvärdig idag?
Det man benämner som snedrekrytering, när en samhällsklass är starkt underrepresenterad en
annan i ett sammanhang där man önskat mångfald, är idag ett pålitligt återkommande fenomen
när det gäller vilka ungdomar som återfinns på de högre utbildningarna. Enligt ett meddelande
från statistiska centralbyrån från 2001 så skulle drygt 35 procent av de studerande på högskolan
komma från arbetarhem och knappt 20 procent från högre tjänstemannahem om rekryteringen
motsvarade befolkningen i åldern 18-31 år (SCB, 2000:1) Så är det dock inte i realiteten.
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I högskoleverket och SCB:s rapport från 2009, om hur föräldrars utbildningsnivå påverkar deras
barns val att studera på högskola, framgår att hela 34 procent av nybörjarstudenterna på
högskolan läsåret 2009/2010 hade högutbildade föräldrar (definierat som en treårig
eftergymnasial utbildning) trots att andelen högutbildade föräldrar i samhället som helhet inte
överskrider 23 procent. Samma rapport visar att enbart 21 procent av barnen till föräldrar som
saknar gymnasieutbildning väljer högskolestudier medan motsvarande siffra för barn till föräldrar
med forskarutbildning är hela 83 procent (SCB, 2011:1).
Vidare konstateras att de förändringar som skett under den senaste tioårsperioden (mellan läsåren
1999/2000 och 2009/2010) inte inneburit några tendenser till en utjämning i den sociala
snedfördelningen av högskolestudenter. Vissa av förändringarna, som t.ex. den att andelen
högskolenybörjare med eftergymnasialt utbildade föräldrar ökat från 50 till 58 procent, kan
förklaras av mer generella förändringar bland befolkningen som helhet även om siffran påvisar en
snedfördelning då andelen eftergymnasialt utbildade föräldrar för populationen som helhet är
enbart 42 procent (SCB, 2009:7). Något som dock tyder på att snedfördelningen till högskoleoch universitetsstudier till och med ökat ser vi om vi tittar på andelen elever vars föräldrar enbart
har en förgymnasial utbildning, som minskat från 10 till 5 procent mellan läsåren 1999/2000 och
2009/2010 vilket inte enbart kan förklaras i förändringar i populationen överlag (SCB, 2009:7-8).
Nedanstående diagram visar, i procent, andelen personer födda mellan åren 1972 och 1984, som
vid 25 års ålder påbörjat högskolestudier utifrån föräldrarnas utbildningsnivå (se Figur 7).
Diagrammet visar med all önskvärd tydlighet att andelen som påbörjar studier vid högskola och
universitet ökar i takt med utbildningsnivån på deras föräldrar.
Figur 7: Andelen med påbörjad högskoleutbildning vid 25 års ålder för årskullarna 1972-1984 efter föräldrarnas
utbildningsnivå

Källa: SCB, 2009:24
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En annan sak som styrker bilden av att föräldrars utbildningsnivå påverkar huruvida deras barn
kommer studera vid högskola eller universitet kan skönjas redan vid ungdomarnas gymnasietid.
Bland annat visar en studie av Allan Svensson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet,
att det finns tydliga samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras val av
gymnasieprogram, där barn till högre tjänstemän är starkt överrepresenterade i jämförelse med
arbetarbarn på de gymnasielinjer som ger bäst förberedelse till högskolestudier, inte minst den
naturvetenskapliga linjen. I undersökningen, som är baserad på 1998 års gymnasieval, konstaterar
Svensson att detta inte bara är ett jämlikhetsproblem utan att det också kommer att utvecklas till
ett arbetsmarknadsproblem eftersom att arbetarhemmens begåvade barn kommer att behövas i
kvalificerade yrkesgrupper där det annars kommer att råda arbetskraftsbrist (Svensson, 2001).
SCB och Högskoleverkets rapport fastslår därtill att rekryteringen till högskola och universitet,
trots att 1990-talets reformer skulle innebära att alla program blev 3-åriga och därigenom skulle
garantera tillträde till högre studier, är starkt snedfördelade beroende på vilket gymnasieprogram
studenterna läst. Rekryteringen sker enligt statistiken i överlägset hög grad från de natur- och
samhällsvetenskapliga programmen. Gällande personer födda under 1970- och början av 1980talet visade det sig att närmare 80 procent, vid 25 års ålder, efter avslutat NV/SP program
påbörjat högre studier medan motsvarande siffra från övriga gymnasieprogram enbart låg mellan
20-30 procent (SCB, 2009:24–25). Nedanstående diagram (se Figur 8) illustrerar denna differens.
Figur 8: Andelen med påbörjade högskolestudier vid 25 års ålder för årskullar födda 1972-1984 per grupp av
gymnasieutbildning

Källa: SCB, 2009:25
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Som även nämndes i inledningstexten till denna studie så anger skolverket i sin rapport att det är
just de socialt betingade bakgrundsfaktorerna som idag utgör den största anledningen till att
likvärdighetsmålen i den svenska skolan inte kunnat införlivas. Som den allra mest tydliga faktorn
lägger man fram den socioekonomiska bakgrunden som i sig naturligtvis, i ett meritokratiskt
samhälle som Sverige, står i stark relation till begreppet om föräldrars utbildningsnivå (Skolverket,
2009:46). I rapporten, som inriktar sig på barn i grundskolan, fastslår man att effekterna av
elevernas socioekonomiska bakgrund under åren 1991-2001 markant har ökat och att de senare
årens skolreformer med ökade möjligheter att välja skola tycks ha ökat den sociala segregationen
både på skolnivå och individnivå, även om detta är svårt att fastställa då även segregeringen
gällande boende har ökat under samma tid (Skolverket, 2009:18-19). Vidare fastslår rapporten att
föräldrarnas utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som i högst grad tycks samverka med
elevernas betygsutfall, då sambandet för denna faktor är dubbelt så stark som den är för såväl kön
som etnicitet (Skolverket, 2009:19).
Mycket av den forskning som bedrivits kring detta fenomen pekar ut faktorer som rör just det
kulturella kapital som avhandlades tidigare i denna studie. Framväxten av välfärdsstaten och det
tillhörande utrotandet av fattigdomen har ändrat förutsättningarna för hur vi måste undersöka
och förstå klassbakgrundens inverkan på skolgången. Statistiska centralbyrån fastslår i rapporter
från slutet av 80-talet och början på 90-talet att de rent socioekonomiska orsakerna, d.v.s. att man
inte skulle ha råd med sin utbildning, i princip inte existerar i och med den offentligt finansierade
skolan och den jämförelsevis höga lägsta nivån på levnadsstandarden i landet. Istället menar man
att den underliggande problematiken måste ligga i kulturella orsaker, vilket inneburit att mer
modern forskning kring likvärdighetsproblemet ofta faller under analyser utifrån teorier likt Pierre
Bourdieus idéer om det kulturella kapitalet (Tallberg Broman, 2002:61). Sverker Lindblad
sammanfattar detta på ett i mitt tycke bra sätt:
”Elever utvecklar olika perspektiv och strategier som en följd av de krav som skolan
ställer på dem. För elever med större kulturellt avstånd från skolans verksamhet är
det svårare att förstå eller acceptera de krav som olika situationer ställer på dem –
vilket gör att de framstår som okunniga eller problematiska för dem som har makt att
definiera situationen på sitt sätt. Detta har en grund för utvecklingen av olika
skolkarriärer och olika identiteter, vilket i sin tur är av betydelse för fortsatta
studieval.” (Lindblad, 1994:216).
Denna studies fortsatta syfte är att utifrån analyser av enkätsvaren klargöra vad de socialt
betingade bakgrundsfaktorerna attityd, subjektiv norm och upplevelse av kontroll har för
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inverkan på de svarandes studieintentioner. I nästkommande kapitel kommer jag därför
presentera den statistiska analysen av detta material.

7. Resultatanalys
Den insamlade datan visade att 54 procent (32 stycken) av undersökningsdeltagarna angivit att de
planerade att påbörja studier på högskola eller universitet inom de kommande 5 åren. 46 procent
(27 stycken) angav å andra sidan att de inte hade denna intention. Angående föräldrars
utbildningsnivå så hade 54 av de 59 deltagarna valt att besvara frågan, varav 56 procent (30
stycken) uppgav gymnasiet som högsta utbildningsnivå hos föräldrarna och 44 procent (24
stycken) uppgav att minst en förälder i någon form studerat på högskola eller universitet. Nedan
följer ett antal analyser som är direkt bundna till de forskningsfrågor som ställdes upp i arbetets
inledande kapitel. Alla tabeller under resultatdelen är skapade av studiens författare.

7.1 Är Theory of planned behavior en reliabel teori för att förutsäga
elevers intentioner att studera på högskola eller universitet inom de
närmaste 5 åren?
En multipel regressionsanalys användes för att utvärderade i vilken grad elevernas svar på
enkäten kunde förklara deras intentioner. Resultatet visade att modellen kunde förklara 46.9
procent av variansen i elevernas intention vilket i jämförelse med de publikationer som figurerar i
vetenskapliga tidsskrifter får anses vara ett respektabelt resultat (Pallant, 2010:160). Analysen
visade därtill att resultat var statistiskt signifikant F(3,55) = 16.188, p <.001).
Resultatet visar att denna typ undersökning har relevans och utgör ett användbart verktyg i att
förutsäga eller förklara intentioner till högre studier även om det naturligtvis finns andra
avgörande faktorer än de rapporterade som är av betydelse.

7.2 Vilken av de sociala faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevelse
av kontroll har det starkaste förklaringsvärdet när det gäller elevernas
intentioner?
Undersökningsdeltagarnas svar på frågorna sammanställdes till ett index för var och en av de tre
olika faktorerna. Medelvärdena är utslagna på antal frågor inom varje faktor vilket innebär att det
maximala respektive minimala resultatet inom varje index ligger mellan +/- 21. Nedanstående
diagram (se Figur 9) visar undersökningsdeltagarnas poäng då de är uppdelade efter svaret på
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intentionsfrågan. Diagrammet visar att de deltagare som uppgett att de tänker studera på
högskola/universitet inom de närmaste fem åren har högre poäng inom samtliga tre index:
Figur 9: Medelvärden inom de olika faktorerna uppdelat efter svar på intentionsfrågan

Den multipla regressionsanalysen visade att den upplevda beteendekontrollen hade det största
förklaringsvärdet följt av den subjektiva normen och attityden. De två förstnämna faktorerna
hade därtill en statistiskt signifikant unik inverkan på deltagarnas intentioner.
Nedanstående tabell (se Figur 10) visar korrelationskoefficienten för var och en av faktorerna
samt signifikansvärdet för resultatet. Korrelationsvärdet kan variera mellan -1 och +1 som
innebär full korrelation (beroende på om den är positiv eller negativ) och 0 om det inte finns
någon korrelation överhuvudtaget.
Figur 10: Korrelationskoefficient och signifikans för de olika faktorernas förklaringsvärde

Index

Korrelationskoefficient

Signifikans

Attityd

0.191

p = .131

Subjektiv Norm

0.257

p <.05*

Upplevd beteendekontroll

0.391

p <.025*
*Resultat som är signifikanta på 0.05 nivån.

Svaret på forskningsfrågan är således att den upplevda beteendekontrollen är den sociala
bakomliggande faktorn som i högst grad tenderar att påverka undersökningsdeltagarnas
intentioner. Undersökningen visar också att deltagarnas subjektiva norm är tätt förbunden med
deras intentioner medan attityden, även om den har en tendens att ligga i linje med intentionen,
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inte har någon unik statistiskt säkerställd inverkan på huruvida undersökningsdeltagarna planerar
att inom de fem kommande åren påbörja högre studier.

7.3 Finns det några samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och
elevernas självrapporterade attityd, subjektiva norm, upplevelse av
kontroll och intention när det gäller att inom de kommande 5 åren
studera vid högskola eller universitet?
Resultatet visade att 40 procent av undersökningsdeltagarna i grupp 1, där den högst utbildade
föräldern i hemmet inte hade gått på högskola eller universitet, svarat jakande på intentionsfrågan
om huruvida de inom de kommande 5 åren planerar att påbörja högre studier. I grupp 2, där
minst en förälder uppges ha genomfört någon form av högre studier, svarade däremot hela 71
procent att de själva planerade att gå på högskola eller universitet inom de kommande fem åren.
Skillnaden i intention analyserades med hjälp av ett oberoende t-test och visade sig vara statistiskt
signifikant (t (52) = 2.33, p <.025) och sammanfattas i nedanstående tabell (se Figur 11).
Figur 11: Andel deltagare som svarat ”ja” på intentionsfrågan, grupperade efter föräldern med högst utbildningsnivå.
Grupp 1 = grundskola/gymnasium, Grupp 2 = högskole- eller universitetsstudier.

Grupp 1

Grupp 2

40%

71%

Signifikans
p <.025*

*Resultatet är signifikant på 0.05 nivån.
Gällande de olika bakgrundfaktorerna (se Figur 12) så var skillnaderna i attityd i det närmaste
obefintlig och långt ifrån signifikant mellan Grupp 1 (M=3.47) och Grupp 2 (M=3.27; t (52) =
.179, p = 0.859). Den subjektiva normen påvisade dock signifikanta skillnader av mellan grupp 1
(M=-1.14) och grupp 2 (M=2.00; t (52) = 2.163, p <.05). medan den sista faktorn, den upplevda
beteendekontrollen, visade en tydlig (om än inte statistisk signifikant) skillnad mellan grupp 1
(M=2.40) och grupp 2 (M=6.38; t (52) 1.852, p = .07)
Figur 12: Medelvärden för attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll, indelat efter deltagarnas förälder med
högst utbildningsnivå.

Faktor
Attityd
Subjektiv norm
Upplevd beteendekontroll

Medelvärde Grupp 1
3.47
-1.14
2.40

Medelvärde Grupp 2

Signifikans

3.27
p = .86
2.00
p < .05*
6.38
p = .07
*Resultat som är signifikanta på 0.05 nivån.

Slutsatsen av resultatanalysen är att vi ser ett tydligt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå
och undersökningsdeltagarnas intentioner samt upplevelser av den subjektiva normen. Vi kan också
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tillåta oss att säga att vi ser tydliga tendenser i samma riktning gällande den upplevda
beteendekontrollen.
Gällande den subjektiva normen, som var den faktor som i högst grad påverkades av föräldrarnas
utbildningsnivå, kan det vara intressant att notera vilka socialisationsaktörer som på i högst grad
ansågs påverka deltagarna inom de två olika grupperna att söka sig till högre studier. Tabellen
nedan (se Figur 13), som visar hierarkin av socialisationsaktörer, får oss snabbt och inse att
upplevelsen av beteendeförespråkande normer är högre ifrån samtliga aktörer i Grupp 2.
Figur 13: Rangordning och medelvärdesangivelser för aktörer angivna i den subjektiva normen, indelat efter
deltagarens förälder med högst utbildningsnivå.

Grupp 1

Medelvärde

Grupp 2

Medelvärde

1. Studie/yrkesvägledare

1.49

1. Föräldrar

2.75

2. Lärare

1.40

2. Studie/yrkesvägledare

2.55

3. Föräldrar

– 0.11

3. Syskon

1.70

4. Andra släktingar

– 0.34

4. Lärare

0.95

5. Kompisar

– 0.57

5. Andra släktingar

0.55

6. Syskon

– 2.46

6. Kompisar

– 0.55

En liknande tabell – fast över de associationer som utgjorde upplevelsen av beteendekontroll är
självklart också intressant. Här ser vi att de olika associationerna rangordnas likadant i de olika
grupperna samtidigt som vi även kan se att samtliga värden är positiva (se Figur 14).
Figur 14: Rangordning och medelvärdesangivelser för aktörer angivna i den upplevda beteendekontrollen, indelat efter
deltagarens förälder med högst utbildningsnivå.

Grupp 1

Medelvärde

Grupp 2

Medelvärde

1. Hitta utbildning på rätt ort

5.86

1. Hitta utbildning på rätt ort

8.60

2. Kommer klara utbildningen

5.60

2. Kommer klara utbildningen

7.50

3. Tillräckligt bra betyg

3.00

3. Tillräckligt bra betyg

6.85

4. Tillräckligt bra ekonomi

2.50

4. Tillräckligt bra ekonomi

2.89

5. Kommer orka

1.94

6. Kommer orka

0.60
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8. Diskussion
8.1 Resultatdiskussion
Den multipla regressionsanalysen visade att den applikation av TPB som användes i denna studie
kunde förklara upp till 46.9% av variansen i undersökningsdeltagarnas intentioner. I jämförelse
med tidigare forskning, som deklarerats i denna studie, där TPB förklarat allt mellan 18 och upp
till 65 procent (men då kompletterad av personlighetstester) så får det anses innebära att studiens
undersökningsmetod gett oss ett resultat som är relevant för att öka förståelsen av vad som
påverkar gymnasieungdomars högre studieintentioner. De medelvärden som presenterades för de
olika deltagarna, grupperade efter angiven intention, talar också ett tydligt språk i och med att de
som angett att de planerar påbörja högre studier inom de kommande 5 åren överlag har högre
poäng i samtliga tre index för de tre olika faktorerna.
I relation till studiens bakgrund, där i huvudsak statistik från SCB och Högskoleverket påvisade
en ganska markant snedfördelning till högskolarna beroende på föräldrarnas utbildningsnivå, så
var det givetvis inte överraskande att en statistiskt signifikant skillnad i intention mellan de två
olika grupperna (där Grupp 2 hade minst en förälder som gått på högskola/universitet och
Grupp 1 inte hade någon förälder som gjort det) uppenbarade sig. Vad som dock i högre
utsträckning kanske framstår som förvånande var resultaten gällande de svarandes attityder.
8.1.1. Attityd
Analysen visade som bekant att deltagarnas attityder var de som i lägst grad kunde förutsäga deras
intentioner till högre studier vilket inte, för mig, kom som någon överraskning med tanke på
attityders i allmänhet diskutabla rykte som beteendeprediktor. En annan aspekt av detta är att det
vore obefogat att anta att alla personer som inte själva planerar att ägna sig åt högre studier per
automatik skulle bilda negativa attityder gentemot beteendet i allmänhet. Tvärtom anser jag att
det är brukligt att anta att många av de personer som inte själva ska studera vid högskola eller
universitet har en positiv inställning till institutionerna i allmänhet då de vet att de bidrar till
landets konkurrenskraft och ökar befolkningens allmänna bildningsnivå samtidigt som eventuella
negativa aspekter är lätta för individen att undgå genom att helt enkelt avstå det aktuella
beteendet.
Däremot blev jag överraskad av att det inte fanns någon koppling mellan attityd och föräldrarnas
utbildningsnivå. Överraskande nog så visade det sig faktiskt till och med att den lilla skillnad som
fanns, som förvisso med 86 procents sannolikhet berodde på slumpen, innebar att elever vars
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föräldrar besatt en lägre utbildningsnivå hade marginellt positivare värden i attitydindex. Att några
skillnader i den förväntade riktningen inte kunde registreras var för mig högst oväntat då vi i
studiens teoretiska utgångspunkt såg tydliga tecken på hur attityder härstammar från olika
socialisationsprocesser där föräldrarna utgör en av de absolut viktigaste aktörerna.
8.1.2. Subjektiv norm
Den subjektiva normen

visade

sig

däremot

vara

en

god

prediktor

gällande

undersökningsdeltagarnas intentioner och var därtill den enda faktorn som med statistisk
signifikans kunde sägas vara mer beteendeförmånlig hos deltagare med föräldrar som faktiskt
hade studerat på högskola eller universitet. Att den subjektiva normen är så pass
beteendeförespråkande hos denna grupp - samtidigt som attityden inte är det - är egentligen
ganska motsägelsefullt. Detta skulle kunna bero på att föräldrarnas erfarenheter av högre studier
inte är särskilt bra vilket skulle kunna tänkas härledas till dagens arbetsmarknadssituation där
arbetslösheten hos högt utbildade är ovanligt hög. Å andra sidan är det just föräldrarna i sig som i
högst grad tycks utöva normativa påtryckningar på sina barn att ägna sig åt högre studier hos
gruppen med föräldrar som själva gått på högskola eller universitet.
Detta är naturligtvis svårtolkat då de föräldrar som studerat vid högskola eller universitet alltså
ändå tycks ha haft goda erfarenheter av fenomenet då de uppenbarligen utövar någon slags
normativ påverkan för att deras barn skall göra detsamma. Detta borde rent teoretiskt också
innebära att den socialisationsbundna attitydbildningen bör ha påverkats av föräldrarnas goda
erfarenheter av högre studier, men den aktuella studien påvisar inte överhuvudtaget några tecken
på att detta inträffat.
8.1.3 Upplevd beteendekontroll
I övrigt visade resultatet av studien att den upplevda beteendekontrollen är den i särklass bästa
prediktorn för undersökningsdeltagarnas intentioner att inom de kommande 5 åren påbörja
studier vid högskola eller universitet. Därtill påvisades att även respondenternas upplevelse inom
denna faktor skiljer sig åt på ett tydligt sätt beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Till skillnad
från den subjektiva normen så hade inte den upplevda beteendekontrollen något signifikant
samband med huruvida föräldrarna själva ägnat sig åt högre studier på den vedertagna 0.05 nivån.
Dock var tendensen mycket stark och då det i vissa kretsar är brukligt att under vissa
omständigheter tillämpa den mer generösa 0.10 nivån (vilket hade gjort att den upplevda
beteendekontrollen också blivit signifikant sammanhängande med föräldrarnas utbildningsnivå)
så finner jag inget skäl till att förbise detta resultat – även om det inte är lika tydligt som med den
subjektiva normen.
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Att koppla detta till självtillitsteorin är inte helt lätt då den primärt bygger på att den upplevda
kontrollen ska formas av erfarenheter. Självklart har inte någon av respondenterna i
undersökningen någon erfarenhet av högre studier även om de via modellinlärningsvarianter kan
ha påverkats av att exempelvis se sina föräldrar göra goda studieresultat på högre nivå.
Något som dock känns mer aktuellt är att i detta fall göra samma koppling som exempelvis
Skolverket gör då de menar att den socioekonomiska determineringen av skolresultat i första
hand måste antas kopplas samman med föräldrarnas utbildningsnivå och, mer specifikt, det
kulturella kapitalet som Pierre Bourdieu diskuterar i sin kultursociologiska klassanalys. Om
Bourdieus tes stämmer så bör det också mycket riktigt vara så att elever från hemförhållanden där
föräldrarna besitter en lägre utbildningsnivå har svårare att övervinna de sociala och kulturella
koder som skolan sätter upp – vilket i förlängningen innebär en låg känsla av kontroll över
skolgången som helhet.
8.1.4 Hur uppnås högre likvärdighet i skolan?
Det som denna studie indikerar – om än inte bevisar då deltagarantalet inte är tillräckligt högt – är
i första hand att gymnasieungdomars attityder inte har något särskilt högt beteendeförklarande
värde till huruvida de i framtiden planerar att studera på högskola eller universitet. Sambandet
mellan attityd och föräldrars utbildningsnivå har i studien därtill visat sig vara fullkomligt
obefintligt. Därför verkar det i skolans strävan efter att uppnå en högre likvärdighet vara ganska
meningslöst att angripa attitydbildningen och till exempel via utbildning och media försöka sprida
mera positiva bilder av högre utbildning.
Något som däremot skulle kunna tänkas få en högre effekt – om vi ser till resultaten i denna
enskilda studie – vore om skolan i ett tidigare skede arbetade för att på ett tydligare sätt
uppmuntra elever från mindre studievana hem att söka sig högre utbildningar. Förvisso tyder
resultat i studien på att elever med föräldrar som inte själva gått på högskola eller universitet –
faktiskt i marginellt högre mån än eleverna med föräldrar som ägnat sig åt högre studier –
upplever att deras lärare uppmuntrar dem till högre studier. Men uppenbart är ändå att tydligare
insatser från lärare, och även studie och yrkesvägledare, krävs i denna fråga för att i det stora hela
jämna ut nivåerna i den upplevelse av social norm som de olika eleverna anger.
Självklart tycks annars den viktigaste aktören i denna process vara elevernas föräldrar. Det mest
effektiva – i syftet att minska snedfördelningen till högre studier – hade varit att få även föräldrar
som själva inte gått på högskola eller universitet att i högre grad uppmuntra sina barn att göra
detta. Huruvida skolan i sig har någon makt att utöva sådana påtryckningar förefaller dock högst
diskutabelt.
40

I övrigt behöver skolan självklart se över vilka betingelser som kan tänkas påverka elevers
upplevelse av kontroll över sin studiesituation. Enligt denna studies undersökning är den
upplevda beteendekontrollen den bästa prediktorn till elevers intentioner till högre studier och
sambandet mellan denna faktor och föräldrarnas utbildningsnivå är tydlig – om än inte statistiskt
signifikant. I analysen av de enskilda associationerna som utgör indexet för den upplevda
kontrollfaktorn så visade det sig att medelvärdena för varje enskild faktor var positiv. Det är
därför svårt att säga att någon särskild association kring den upplevda kontrollfaktorn gör att
vissa individer ”faller” – även om modellen inte nödvändigtvis sätter en distinkt skiljelinje mellan
en positiv och negativ upplevelse vid +/- 0.
Vad som dock i viss mån kan tydas är att det i frågan om medelvärden för de olika grupperna,
gällande indelningen efter föräldrars utbildningsnivå, finns relativt markanta skillnader när det
gäller (1) huruvida deltagarna tror att de kommer klara av högre studier, (2) huruvida de tror sig
ha tillräckligt bra betyg för att komma in samt (3) huruvida de tror sig kunna hitta en utbildning
på en ort dit de är villiga att flytta eller pendla.
I frågan om åtgärder för att utplåna snedfördelningen till högskola och universitet så vittnar detta
om att fler elever kanske skulle behöva extra stöd av lärare för att, under gymnasietiden, uppnå
högre betyg. Därtill kan vi tänka oss att elever från mindre studievana hem kanske upplever
högskole- och universitetsstudier som främmande eftersom de, i enighet med teorin om det
kulturella kapitalet, härstammar från en miljö som i lägre grad är relaterad till dessa miljöer. I den
meningen kan man tänka sig att skolan skulle kunna bli en bättre socialisationsaktör i sig genom
att introducera fler elever för den miljö och den kultur som dominerar vid högre utbildningar.
Därtill kan man också tänka sig att skolan kanske bör försöka rekrytera en kulturellt mer
mångfaldig personalkår med fler lärare som härstammar från de miljöer som studiesvaga elever
oftast själva härstammar ifrån. Avslutningsvis kan man också tänka sig att en sådan enkel åtgärd
som ett ökat utbud av – och information om – distansutbildningar hade gjort att fler elever skulle
utveckla en intention till att studera på högskola/universitet eftersom många tycks se pendlandet
eller en eventuell flytt som ett hinder för högre studier.
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8.2 Framtida forskning
Jag anser mig genom denna studie ha visat att TPB kan utgöra ett reliabelt verktyg för att
förutspå och förklara ungdomars intentioner gällande högre studier. Därför bör fler forskare
i framtiden kunna anamma de grundläggande metoderna som denna studie är byggd på för
att undersöka likartade och närbesläktade frågor.
Det finns också ett behov av en större studie. Detta skulle kunna ta sig uttryck i en kvalitativ
undersökning som syftar till att förfina enkäten och eventuellt utöka dess frågeantal. Det skulle
också vara bra att testa metoden på fler deltagare från en mer spridd geografisk och
socioekonomisk bakgrund där även elever från privata skolor kunde komma till tals. Naturligtvis
vore det också högst intressant att i en studie likt denna följa upp deltagarnas faktiska beteende för
att se hur det överensstämmer med deras rapporterade intentioner, även om det skulle innebära
ett projekt som sprider sig över ett flertal år.
Då resultaten av denna studie även bjöd på ett oväntat och svårtolkat resultat gällande sambandet
mellan undersökningsdeltagarnas attityder och deras upplevelse av subjektiv norm så skulle även
vidare studier gällande dessa variablers samband vara av värde ur ett mer renodlat
socialpsykologiskt perspektiv. Inom pedagogiken finns det kanske dock i högre utsträckning ett
utrymme för vidare forskning inom närliggande områden som rör elever eller lärares intentioner.
En intressant applikation av TPB skulle till exempel kunna göras i frågan om svenska lärares
intentioner till värdegrundsarbete!

Författarens tack!
Jag vill ta tillfället i akt att tacka mina föräldrar för det helhjärtade stöd ni gett mig under hela min
utbildning! Därtill vill jag rikta ett särskilt tack till min flickvän Christin, min handledare Jürgen
Hartmann, min VFU-handledare Anita Ryskåsen samt lärarutbildare Jan Morawski. Det var
under seminarierna med Jan som jag fick lära mig vad läraryrket handlar om och att mina egna
tankar kring detta är värdefulla.
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Bilaga 2 – Statistiska begrepp
Multipel regression
När man analyserar data med hjälp av multipel regressionsanalys så utforskar man sambandet mellan en
beroende variabel (i detta fall intentionen) och ett flertal oberoende variabler (i detta fall attityd, subjektiv norm
och upplevd beteendekontroll).
Vid beräkningen får man ett antal användbara resultat. I denna studie tittade jag på om svaren som helhet
hade något samband med deltagarnas intention (vilket besvarade om undersökningen är tillförlitlig – om
jag mätt rätt saker) och i vilken grad de olika variablerna hängde ihop med intentionen (vilket besvarar
frågan om vilken social bakgrundsfaktor som är starkast avgörande för intentionen).
I praktiken fungerar den multipla regressionsanalysen ungefär på samma sätt som när man mäter
korrelation, fast med den skillnaden att man mäter flera faktorer samtidigt och får reda på hur dessa
faktorer står sig mot varandra.
(Greene & D’Oliviera, 2006:173; Pallant 2010:148)

Oberoende t-test
Ett oberoende t-test syftar till att testa skillnaden mellan två olika grupper – vanligtvis handlar det då om
dessa gruppers medelpoäng inom något slags test. I praktiken så räknar t-testet ut den matematiska
sannolikheten för att den eventuella skillnaden mellan två grupper egentligen skulle kunna bero på
slumpen. För att förstå detta bättre bör man veta vad som menas med statistisk signifikans (se nedan).
Skillnaden mellan ett oberoende och ett beroende t-test ligger i hur studiens deltagarsammansättning ser
ut. Om det är två olika grupper (med olika deltagare i de två grupperna) används det oberoende testet. Om det
däremot rör sig om samma personer som utfört ett test vid två olika tillfällen så gör man ett beroende test.
(Greene & D’Oliviera, 2006:44-45; Pallant 2010:239-240)

Statistisk signifikans
När en forskare genomfört en undersökning finns det alltid en risk för att resultatet beror på slumpen.
När man med hjälp av ett statistiskt test analyserar ett resultat så beräknar man i princip alltid den
matematiska sannolikheten för att resultatet skulle kunna vara slumpmässigt. Inom beteendevetenskapen
använder man oftast den s.k. 5-procentnivån för att värdera om ett resultat kan anses tillförlitligt eller ej.
Det innebär i praktiken att det enligt den matematiska beräkningen inte får vara mer än 5 procents risk att
resultatet uppkommit via slumpen. I text uttrycks signifikansen som p-värdet och alla värden under 0.05
anses vanligtvis som tillförlitliga (även om man under vissa omständigheter kan justera denna nivå).
I anslutning till p-värdet (som uttrycks t.ex. p=.05) finns i regel andra värden som t.ex. ”F” eller ”t”. Dessa
används endast som kontrollsiffror för signifikansvärdet och kan normalt sett ignoreras av läsaren.
(Greene & D’Oliviera, 2006:17)
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