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Abstrakt  

 

Det övergripande syftet med denna C-uppsats har varit att ur ett pedagogiskt 
perspektiv och utifrån självrapporterade data undersöka hur föräldrars 
sysselsättningsgrad påverkar deras ungdomars studieresultat i 
gymnasieskolan. Data har samlats in med hjälp av enkäter som riktats till 
gymnasieungdomar i årskurs tre och arbetet har utgått ifrån en positivistisk 
ansats. Grundläggande för arbetet har varit ett antagande om att hög 
sysselsättningsgrad hos föräldrar genererar socialt kapital som fungerar som 
stöd för ungdomars utveckling och lärande. Resultatet visade bland annat att 
ungdomar med hög sysselsättningsgrad i familjen uppgav högre 
genomsnittliga betyg än ungdomar från familjer med låg sysselsättningsgrad. 
Denna studie styrker de forskningsresultat som tidigare gjorts på området och 
bidrar med ökad kunskap om hur föräldrars sysselsättning kan påverka 
ungdomars studieresultat i gymnasieskolan.  

 

Nyckelord: gymnasieskolan, ofärd, socialt kapital, studierresultat, 
sysselsättningsgrad, undersysselsättning. 
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 Inledning  
 
Alla barn föds in i ett sammanhang, in i en familj och in i ett samhälle där de 
förses med en uppsättning förutsättningar. Ju äldre barnet blir desto större och 
mer komplext blir deras sammanhang. Skolan är den plats där alla barn skall 
mötas i en gemensam kontext och få tillgång till en god utbildning och lika 
möjligheter, oavsett familjebakgrund och förutsättningar. Man säger att skolan 
skall verka kompenserande och utjämna livschanserna för varje enskild 
individ, vilket kan anses vara ett både viktigt och okontroversiellt 
utbildningspolitiskt mål som gynnar såväl individen som samhället i stort. 
Men trots att de allra flesta är eniga om att alla barn förtjänar likvärdiga 
möjligheter till utbildning samt likvärdiga livschanser så visar forskning att så 
inte är fallet, varken i Sverige eller internationellt. Böhlmark och Holmlund 
(2012) skriver att forskningen ”under lång tid och enhälligt visat att barn till 
högutbildade föräldrar med goda inkomster i genomsnitt presterar bättre i skolan än 
barn till lågutbildade föräldrar med sämre inkomster” (s. 3). Hur väl ett barn förmår 
prestera i skolan beror alltså i stor utsträckning på hemmiljön och föräldrarna, 
vilket gör familjebakgrunden avgörande för barnets framtida levnadsvillkor 
(Klein, 2011; Parcel & Pennel, 2012; PISA, 2009; Socialstyrelsen, 2010a, 2010b 
m.fl).  
 
Staten och utbildningspolitiken kan arbeta förebyggande på olika sätt men 
knappast förhindra att vissa barn och unga växer upp med dysfunktionella 
föräldrar i instabila hemmiljöer. De kan heller inte kontrollera de beteenden, 
värderingar och normer som föräldrar lär sina barn eller den sociala verklighet 
som de socialiseras in i. De kan inte hindra att vissa människor drabbas av 
välfärdsproblem och att deras barn tvingas växa upp under dåliga ekonomiska 
förhållanden. De kan helt enkelt inte styra över att vissa barn har sämre 
förutsättningar än andra, vilket bland annat åskådliggörs i följande citat;  
 
”Middle-class children receive massive doses of early enriched environment. Children 
from disadvantaged environments do not” (Heckman, 2008, i Böhlmark & 
Holmlund, 2012, s. 3). 
 
Det är däremot samhällets ansvar att ta hand om dessa mindre priviligerade 
barn och göra utbildning lika tillgänglig för dem som för alla andra barn. Det 
ligger också i samhällets intresse att dessa barn tas om hand och förses med de 
verktyg de behöver för att klara skolan och i förlängningen bli väl fungerande 
samhällsmedlemmar (Adolfsson, 2012; Bäckman, Nilsson & Fritzell, 2008; 
Klein, 2011; Sjögren & Svaleryd, 2011 m.fl).  
 
Den svenska skolan kritiseras hårt i samhällsdebatten och framför allt 
ifrågasätts huruvida skolan klarar av att tillhandahålla en likvärdig 
ungdomsutbildning för alla. I tidningen Skolhälsan (2013) står att läsa följande; 
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”Barn och ungdomar som inte klarar av att fullfölja sin skolgång uppmärksammas allt 
mer. Problematiken är allvarlig och kan leda till ett liv i utanförskap om eleven inte får 
hjälp” (Sundberg Lax & Palmér, 2013, s. 6). 
 
Att inte klara av att slutföra sin skolgång får allvarliga konsekvenser för 
individen, men det får även konsekvenser för samhället i stort (Adolfsson, 
2012; Klein, 2011). I Tidningen Ångermanland den 27 maj 2013 presenteras en 
artikel om de allt tuffare villkoren för svenska ungdomar under följande 
rubrik; ”LO-rapport slår larm om länets ungdomar” (Leffler, 2013, s. 6). 
 
Etablerandet av en utbredd kunskapsekonomi har enligt Adolfsson ”inneburit 
att utbildningssystemets betydelse för den kapitalistiska statens såväl integrativa 
funktioner som för dess möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i 
ökad utsträckning kommit att betonas” (s. 17). Mot bakgrund av den aktuella 
samhällsdebatten där de sociala förändringarna, skolsituationen, 
förhållandena på arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen 
beskrivs som närmast krisartad, är behovet av en högkvalitativ och likvärdig 
utbildning större än någonsin (Adolfsson, 2012; Hartman, 2011; Johansson, 
2007; Lauder, Brown, Dillabough & Halsey, (2006); Lindh, 2007; Palme, 2008 
m.fl). 
 

Uppsatsens avgränsningar 
 
I detta arbete har jag i synnerhet gjort avgränsningar som har att göra med den 
begränsande tidsram som arbetet skall slutföras inom samt uppgiftens givna 
omfattning. Implikationerna av dessa avgränsningar för undersökningen 
beskrivs utförligare i avsnittet Metoddiskussion. 
  
Jag har valt att göra mitt urval inom gymnasieskolan och kommer således 
främst att diskutera förhållanden som hör hemma där, även om det 
förekommer ett fåtal referenser till grundskolan samt internationella 
förhållanden. Undersökningen är begränsad till Sverige och Kramfors 
kommun. I denna enkätstudie intresserar jag mig för föräldrars 
sysselsättningsgrad, därför kommer jag inte i någon utförlig mening att 
studera effekterna av olika former av undersysselsättning. 
 

Centrala begrepp och definitioner 
 
Pedagogik är ett brett begrepp. I denna uppsats utgår jag ifrån en definition av 
pedagogik som stöd till lärande och utveckling. 
 
Undersysselsättning är ett samlingsbegrepp för alternativa och begränsade 
anställningsformer; i denna uppsats benämns deltidsarbetande, sjukskrivna 
och arbetslösa som undersysselsatta (Ottoson & Lundequist, 2005). 
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Ofärd är ett samlingsbegrepp som Socialstyrelsen använder i sina rapporter 
(2010) för att ringa in problematik som drabbar människor i olika grad. Ofärd 
innefattar ohälsa, psykosocial problematik med sjukskrivning, arbetslöshet och 
ekonomisk utsatthet som följd (Socialstyrelsen, 2010a, 2010b). 
 
Socioekonomisk status är ett begrepp som används inom 
samhällsforskningen och som beskriver en persons eller en grupps sociala och 
ekonomiska ställning i samhället. I detta arbete används begreppet i enlighet 
med den socioekonomiska indelningen (SEI) och standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK); ”en beskrivande klassifikation avsedd att belysa den 
hierarkiska struktur i ett samhälle som delar upp människor i olika klasser” 
(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013b). Grundläggande för klassificeringen är 
personers position på arbetsmarknaden, vilket anses vara avgörande för 
välfärdsfördelning och livschanser.  
 
Socialt kapital är ett mångdimensionellt begrepp som inbegriper sociala 
relationer, tillit och normer. I denna uppsats utgår jag ifrån en definition av 
socialt kapital som potentiella resurser genererade ur sociala relationer som 
människor kan använda för att uppnå såväl sociala som ekonomiska mål. Se 
närmare beskrivning av socialt kapital i avsnittet Teoretisk referensram.  
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 Bakgrund 
 

Den svenska skolans utveckling och uppbyggnaden av 
gymnasieskolan  
 
Under de senaste tjugo åren har det svenska skolväsendet genomgått stora 
förändringar (Lindensjö & Lundgren, 2010; Richardson, 2010; Statens 
Offentliga Utredningar [SOU] 2008:27). Bland annat skriver Böhlmark och 
Holmlund (2012) att ”Sverige har gått från att ha ett av världens mest centraliserade 
skolsystem till ett av världens mest decentraliserade system” (s. 4). Detta har 
inneburit en mängd nya förutsättningar för skolan och kommunerna att 
hantera, då ansvaret förskjutits från staten till rektorerna och skolenheterna. 
Den nioåriga grundskolan lever kvar, men den svenska skolan uppvisar idag 
storskaliga lokala variationer som får konsekvenser på både mikro- och 
makronivå (SOU 2008:27; Skolverket, 2009; Socialstyrelsen, 2010b).  
 
I början av 1970-talet skapades den samlade gymnasieskolan, som sedan dess 
byggts ut till att, i samband med kommunaliseringen, bli det 
programgymnasium som vi har idag. Gymnasieskolan har sedan 
programgymnasiet infördes varit treårigt, kursutformat och man har arbetat 
med ett målrelaterat betygsystem, som i stora drag anger den nivå som 
eleverna måste uppnå för att få ett godkänt betyg (Skolverket, 2009). Under 
senare år har man återigen övergått till betygskalan A-Fx, men eftersom jag 
valt att rikta min studie till de elever som fortfarande bedöms enligt 
målbetygsystemet så kommer inte detta att diskuteras vidare i denna uppsats.  
 
Sedan införandet av en samlad ungdomsutbildning har övergångsfrekvensen 
från grundskola till gymnasium ökat stadigt. Skolverkets analys (2008) visar 
att ca 99% av de elever som gått i svensk grundskola går vidare till gymnasiala 
studier, vilket innebär att i stort sett alla svenska ungdomar idag väljer att läsa 
på gymnasiet. Men faktum kvarstår och samma rapport tydliggör också att var 
tredje elev, vilket omfattar 30 000 elever varje år, inte klarar av att fullt ut 
genomföra sin gymnasieutbildning.  
 

Gymnasieskolan idag 
 
Gymnasieskolan idag präglas av reformer och förändringar samtidigt som den 
kritiseras hårt mot bakgrund av internationellt genomförda studier och en 
omfattande ungdomsarbetslöshet. Forskning visar att den svenska skolan inte 
klarar av att leva upp till parollen en likvärdig skola för alla samt att de svenska 
eleverna presterar allt sämre i internationella mätningar (Adolfsson, 2012; 
PISA, 2009; Skolverket, 2009; SOU 2008:27).  
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 ”Gymnasieskolan skall bygga på en genomförd grundskola och vara vägen in i 
vuxenlivet” (SOU 2008:27, s. 21) för de ungdomar som går där - det är 
gymnasieskolans uppdrag att förbereda ungdomar för ett aktiv samhällsliv. De 
individer som inte klarar av att slutföra gymnasiet och saknar eftergymnasial 
utbildning löper stor risk att hamna i undersysselsättning och arbetslöshet. 
Och Skolverkets rapport (2008b) visar att; ”mer än var fjärde ung kvinna och mer 
än var tredje ung man har (…) ofullständiga gymnasiestudier bakom sig när 
vuxenlivet börjar” (Skolverket, 2008b, s. 7). 
 
I andra länder är det grundskolan som bär ansvaret för att eleverna tillgodogör 
sig de förkunskaper som krävs för att följa en gymnasieutbildning, men i 
Sverige ligger det uppdraget inom gymnasieskolan. Ytterligare en 
internationell skillnad är att den svenska gymnasieskolan inte har någon fast 
struktur för samverkan med arbetslivet, vilket ”har betydelse för ungas 
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden” (SOU 2008:27, s. 17). En annan 
skillnad mellan Sverige och andra länder är att man internationellt sett har ett 
större fokus på nationella nivåer och regelverk, medan den svenska 
decentraliserade modellen kännetecknas av stora lokala variationer. Detta 
innebär i praktiken att samma gymnasieprogram kan se väldigt olika ut 
beroende på vilken gymnasieskola som aktualiseras. Konsekvensen av detta 
blir bland annat att det är mycket svårt att bedöma elevernas kunskapsnivå 
efter avslutad gymnasieutbildning, vilket har bäring på deras chanser att klara 
livet efter gymnasiet (SOU 2008:27). Att inte klara skolan innebär därför 
konsekvenser för individen och samhället, på både kort och lång sikt. 
 

Socialisation och föräldrarnas betydelse 
 
Socialisation handlar om att acceptera samhällets värderingar, normer och 
sedvänjor samt att lära sig att fungera i och anpassa sig till en större social 
kontext. Det är främst barns föräldrar och vårdnadshavare som bygger upp 
och etablerar den grund på vilken barn skall lära sig om livet och utvecklas till 
väl fungerande samhällsmedlemmar – föräldrar är den faktor som främst 
präglar barns socialisation (Davidov & Grusec, 2008).  
 
”The first context children experience is their home; investments that parents make 
have significant and long-term consequences for children” (Parcel & Pennel, 2012).   
 
Barn växer upp och utvecklas i diversifierade institutionella kontexter, men det 
är i huvudsak hemmiljön och familjeförhållanden som präglar barnet. Ju äldre 
barnet blir desto mer inflytande får omkringliggande förhållanden och faktorer 
för dess mognad (Parcel & Pennel, 2012; Socialstyrelsen, 2010b). Barn vill gärna 
imitera och återskapa beteenden som uppvisas i det närmaste sociala 
sammanhanget, vilket implicerar de sociala normernas betydelse för deras 
beteendemässiga utveckling. När barn blir ungdomar etableras ett mer utbyggt 
socialt liv och de måste i allt större utsträckning möta de krav som omvärlden 
förmedlar (Davidov & Grusec, 2008; Socialstyrelsen, 2010b).  
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Familjen, skolan och samhället förmedlar kortsiktiga och långsiktiga mål till 
individen, och forskning inom området visar tydligt att individer med sociala 
förutsättningar som överensstämmer med det som skolan förvaltar och 
upprätthåller, har klara fördelar framför andra att leva upp till dessa krav 
(Lindensjö & Lundgren, 2010). De krav som skola och samhälle ställer på 
ungdomar ser i allt väsentligt lika ut – man skall klara av grundskolan, 
gymnasiet och utbilda sig och/eller ta sig in på arbetsmarknaden – medan de 
krav som familjen ställer på individen kan se väldigt olika ut. Forskning visar 
att familjers sociala förutsättningar i stor utsträckning reproduceras – ju lägre 
utbildningsnivå föräldrar har desto svårare har deras barn att klara sig i 
utbildningssystemet och ju lägre inkomst föräldrar har desto större risk löper 
deras barn att hamna i de lägre inkomstskikten (Socialstyrelsen, 2010a). Såväl 
utbildningsnivå som inkomst hos föräldrar har alltså en stark koppling till 
deras sysselsättning, vilket tillsammans med ovan nämnda resonemang 
implicerar ett antagande om föräldrasysselsättningens betydelse för 
ungdomars studieresultat.  
 

Centrala samhällsförhållanden 
 
Skolan är en spegling av rådande samhällsförhållandena och år 2013 utgör 
konkurrens, individualisering och globalisering en bakgrund för skolan. 
Ungdomsutbildningen i Sverige påverkas också starkt av förändringar på 
arbetsmarknaden, förhöjda krav på utbildning samt en stegrande trend av 
ekonomisk segregering (Hartman, 2011; Lauder et al., 2006; Socialstyrelsen, 
2010a, 2010b; Skolverket, 2009). 
 
Under de senaste decennierna i Sverige har sysselsättningen, arbetsmarknaden 
och arbetslivet förändrats markant. Enligt uppgifter från Statistiska 
centralbyråns Arbetskraftsundersökning var 24,8% av alla unga i åldern 15-24 
år arbetslösa år 2012, vilket omfattar 147 000 arbetslösa unga och innebär en 
ökning med 5,7% jämfört med föregående år (SCB, 2013b; Skolverket, 2009).  
 
Under den senare delen av 2012 arbetade 76,7% av personerna som ingår i 
arbetskraften heltid. 17,1% av den resterande andelen sysselsatta arbetade 
deltid långvarigt och 6,2% så kallad kortvarig deltid. I slutet av 2011 hade 
antalet personer med sjukpenning ökat, efter att ha minskat varje år sedan 2002 
och vid samma tid var drygt 127 000 personer sjukskrivna på heltid (SCB, 
2013b). Undersysselsättning påverkar individen negativt – både på kort och 
lång sikt – och kvinnor är överrepresenterade. Konsekvenser av 
undersysselsättning är bland annat sämre ekonomiska förutsättningar, 
otrygghet, begränsad förankring på arbetsmarknaden samt sämre möjligheter 
till kompetensutveckling och kontroll över den egna arbetssituationen 
(Hartman, 2008; SOU 2005:106). Faktorer som påverkar inte bara individer, 
utan hela familjers socioekonomiska förutsättningar. 
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Förutom arbetskraftsrelaterade förändringar så visar Socialstyrelsens rapporter 
(2010a, 2010b) att inkomstskillnaderna i landet har växt. Inkomsterna totalt har 
ökat, men de ekonomiska klyftorna blir större – en stegrande trend av 
ekonomisk segregering. Förlorarna i sammanhanget är de som redan har det 
sämst - arbetslösa, sjukskrivna och deltidsarbetande. Rapporten visar att 
antalet barn som växer upp i familjer där minst en av föräldrarna har sjuk- 
eller aktivitetsersättning ökar. Dessa hushåll, tillsammans med andra 
ekonomiskt marginaliserade, har generellt lägre inkomster än hushåll där 
exempelvis båda föräldrarna arbetar heltid.  
 
Sjögren och Svaleryds (2011) studie visar att det är ”föräldrars bidragstagande och 
låga utbildning som har de starkaste sambanden med barns låga meritvärden i 
grundskolan, lägre sannolikhet att klara gymnasiet och högre sannolikhet att ha 
socialbidrag eller vara utanför systemen vi 22 års ålder” (s. 4).  
 
Att ha dålig ekonomi som barn ökar sannolikheten för att bli ekonomiskt utsatt 
som vuxen, och ju lägre inkomster föräldrarna har, desto större är riskerna att 
hamna i de lägre inkomstskikten (Socialstyrelsen, 2010a). I slutet av 2011 var 
nästan 800 000 personer i Sverige försörjda på heltid med sociala ersättningar 
och bidrag, och vid samma tid hade 400 684 personer någon form av sjuk- eller 
aktivitetsersättning (SCB, 2013a, 2013b). 
 
Samtidigt som de socioekonomiska förhållandena i samhället skiftar så tycks 
kraven på utbildning öka. Det etablerade kunskapssamhället och arbetslivet 
kräver i dagens läge att ungdomar minst har en fullständig 
gymnasieutbildning. Och trots att andelen elever som slutför sina 
gymnasiestudier har ökat så är det ca 30 000 elever varje år som inte klarar att 
fullfölja sin gymnasieutbildning med grundläggande behörighet för studier på 
högskola eller universitet. Det innebär att samtidigt som kraven på utbildning 
från samhälle och arbetsliv ökar så tycks samhällsutvecklingen inte föranleda 
förbättrade förutsättningar för likvärdig utbildning, vilket forskningen 
synliggör genom att påvisa att ungdomars familjebakgrund fortfarande har 
stor betydelse för studieresultaten. En stor del av de ungdomar som avbryter 
sina gymnasiestudier har lågutbildade föräldrar och det som oroar mest är att 
resultaten för de som redan presterar sämst är oförändrade (PISA, 2009; 
Skolverket, 2009).    
 
Arbetsförmedlingens prognos för 2013 0ch 2014 visar att sysselsättningen viker 
nedåt med ca 40 000 personer under de kommande två åren. Detta innebär att 
konkurrensen om jobbtillfällena stärks ytterligare samtidigt som både privata 
och offentliga arbetsgivare får svårare att nyanställa. Denna utveckling 
förväntas drabba de redan utsatta allra hårdast – bland annat den grupp som 
enbart har förgymnasial utbildning, vars arbetslöshet under prognosperioden 
bedöms öka till 30% (Arbetsförmedlingen, 2012). Detta implicerar än tuffare 
omständigheter för de ungdomar som inte klarar att slutföra sina 
gymnasiestudier. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ur ett pedagogiskt perspektiv och utifrån 
självrapporterade data undersöka hur föräldrars sysselsättningsgrad påverkar 
ungdomars studieresultat i gymnasieskolan. 
 
 

Övergripande forskningsfråga 
 
Hur påverkar föräldrars sysselsättningsgrad deras ungdomars studieresultat? 
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     Tidigare forskning 
 
En ojämlik fördelning av möjligheten att kunna tillgodogöra sig utbildning har 
länge varit uppmärksammat i samhällsdebatten, men trots 
jämlikhetssträvanden och reformarbete har man inte lyckats implementera 
strategier som kompenserar för olikartade uppväxtförutsättningar. Såväl 
nationell som internationell forskning visar att majoriteten av de elever som 
presterar dåligt i skola och utbildningssystem fortfarande kommer från 
familjer med låg socioekonomisk status och begränsade socioekonomiska 
förutsättningar (Böhlmark & Holmlund, 2012; Parcel & Pennel, 2012; PISA, 
2009; Sjögren & Svaleryd, 2011; Stanley, Stanley & Hensher, 2012 m.fl)!  
 
Forskningen visar att de elever som lyckas bäst har välutbildade, 
sammanboende föräldrar och att de oftast går i resursstarka, stadsbelägna 
skolor (Byun, Meece, Irvin & Hutchins, 2012; Eriksson, 2012; PISA, 2009). 
Vidare påvisar forskningen starka samband mellan läskultur i hemmet och 
elevers förmåga att prestera inom området läsning. Läsprestationer hos elever 
gynnas även av att föräldrarna diskuterar politiska och sociala frågor i hemmet 
(Byun et al., 2012; PISA, 2009).  
 

Forskningen konstaterar att mindre socialt priviligerade barn löper större 
risker än andra att drabbas av ofärd under ungdomsåren och som unga vuxna. 
Att drabbas av ohälsa, att misslyckas i utbildningssystemet, att bli socialt 
marginaliserad samt att hamna utanför arbetsmarknaden är i många 
hänseenden en utsatt tillvaro. Instabila och osäkra hemförhållanden präglar 
ungdomar och utgör en grogrund för framtida social och ekonomisk utsatthet 
(Bäckman et al., 2008; Sjögren & Svaleryd, 2011; Socialstyrelsen, 2010a, 2010b; 
Stanley et al., 2012). 

 

Både utbildning och socialt kapital tillskrivs ofta en kapacitet att råda bot på 
det mesta och det tycks som att det förra bara kan åstadkommas genom 
tillgång till det senare. Utbildning finns i teorin tillgänglig för alla, men i 
praktiken är det inte alla som lyckas tillgodogöra sig den. Forskning visar dock 
att förekomsten och ackumulerandet av socialt kapital kan reducera de 
negativa effekter som låg socioekonomisk status kan föranleda. Forskningen 
inom området är i stort sett entydig vad gäller effekterna av socialt kapital, 
men det finns studier som påvisar att socialt kapital har mycket liten, om 
någon, inverkan på individers ekonomiska välmående. Den intresserade 
läsaren kan exempelvis titta närmare på studier gjorda av Pichler och Wallace 
(2009) samt Seo (2005). 
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Tidigare forskning visar bland annat att socialt kapital har en positiv inverkan 
på framtida monetära inkomster (Klein, 2011; Weaver & Habibov, 2012; Zhang, 
Anderson & Zhan, 2011) och framtida hälsorelaterat välmående (Eriksson, 
2012; Klein, 2011; Stanley et al., 2012; Wahl, Bergland & Loyland, 2010). 
Forskningen påvisar också att socialt kapital i form av en nära kontakt mellan 
föräldrar och skola samt förväntningar från föräldrar och skola på elevens 
prestation, hade positiva effekter på elevers utbildningsaspiration (Byun et al., 
2012; Weaver & Habibov, 2012).  

 

Edling och Rydgren (2012), Almquist och Brolin Låftman (2012) samt Hensvik 
(2012) har genomfört studier som påvisar de sociala nätverkens betydelse för 
ungdomars livschanser. Man visar bland annat att relationer och den sociala 
omgivningen är avgörande för huruvida ungdomar lyckas med skolan och att 
etablera sig på arbetsmarknaden. De resonemang som presenteras behandlar 
främst arbete, men kan appliceras på de flesta sociala sammanhang – framför 
allt utbildning. De visar också det närmaste sociala nätverkets betydelse för 
vilka beteenden som individen utvecklar – till exempel är det vanligt att 
ungdomar med studiemotiverade nära vänner utvecklar ett intresse för 
studier. Detta härleds till ett socialt tryck som förmedlas via gruppen i en 
social kontext.   

 

Den tidigare forskningen har mätt socialt kapital genom att studera 
kombinationer av familjerelaterade faktorer eller genom kartläggning av 
sociala nätverk, men det finns förhållandevis lite empirisk forskning som 
behandlar föräldrars sysselsättning isolerat som påverkan på deras barns 
betyg. Man har också främst riktat sig mot förhållanden i grundskolan, vilket 
gör att denna studie når ett område som i sammanhanget är mindre utforskat. 
Denna studie kan således bidra med en ökad kunskap om hur 
föräldrasysselsättning påverkar ungdomar i en gymnasial kontext. 
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Teori 
 
I detta arbete använder jag mig av en teori om socialt kapital. Teorin utgör 
grunden för det antagande som är grundläggande för denna uppsats; att 
föräldrasysselsättning har betydelse för ungdomars förutsättningar att 
ackumulera socialt kapital som utgör ett stöd för lärande och utveckling. 
 

Teorier om socialt kapital 
 
Inom det samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskningsfältet 
har det blivit allt vanligare att studera socialt kapital som indikator för 
individers livschanser och som determinant för människors hälsa, 
förutsättningar att klara av utbildning samt bygga upp en tillfredsställande 
livssituation. Begreppet socialt kapital är mångdimensionellt och återfinns 
inom en mängd olika discipliner och definieras ofta på olika sätt beroende på 
vilket forskningsområde som aktualiseras. Eriksson (2012) menar dock att det 
finns ”tre komponenter som kan anses vara begreppets hörnstenar; sociala relationer, 
tillit och normer” (s. 2). En uppfattning som delas av Klein (2011) och Zhang et 
al. (2011), som även betonar att tilliten kan vara bunden till såväl människor 
som institutioner.  
 
Forskarna har under de senaste decennierna intresserat sig mer och mer för 
socialt kapital som fenomen eftersom det anses bidra med en mängd fördelar, 
bland annat främjandet av ekonomisk tillfredsställelse och reducerande av 
risker för social exklusion på mikronivå samt minskandet av utbredd 
fattigdom på makronivå. Den aspekt som framför allt gör socialt kapital 
intressant ur forskningssynpunkt är dess tillgänglighet för de grupper i 
samhället som annars exkluderas från de sociala rum där olika former av 
kapital ackumuleras (Bourdieu, 1986; Zhang et al., 2011). Socialt kapital kan 
beskrivas som tillgångar genererade ur en individs sociala sammanhang, som 
kan vara gynnsamma för individens livschanser. Detta påvisar en viktig aspekt 
av det sociala kapitalet, nämligen att socialt kapital är en resurs och inte enbart 
en nätverksorienterad social struktur. Detta resonemang återkommer i 
Colemans beskrivning av socialt kapital;  
 
”Like other forms of capital, social capital is productive, making possible the 
achievement of certain ends that would not be attainable in it’s absence” (Coleman, 
1990), i Klein, 2011, s. 3). 
 
Även Lin och Erickson (2008) betonar denna aspekt av socialt kapital; ”A theory 
of social capital, therefore, focuses on the production and the returns of social capital 
and explicates how individual and collective actors invest in social relations through 
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wich they gain access to diverse and rich resources for expected returns” (Lin & 
Erickson, 2008, i Klein, 2011, s. 3). 
 
Dessa definitioner implicerar socialt kapital som en resurs med vilken 
individer eller grupper i ett socialt sammanhang kan investera i sociala 
relationer, ömsesidiga normer samt i tillit till andra människor eller 
institutioner. Dessa investeringar förväntas ur ett långsiktigt perspektiv 
föranleda individuella tillgångar, i form av exempelvis ökad social mobilitet, 
bättre tillgång till utbildningsmöjligheter, ökad inkomst eller förbättrade 
förutsättningar för god hälsa, vilket i förlängningen gynnar samhället. Således 
kan socialt kapital ses som en gynnsam resurs inte enbart för individen, utan 
även för samhället i stort (Klein, 2011; Weaver & Habibov, 2012). 
 
En viktig del i det sociala kapitalets sagda kapacitet att borga för individers 
framtid ligger i förmågan att förbättra individens sociala mobilitet, det vill 
säga ge möjligheter för individen att förbättra sin livssituation genom arbete 
eller utbildning. Detta återspeglas i Lis (2004) definition av socialt kapital som 
en ”potentiell resurs från relationer som människor använder för att uppnå sociala och 
ekonomiska mål” (Li, 2004, i Weaver & Habibov, 2012, s. 32, min översättning). 
 
I enlighet med ovan nämnda definitioner, visar forskningen att ackumulerat 
socialt kapital är starkt sammanlänkat med positiva socioekonomiska utfall. 
Exempel på dessa utfall är högre anställbarhet, förbättrade löneförhållanden, 
ökad ekonomisk trygghet, bättre hälsa samt minskad risk för fattigdom, 
marginalisering och familje- och arbetsrelaterad problematik. Samtidigt som 
en låg grad av socialt kapital kan kopplas ihop med en rad negativa utfall, 
såsom marginalisering, ekonomisk utsatthet, ofärd samt andra former av 
välfärdsproblematik. 
 
Socialt kapital i form av status, relationer och kontaktnät har stor betydelse för 
en individs välmående, dess förmåga att klara av skolan som ung och skaffa 
ett arbete som vuxen samt etablera en hållbar livssituation (Bäckman et al., 
2008; Edling & Rydgren, 2012; Hensvik, 2012). 

 

Olika former av socialt kapital 
 
Socialt kapital som fenomen har studerats flitigt sedan 1980-talet och samtidigt 
som begreppet har brett ut sig, har behovet av mer utvecklade definitioner och 
särdragningar växt. Litteraturen och forskningen betonar två former av socialt 
kapital - sammanbindande (eng. bonding) och överbryggande (eng. bridging). 
Sammanbindande socialt kapital existerar i nätverk mellan familj, vänner och 
nära bekanta och genererar resurser som hjälper individen att klara av samt 
hantera sin vardag och livssituation. Överbryggande socialt kapital genererar 
förbättrade möjligheter till social mobilitet som tillåter individen att förändra 
och förbättra sin livssituation genom att använda tillgångar som gjorts 
tillgängliga genom relationer utanför familjen och det närmaste sociala 
nätverket (Eriksson, 2012; Klein, 2011; Parcel & Pennel, 2012; Stanley et al., 
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2012; Zhang et al., 2011). Det är dock sannolikt så att individen behöver kunna 
utnyttja och använda båda dessa former av socialt kapital för att kunna 
omsätta resurserna till faktiska utkomster.  

 

Sammanbindande socialt kapital 
 
Det sammanbindande sociala kapitalet hör samman med individens kognitiva 
kapacitet och förmåga att klara av att hantera sin vardag. Sammanbindande 
kapital är därför av stor relevans när det gäller ungdomars förmåga att klara 
av sin skolgång. Ungdomar med en hög grad av sammanbindande socialt 
kapital, det vill säga goda nära sociala nätverk att etablera goda kognitiva och 
beteendemässiga vanor ur, har bättre förutsättningar att klara av det som ingår 
i dennes vardag (Eriksson, 2012).  
 
Sammanbindande kapital i form av nära sociala relationer är viktiga och för 
ungdomar ”utgör vännerna en central källa till socialt stöd” (Almquist & Brolin 
Låftman, 2012, s. 12).  De sociala nätverken kan utöva tryck som är både 
positivt och negativt. Såväl relationer inom familjen som bland nära vänner 
har därför betydelse för ungdomars möjligheter att lyckas med sina 
gymnasiestudier. Prestationen är beroende av de normer som förmedlas inom 
det närmaste sociala nätverken; om föräldrarnas utbildningsnivå är låg och 
ingen av de nära vännerna aspirerar att utbilda sig så är risken att individen 
inte heller väljer att satsa på skola och utbildning hög, eftersom det sociala 
trycket att prestera är mycket litet (jmf med Edling & Rydberg, 2012). I motsatt 
riktning kan det sociala trycket fungera motverkande – att ha 
studiemotiverade nära vänner kan sannolikt kompensera för lågutbildade 
föräldrar.  
 
Social status är en aspekt av sammanbindande kapital som har betydelse för 
ungdomars möjligheter att ”hamna rätt” i skolan från första början. Studier 
visar att omgivningens förväntningar på ungdomens skolprestationer har stor 
betydelse för hur väl denne faktiskt presterar. Och sannolikt är det så att 
ungdomar kan delas in i sociala fack som återspeglar föräldrarnas samhälleliga 
position (till exempel vissa specifika programinriktningar) – vilket styr vilka 
förväntningar lärare och andra elever har på deras förmåga. Ungdomar från 
mindre priviligerade hushåll har sannolikt överlag lägre förväntningar på sig 
att prestera i skolan, vilket föranleder lägre motivation, bristande incitament 
och sämre prestation (Almquist & Brolin Låftman, 2012; Byun et al., 2012). 

 

Överbryggande socialt kapital 
 
Överbryggande socialt kapital är inte av lika stor betydelse vad gäller 
ungdomars förmåga att prestera i gymnasiet, däremot är det av högsta vikt för 
individens chanser att komma vidare i livet efter skolan. Överbryggande 
kapital handlar om sociala nätverk utanför den närmaste kretsen, som ger 
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möjlighet till social mobilitet i form av kontakter inom olika samhälleliga 
arenor, till exempel arbetsmarknaden. Hensvik (2012) menar att det är 
relationer snarare än egenskaper som förklarar varför vissa lyckas bättre i 
arbetslivet och att ”den sammantagna bilden är att den sociala omgivningen (som 
grannar, skolkamrater, tidigare kollegor och föräldrar) har stor betydelse för om och var 
vi arbetar” (s. 22).  
 
Såväl utomfamiljära informella kontakter som föräldrar är således av stor vikt 
för huruvida ungdomar lyckas förankra sig inom arbetslivet eller inte, och en 
svensk studie visar att föräldrar fungerar som inkörsportar till 
arbetsmarknaden för ungdomar som just avslutat sina gymnasiestudier 
(Hensvik, 2012). Föräldrars förankring på arbetsmarknaden har således bäring 
på både studieprestationer och chansen att få ett jobb (jmf med SOU 2005:106).  

 
Att mäta socialt kapital 
 
Socialt kapital existerar på olika nivåer i samhället och kan betraktas på olika 
sätt beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Även sett ur ett 
pedagogiskt perspektiv är begreppet komplext och svårt att ringa in i en 
definition. Socialt kapital kan ses som något som tillhör individen eller det 
kollektiva och har inom det pedagogiska fältet studerats med både 
kvantitativa och kvalitativa metoder.  

 

Att mäta socialt kapital är ett omfattande åtagande som nästan kräver 
obegränsade resurser – ett problem som jag i egenskap av forskare måste 
bemöta utifrån vad som är mest centralt för mitt valda problemområde. I 
denna studie undersöker jag föräldrasysselsättningens effekter på ungdomars 
studieresultat, vilket implicit inbegriper ett antagande om föräldrars 
sysselsättning som en grund för ackumulerandet av socialt kapital som är 
grundläggande för detta arbete. Jag studerar således sysselsättning som en av 
flera aspekter av socialt kapital.  

 

 



  

 

16 
 

      Metod 
 
Jag har utifrån en positivistisk vetenskapssyn och en hypotetisk-deduktiv 
ansats gjort en enkätstudie som riktats till ungdomar som läser sista året på 
gymnasiet. Vid tolkning och analys har jag dock övergått till att arbeta mer 
förståelseinriktat – i denna studie har jag alltså använt mig av både kvantitativ 
och kvalitativ metodik. I följande avsnitt redogör jag för samtliga delar av den 
metod som jag använt mig av i studien – Ansats, Urval, Datainsamlingsmetod, 
Instrument/Material, Procedur och Etiskt ställningstagande. Kapitlet avslutas med 
en Metoddiskussion där jag lyfter fram metodkritik. 

Ansats 
 
När man idag rör sig inom det beteendevetenskapliga området kan både 
positivistisk och hermeneutisk vetenskapsteori vara bruklig, men 
hermeneutiken är den inriktning som traditionellt sammankopplas med 
humanistisk och samhällsorienterad forskning (Hartman, 2004). Initialt valde 
jag utifrån mitt pedagogiska problem en positivistisk utgångspunkt med fokus 
på att förklara sambandet mellan undersökningsenheterna kvantitativt. På 
grund av ett omfattande bortfall vid datainsamlingen har jag dock vid 
analysfasen valt att övergå till ett mer kvalitativt tillvägagångssätt vad gäller 
tolkning och analys av data, som snarare är hermeneutiskt orienterat än 
positivistiskt.   
 
Vid genomförandet av denna studie har jag utgått ifrån Hartmans (2004) 
vidare beskrivning av positivism; 
 
”som en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, vilka innehåller 
termer som refererar till mätbara företeelser och satser som anger samband mellan 
dessa företeelser. Vidare är det viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten att 
observera den, antingen i naturliga situationer eller genom experiment” (s. 105). 
 
Grundläggande för studien har varit att observera problemets uppbyggnad 
och den kontext som det existerar inom, genom att undersöka representativa 
mätbara företeelser, för att kunna förklara det utifrån en teori om socialt 
kapital.  

Urval 
 
I mitt arbete med att bestämma en slutgiltigt avgränsad urvalsgrupp har jag 
jobbat utifrån frågeställningen; vem och vad vill jag ha kunskap om? Jag söker och 
behöver i detta fall kunskap om både föräldrar och ungdomar. Mer precist så 
söker jag information om föräldrars sysselsättning och deras ungdomars 
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studieresultat, för att kunna få kunskap om hur det förra påverkar det senare. 
Under de bästa av förutsättningar så skulle jag ha haft möjlighet att studera 
både föräldrar och ungdomar i naturliga miljöer vid ett flertal gymnasieskolor 
samt i hemmet. Men det är viktigt att ta hänsyn till den tidsaspekt som 
begränsar möjligheten att välja både deltagare och tillvägagångssätt – varför 
jag har valt att begränsa mitt urval till ungdomar som läser tredje året på 
gymnasiet. I texten nedan har jag förklarat tankarna om mitt urval mer 
utförligt. 
 
Det har varit en stor fördel att göra urvalet just inom skolan, både av praktiska 
skäl och utifrån målsättningen att uppnå representativitet i urvalsgruppen. Jag 
har inte tvingats bege mig ut på exempelvis olika arbetsplatser, olika 
institutioner eller överhuvudtaget söka mig till en mängd olika 
samlingspunkter för att få tag i diversifierade grupper av informanter – 
gruppen gymnasieelever är redan diversifierad och kan därför bedömas vara 
representativ i sin helhet. Problematiken i detta fall har snarare varit att få så 
många som möjligt från urvalsgruppen att faktiskt välja att delta i studien.   
 
För att urvalet skall vara representativt inom varje enskild skola har samtliga 
gymnasieprogram inkluderats, framför allt eftersom det sannolikt är så att 
olika programinriktningar inkluderar ungdomar från olika sociala skikt med 
olika familjebakgrunder (Skolverket, 2009). Därför har det varit önskvärt att så 
många som möjligt ur hela årskurserna har medverkat i undersökningen. 
Gymnasiesärskolan och SFI (svenska för invandrare) har dock exkluderats från 
undersökningen av praktiska skäl. 
 
Ett annat skäl till varför jag valt att enbart vända mig till årskurs tre är de 
senaste årens betygsrelaterade reformer inom gymnasieskolan. Under 
vårterminen 2013 är det endast treorna som innefattas av det målrelaterade 
betygsystemet och alltså betygsätts enligt skalan Icke godkänd (IG) – Mycket 
väl godkänd (MVG), övriga elever bedöms enligt systemet A-Fx. 
 
Ytterligare ett skäl till varför jag har valt att vända mig till äldre elever är det 
faktum att min studie efterfrågar självrapporterade data, vilket innebär att 
ungdomarna själva skall uppge den information som undersökningen bygger 
på. Det är således av stor vikt att ungdomarna, i rimlig grad, klarar av att delge 
den information som efterfrågas. Jag gör mitt urval utifrån ett antagande om 
att äldre elever i större utsträckning än yngre har kunskap om sina föräldrars 
sysselsättning samt sina egna genomsnittliga betyg.  
 
En kompromiss som jag tvingats acceptera är att vissa ungdomar som jag vill 
studera inte kommer att finnas representerade i resultatet. Det hade varit 
gynnsamt att även kunna inkludera dessa individer i studien, men tids- och 
resursbegränsningar gör detta ogenomförbart.  
 

Deltagande skolor 
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Skola 1: Ådalsskolan, Kramfors kommun 
 
Skola 2: Nordvikskolans Naturbruksgymnasium, Kramfors kommun 
 

Datainsamlingsmetod 
 
Jag har valt att samla in data genom att göra en enkätstudie som baseras på 
ungdomars självrapporterade uppgifter om deras föräldrars sysselsättning 
samt sina egna genomsnittliga betyg. I det följande beskrivs datainsamlingen 
mer ingående. 
 

Varför valde jag att använda mig av enkäter? 
 
Kvalitativa studier sammankopplas ofta med intervjumetod eller så kallade 
naturliga observationer (Hartman, 2004). Idag anses dock metoder som 
generellt förknippas med kvantitativ metod mer och mer förenliga med ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Att använda fler än en metod är dock både 
resurs- och tidskrävande, vilket gjort att jag valt att begränsa mig till att samla 
in data genom att göra en enkätstudie.  
 
Innan jag gjorde mitt val var jag bestämt inställd på att jag skulle göra 
intervjuer och att det tillvägagångssättet skulle vara det enda och det bästa för 
min undersökning, men jag insåg efter kritiskt begrundande att en enkätstudie 
faktiskt var det bättre alternativet. Anledningen till min ändrade uppfattning 
var en vidare insikt om vad jag faktiskt ämnade undersöka – föräldrars 
sysselsättning som påverkan på deras barns studieresultat! En påverkan som 
sannolikt sällan eller aldrig är medveten! Jag förutsätter att åtminstone en 
övergripande majoritet av föräldrar vill hjälpa sina barn genom att ge dem 
goda förutsättningar i livet, även om inte alla dessa är kapabla att faktiskt göra 
det. Jag som forskare i sammanhanget kan inte förutsätta att informanterna 
besitter den typen av djupgående insikt om sin egen livssituation och således 
heller inte utforma varken intervju- eller enkätfrågor utifrån ett sådant 
antagande.  
 
Ytterligare ett starkt skäl till varför jag valt bort intervjuer som metod är 
problemområdets känsliga natur i kombination med att arbetet görs i 
utbildningssyfte. En djupgående intervju är på många sätt ett intrång i 
privatlivet och jag har därför svårt att finna goda skäl för att involvera 
föräldrar och/eller ungdomar i denna undersökning på ett så omfattande sätt 
som intervjuer skulle innebära.  
 
Genom att välja enkätmetod före intervjuer med föräldrar och/eller ungdomar 
kan jag undvika att utsätta informanterna för i sammanhanget onödig 
emotionell belastning. Intervjuer är alltså inte nödvändiga eftersom de innebär 
vissa risker och inte nödvändigtvis skulle ge mig den information som jag är 
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intresserad av. För att få tillgång till den information jag söker har jag därför 
valt att använda mig av självrapporterade data.  
 

Den praktiska delen av datainsamlingen 
 
När jag hade bestämt mig för att samla in data med hjälp av enkäter, var det 
självklart att jag skulle göra en enkät som skulle nå ut så snabbt och så enkelt 
som möjligt. Därför valde jag att utforma min enkät i form av ett online-
formulär, som jag enkelt har kunnat distribuera via e-post som länk. 
 
Valet att konstruera en online-enkät har varit högst förenligt med den 
urvalsgrupp som undersökningen riktats emot samt den kontext som 
informanterna befinner sig i. Skolan har i sin verksamhet ett fullgott system för 
e-post och kommunikation mellan personal och elever, vilket har inneburit en 
avsevärd förenkling av distribueringen. Gymnasieskolornas kontaktpersoner 
har kunnat garantera att alla i urvalsgruppen fått tillgång till enkäten, även om 
många valt att inte delta.  
 
Från första stund har det varit en av undersökningens största utmaningar att få 
respons av samt väcka intresse hos kontaktpersoner och respondenter vid 
gymnasieskolorna, framför allt eftersom de flesta uppgett att de upplever 
tidsbrist. Därför tog jag tidigt beslutet att förenkla enkätmaterialet och valde 
innan färdigställandet att ha som målsättning att det skulle ta maximalt en 
minut att besvara den.  
 
En annan stor utmaning har varit att studien baseras på självrapporterade data 
om ungdomars studierresultat och deras föräldrars sysselsättning. Att 
använda självrapporterade data förutsätter att informanterna har möjlighet att 
delge den information som efterfrågas. Detta innebär en stor risk, framför allt 
eftersom man efter att ha genomfört studien kan sakna information om det 
man har efterfrågat. Trots detta resonemang har jag med utgångspunkt i 
datainsamlingsmetodens tids- och resurseffektivitet valt att samla in 
självrapporterade data genom enkla och lättförståeliga enkäter. Enkätens form 
och upplägg diskuteras mer utförligt under avsnittet Instrument. 
 
Redan inför genomförandet av denna enkätstudie så har jag fått räkna med ett 
avsevärt bortfall, men jag har ändå haft ambitionen att nå ett representativt 
underlag. Inledningsvis hade jag som målsättning att samla in minst hundra 
enkätsvar, vilket hade inneburit ett bortfall på ca 80%. Efter att datainsamling 
pågått ungefär tre veckor insåg jag dock att det skulle bli svårare än planerat 
att uppnå den målsättningen, varpå jag sänkte min ambition till femtio 
insamlade enkäter. Efter utskickande av påminnelser till kontaktpersonerna 
valde jag att påbörja analysen av data, vilket beskrivs vidare i avsnittet 
Analysmetod.  
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Instrument/Material 
 
Vid utformningen av enkätmaterialet för denna studie har jag främst utgått 
ifrån frågeställningen; vem skall besvara enkäten och vilken information vill jag att 
enkäten skall ge? Således har jag arbetat för att konstruera en enkät som passar 
urvalsgruppen och som har ett starkt fokus på den information som är relevant 
för min studie. Enkäten i sitt originalformat finns tillgänglig via länk (Bilaga 3).  
 

Enkätens omfattning 
 
I ett tidigt skede beslutade jag att begränsa min enkät till de frågor som var 
intressanta för min undersökning. Jag har arbetat med denna studie under 
vårterminens senare del och riktat enkäten till ungdomar som läser sista året 
på gymnasiet, varför min förfrågan har konkurrerat med mer angelägna 
belägenheter. En uppfattning som också kontaktpersonerna vid de deltagande 
skolorna har verifierat.  
 
För att få så många i urvalsgruppen som möjligt att välja att delta i studien så 
bestämde jag mig för att det inte skulle ta mer än en minut att besvara den - en 
hög ambition kan tyckas, men utifrån respondenternas situation en nödvändig 
sådan. Mitt antagande är att ytterst få av ungdomarna i urvalsgruppen skulle 
välja att spendera fem eller tio minuter av sin lediga tid med att besvara min 
enkät, medan att bidra med information under en minut sannolikt kan 
upplevas som mer tänkbart.  
 

Enkätens innehåll 
 
En av de största utmaningarna med enkätens utformning har varit att 
konstruera dess innehåll. Innehållet och formen har stor betydelse för vilken 
information som lösgörs. Om innehållet i enkäten är för dåligt eller om 
utformningen på frågor och instruktioner är undermålig, kan det mycket väl 
resultera i att man inte har någon användning för det datamaterial som 
samlats in (Bell, 2006). Det svåraste med att konstruera innehållet på ett sakligt 
och adekvat sätt är att man som forskare måste vara förutseende, vilket inte 
alltid är så enkelt. Jag har under arbetes planeringsfas jobbat för att ha en så 
god insikt som möjligt i respondenternas kommande bemötande av de frågor 
som ställs. Den grundläggande målsättningen vid utformningen har varit att 
ständigt reflektera över samt vara medveten om potentiella utfall och utifrån 
dessa konstruera lämpliga frågor på ett enkelt sätt.  
 
Enkäten i sin helhet är i hög grad standardiserad och innehåller enbart 
strukturerade altenativfrågor, där respondenten väljer mellan ett större eller 
mindre antal svarsalternativ. Dessa typer av enkätfrågor kallas ibland också 
för stängda frågor. Jag har valt denna typ av struktur av olika skäl. För det 
första innebär en hög grad av struktur och standardisering ett förenklande av 
analysarbetet (Bell, 2006). För det andra har jag insett att de frågor som jag 
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ställer i enkäten, till viss del, kan vara svåra för respondenterna att bemöta på 
ett sätt som gynnar studiens syfte. Om man exempelvis ställer öppna frågor till 
ungdomar om deras föräldrars sysselsättning, kommer man sannolikt få en 
mängd olika typer av svar – en kanske svarar vart föräldern i fråga arbetar, 
medan en annan svarar vilken yrkeskategori som föräldern tillhör, vilket inte 
alls är den information som jag är ute efter. Därför bestämde jag mig för att 
koncentrera varje fråga på ett sådant sätt att varje respondent guidas till att 
delge den information som efterfrågas, utan att behöva förvirras eller fundera 
över vad frågan egentligen handlar om. 
 
Vid formulerandet av varje enskild fråga har jag strävat efter att använda så 
neutrala och begripliga uttryck som möjligt. Jag har efter bästa förmåga försökt 
utgå ifrån ett språkbruk som är kompatibelt med den urvalsgrupp som 
enkäten riktas till, men som ändå är korrekt och professionellt. Jag har 
bearbetat frågorna i omgångar (se Pilottest av enkät) för att göra ordalydelserna 
så konkreta och exakta som möjligt. Jag har också arbetat för att eliminera 
förekomsten av mångtydighet, vaghet och outtalade förutsättningar i alla 
textdelar, såväl instruktioner som frågor (Bell, 2006).  
 
Som tidigare nämnt kan den intresserade läsaren titta på enkäten i sitt 
ursprungliga format online, men jag vill ändå tydliggöra vilka grupperingar av 
undersysselsättning som jag har utgått ifrån i enkäten, eftersom rull-menyerna 
inte kan ses i detta dokument. När respondenten uppger föräldrarnas 
sysselsättning väljer denne mellan följande alternativ;  
 
 
   
   

Jobbar heltid - 100% 

   
Jobbar deltid – mer än 50% 

   
Jobbar deltid – mindre än 50% 

   
Är arbetslös – helt eller delvis 

   
Är sjukskriven – helt eller delvis 

 
Vet inte eller kan av annan anledning inte svara 

 

Layout 
 
För att få potentiella svarspersoner att vilja delta i studien är det förstås viktigt 
att enkäten förmedlar ett gott intryck. Det räcker helt enkelt inte att frågorna är 
väl genomarbetade och instruktionerna välformulerade om layouten inte 
lyckas motivera personerna i urvalsgruppen till deltagande (Bell, 2006).  
 
En fördel med att arbeta i Google Drive är att layouten blir lättbearbetad samt 
att det finns färdiga layoutförslag som man med fördel kan använda sig av, 
vilket ger ett professionellt och seriöst intryck.  
 
Vanligtvis väljer man att placera svåra eller känsliga frågor i slutet av enkäten 
och i många sammanhang är det förstås rimligt (Bell, 2006), men i denna enkät 
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har jag placerat de avgörande frågorna i enkätens första del, för att det i 
huvudsak är dessa frågor jag söker information om. Vidare anser jag att 
ordningen på frågorna inte haft någon avgörande betydelse för hur 
respondenten har svarat altenativt valt att inte svara. Detta resonemang har 
bekräftats utifrån det faktum att i huvudsak samtliga respondenter har 
besvarat hela enkäten utan att exkludera vissa frågor. 
 

Procedur 
 
En viktig del i forskningsprocessen är att göra sitt arbete tillgängligt för andra 
och en huvudsaklig del i att göra det möjligt för utomstående att granska det 
vetenskapliga arbetet är att skapa förutsättningar för att replikera 
undersökningen i ett annat sammanhang med andra deltagare. Backman 
(2008) beskriver proceduravsnittet som det kapitel där forskaren redogör för 
de olika stegen i undersökningen, vilket är högst relevant i experimentella 
sammanhang då forskaren har en nära kontakt med försökspersonerna. Min 
studie bygger dock på en enkät som är starkt strukturerad och standardiserad 
och ett tillvägagångssätt som inte inbegriper kontakt med respondenterna, 
utöver den information som kommuniceras från mig genom formuläret som 
de tar del av. Således behövs enbart formuläret samt en förståelse för studien 
som helhet för att kunna replikera undersökningen. I följande avsnitt redogör 
jag för undersökningsproceduren samtidigt som jag redovisar övriga 
tillvägagångssätt. 
 

Google Drive 
 
Enkäten i sin slutgiltiga form har utformats i programmet Google Drive 
(tidigare Google Docs). Google Drive är en kostnadsfri internettjänst (så kallad 
molntjänst = teknologi baserad på datoranvändning över internet) som 
tillhandahålls av Google. Google Drive tillgängliggör ett flertal olika tjänster 
där användaren har möjlighet att dela dokument och annat material med 
andra användare, till exempel onlineformulär. En stor fördel är att arbetet 
automatiskt sparas externt, vilket innebär avsevärt högre säkerhet än till 
exempel enkäter i pappersform.  
 

Pilottest av enkät 
 
Eftersom jag valt att ”koka ner” enkäten till att enbart innehålla det allra mest 
väsentliga, har det varit av största vikt att den faktiskt ställer de frågor som jag 
sökt svar på. För att kunna säkerställa enkätens reliabilitet och validitet så har 
jag därför behövt pröva enkäten genom att få den besvarad av försökspersoner 
som inte har deltagit i den reella studien. Fem bekanta i åldern 22-26 har agerat 
pilotpersoner - det hade förstås varit optimalt att rikta pilottestet till en grupp 
gymnasieungdomar som är representativa för urvalsgruppen, men jag anser 
att det inom ramen för denna uppsats är tillräckligt att använda bekanta för 
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detta ändamål (Bell, 2006). Den största risken med detta beslut var att 
pilotpersonerna kunde ha haft större kunskap om enkätfrågorna än 
urvalsgruppen, vilket i sådana fall skulle ha implicerat att informationen i den 
faktiska studien förblivit otillräcklig. 
 
Pilotpersonerna blev ombedda att besvara enkäten såsom de skulle ha gjort 
när de gick sista året på gymnasiet. I forskningssammanhang brukar man ofta 
avråda från att göra sådana uppmaningar, men i detta fall bedömer jag att 
risken för att personerna i fråga inte minns sin dåvarande situation är relativ 
liten. De har också fått redogöra för sina allmänna uppfattningar om enkäten 
samt frågeställningar som konstruerats utifrån Bells (2006, s. 149) beskrivning 
av pilottest. 
 
Utifrån de svar, kommentarer och synpunkter som pilotpersonerna har 
bidragit med har enkätens innehåll efter noggrant övervägande justerats och 
ändrats. De förändringar som genomfördes i detta skede var framför allt 
förtydligande omskrivningar av frågor och instruktioner. Efter att ändringarna 
genomförts valde jag att återigen testa den genom att låta en av 
pilotpersonerna besvara enkäten igen. När jag i detta sista skede var nöjd med 
utseendet och innehållet samt ansåg att frågorna gav den information som 
motsvarar syftet med undersökningen färdigställde jag den slutgiltiga enkäten 
och påbörjade kontakten med skolor och rektorer. 
 

Kontakt 
 
Efter färdigställandet av enkäten kontaktade jag tre gymnasieskolor inom 
Kramfors kommun samt tre i närliggande kommuner, genom att skicka ut 
kortfattade missivbrev till skolornas rektorer via mail (se bilaga 1). Jag valde att 
fatta mig relativt kort för att få så många av kontaktpersonerna som möjligt att 
faktisk välja att läsa igenom det, istället för att sortera bort det omgående på 
grund av tidsbrist.  
 
Jag ansåg det vara viktigt att ge minst 6-7 dagars betänketid till var och en av 
de rektorer som kontaktades, för att ge dem möjlighet att se över 
verksamheten samt göra eventuella efterfrågningar bland medarbetare med 
mera. Efter en veckas tid hade jag fått svar från tre av skolorna, varav en valt 
att tacka ja till deltagande och övriga avböjt på grund av tidsbrist. I detta skede 
valde jag att skicka ut en påminnelse i form av ytterligare mail, till de rektorer 
som ännu inte svarat eller återkommit på annat sätt. Efter att påminnelsen 
skickats ut återkom ytterligare en rektor med svar om att de tackade ja till 
deltagande i studien. Båda gymnasieskolorna som valde att delta är 
lokaliserade inom Kramfors kommun.  
 
Nästa steg i arbetet var att etablera en närmare kontakt med de rektorer som 
valt att inkludera sina skolor i undersökningen, varpå jag skickade ut vidare 
information via mail samt besvarade frågor. Den praktiska delen av 
distribueringen bestod sedan av att maila ut enkäten till rektorerna för 
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vidarebefordrande till urvalsgruppen. Jag har under pågående kontakt 
förmedlat att jag funnits tillgänglig för frågor via e-post och telefon. 
 

Sammanställning av enkätsvar 
 
Personerna i urvalsgruppen har efter vidarebefordrandet fått tillgång till 
information om enkäten samt enkätformuläret via sin skolmail. Samtliga 
respondenters enkätsvar har automatiskt skickats för sammanställning i ett 
online-dokument, som enbart jag har haft tillgång till. I detta dokument 
presenteras varje enskild enkät, vilket gör det möjligt att se hur varje 
respondent har svarat, hur många respondenter som har svarat, 
svarsfördelning och så vidare.  

Analysmetod 
 
Analys av insamlat material handlar om ”att data ges en ändamålsenlig och 
tolkningsbar form så att observationsutfallet nu kan relateras till den ursprungliga 
problemställningen” (Backman, 2008, s. 31). Detta har krävt kontinuerlig 
medvetenhet och reflektion över både tillvägagångssätt och det egna 
agerandet.  
 
Initialt planerade jag att analysera sambandet mellan de två 
undersökningsenheterna statistiskt, i enlighet med en hypotesprövande 
hypotetisk-deduktiv metod. Det vill säga göra en statistisk signifikansanalys 
för att undersöka graden av samband mellan variablerna (föräldrars) 
sysselsättning och (ungdomars) studieresultat. För att göra en statistisk analys 
berättigad krävs dock en större mängd data än vad jag lyckats samla in – för 
att kunna garantera studiens trovärdighet har jag därför valt att analysera mitt 
material kvalitativt. Den hypotetisk-deduktiva metoden är alltså mer förenlig 
med denna studie, men på grund av ett omfattande bortfall måste jag välja att 
analysera data kvalitativt. Detta för att undvika att presentera ett otillförlitligt 
resultat utan vetenskaplig grund. Jag har slutligen använt mig av ett 
analysförfarande som traditionellt kopplas till analytisk-induktiv metod.  
 
Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika metoderna är att ett deduktivt 
förfarande innebär att en hypotes testas utifrån en teori, medan ett induktivt 
förfarande innebär att en teori växer fram ur empiri. När man arbetar med 
analytisk induktion bedriver man undersökningsprocessen sekventiellt, vilket 
innebär att man i stora drag betar av den ena fasen med dess moment efter den 
andra (Hartman, 2004). Backman (2008) menar att analysen är det svåraste 
momentet i en kvalitativ forskningsprocess. 
 
Att frångå det kvantitativa och statistiska sättet att analysera data och övergå 
till att tolka materialet kvalitativt har betydelse för hur det slutgiltiga resultatet 
ter sig. Analysarbetet kommer således inte att ge ett resultat som påvisar 
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signifikans och grader av samband, utan snarare ett som förklarar den 
grundläggande forskningsfrågan på ett mer kvalitativt sätt.  
 
Målet med analysarbetet är att komma vidare med det insamlade materialet 
och lyfta ut det mest väsentliga ur ”det ibland rent triviala och partikulärt 
deskriptiva för att fånga en helhetsbild med ibland viktiga och underliggande 
orsaksmekanismer” (Backman, 2008, s. 61). 
 

Moment 1: Kategorisering av data 
 
Resultaten från varje enskild enkät sammanställts automatiskt i ett 
tabelldokument, vilket innebär att mycket av arbetet redan är gjort när jag skall 
ta vid med mitt analysarbete. Det första momentet handlar därför om att dela 
in det sammanställda materialet i de grupper eller kategorier som uppkommer 
naturligt i underlaget. Att använda kategorier i analysarbetet är lämpligt av 
olika skäl, men framför allt för att förenkla bearbetningen genom att 
strukturera mängden material till mer hanterbara delar (Hartman, 2004). Mitt 
analysarbete handlar inte så mycket om att reducera mängden data eller 
beräkna grader av samband, utan snarare om att organisera materialet, göra 
det mer överskådligt och att synliggöra mönster och tendenser som 
uppkommit däri. 
 

Moment 2: Tolkning 

 
Det andra momentet handlar om att söka en förståelse för hur de olika 
kategorierna hänger ihop – det vill säga tolka datamaterialet. Materialet i sig 
förmedlar ingen förståelse och skapar ingen teori, utan utgör en mängd siffror 
och svar i en tabell. För att komma vidare i arbetet måste jag därför tolka 
datamaterialets innebörd utifrån kategorierna, vilket skall resultera i en 
slutgiltig teori.  
 
”Tolkningsmomentet avser att ge mening, innebörd, åt observationerna och kräver 
därför kunskap, insikt, sensitivitet och ibland en viss intuition” (Backman, 2008, s. 
61). 
 
Tolkningsarbetet handlar om att sätta de kategorier som observerats i 
materialet i relation till varandra (Hartman, 2004). Genom att placera de 
kategorier jag ställt upp i relation till varandra, kan jag alltså skapa mig en 
uppfattning om deras betydelse och hur de hänger samman. Analysarbetets 
nästa steg är att utifrån observerbara förhållanden mellan 
föräldrasysselsättning och ungdomarnas betyg få syn på vad de mönster och 
tendenser som finns representerade i materialet har att säga om det jag med 
studien avsett undersöka. 
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Etiskt ställningstagande 
 
Vid upprättandet av etiska riktlinjer för denna uppsats har jag utgått från de 
etiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 
Vetenskapsrådet (2013) presenterar på sin hemsida (CODEX) samt i rapporten 
God forskningssed (2011). Jag har dock valt bort de delar i deras kodex som inte 
är av relevans för min förhållandevis okonventionella undersökning. Ingen av 
den information som behandlas i undersökningen klassificeras som 
sekretessbelagd och därför väljer jag att inte gå vidare in på regler och 
bestämmelser som gäller hantering av sekretessbelagda uppgifter. I det 
följande beskriver jag istället mer ingående de nödvändiga etiska 
ställningstaganden som jag arbetat enligt. 
 

Personuppgifter och samtycke  
 
”Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras 
till en levande enskild fysisk person. Det kan vara upplysningar om namn, 
personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj och 
anställningsförhållanden. Även andra typer av upplysningar av mindre personlig 
karaktär räknas alltså som personuppgifter” (Vetenskapsrådet, 13-04-13). 
 
Min undersökning innefattar inhämtande av personuppgifter i form av 
självrapporterad information om familj, betyg och utbildning. I min hantering 
av dessa data har jag utgått ifrån 10 § i PuL (personuppgiftslagen) och 
huvudregeln om samtycke. De rektorer som fungerat som kontaktpersoner har 
gett sitt formella samtycke till deltagande i studien via e-post. De deltagande 
ungdomarna har gett sitt informella samtycke genom att frivilligt välja att 
delta och delge information om egna livsförhållanden i enkäten. Att söka 
formellt samtycke från de responderande ungdomarna har därför inte varit 
nödvändigt, eftersom tillvägagångssättet varken har inneburit risker för 
deltagarnas välmående, kränkande av deras integritet eller annat som skulle 
kunna förorsaka obehag.  
 
Såväl kontakpersoner som respondenter har haft god tid på sig att överväga 
sitt deltagande utan varken tidspress eller andra yttre påtryckningar. De har 
också på ett tydligt sätt delgivits information om undersökningens ändamål 
samt att den genomförs i utbildningssyfte.  
 

Anonymitet och konfidentialitet 
 
För att kunna utlova anonymitet och konfidentialitet till deltagande skolor 
samt respondenter, har jag inför kontakten med dessa, ställt upp definitioner 
för vad jag menar med dessa begrepp. Detta förklaras närmare i texten nedan. 
 
Att jag har garanterat de deltagande skolorna konfidentialitet innebär att 
material och data har hanterats på ett sådant sätt att skolorna inte har kunnat 
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identifieras. Jag har kunnat ge ett sådant löfte eftersom det insamlade 
datamaterialet inte på något sätt kan härledas till någon specifik skola (Bell, 
2006). Enkätsvaren från samtliga deltagande skolor sammanställs automatiskt i 
en gemensam tabell, där det inte finns någon som helst möjlighet att 
sammankoppla enkätsvar med respektive skola. 
 
Alla i urvalsgruppen som väljer att delta i undersökningen garanteras 
anonymitet. Med anonymitet menar jag dels att jag som forskare i 
sammanhanget inte vet vilka ur urvalsgruppen som valt att delta samt att 
ingen, inklusive jag själv, vet vilken informant som delgivit vilket svar. Således 
är det möjligt att utlova anonymitet till de deltagande, utan att lova för mycket 
(Bell, 2006).  
 

Allmänna och offentliga handlingar 
 
”Det hör till god forskningssed att lämna ut grundmaterial för andra forskares 
granskning (…)” (Vetenskapsrådet, 13-04-13) och därför har jag under samtliga 
faser sett till att allt material som använts under forskningsarbetet har varit 
organiserat och tillgängligt under kursens pågående.  
 
Jag har valt att behandla det material som härrör från studien som allmänna 
handlingar. Begreppet allmän handling definieras i 2 kapitlet 3 § 
tryckfrihetsförordningen - ”en allmän handling är sådan handling i offentlig 
verksamhet som dels är att anse som inkommen till eller upprättad av en myndighet, 
dels förvaras hos myndighet (universiteten/högskolorna är myndigheter i denna 
mening)”. Vidare poängteras också att allmänna handlingar inte enbart avser 
dokument i pappersform utan i bredare bemärkelse ”framställning i skrift eller 
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast 
med tekniskt hjälpmedel” (Vetenskapsrådet, 13-04-13).  
 
På Vetenskapsrådets hemsida (2013) skriver man också att ”all forskning – 
pågående eller avslutad – vid universiteten är underkastad reglerna om allmänna 
handlingars offentlighet. Det innebär att material som förekommer i löpande projekt – 
journaler, enkätsvar, provsvar, av forskaren nedtecknade svar på muntliga frågor etc – 
ofta anses utgöra allmänna handlingar”. Detta syftar på den forskning som 
universiteten och högskolorna bedriver och inte direkt den forskning som 
bedrivs i utbildningssyfte, men jag har valt att anamma dessa i arbetet med 
min studie. 
 

Metoddiskussion 
 
Jag hade i ett tidigt skede planer på att statistiskt undersöka sambandet mellan 
undersökningsenheterna för att se om detta var signifikant eller inte, men 
valde på grund av indikatorernas osäkerhet att istället lägga fokus på att 
kvalitativt undersöka huruvida den ena undersökningsenheten påverkar den 
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andra och skapa förståelse. Det hade varit en stor fördel att kunna ha en 
kvantitativ signifikansanalys som bas för min studie – och ett potentiellt 
signifikant samband – men eftersom variablerna är osäkra, antalet insamlade 
enkäter endast uppgått till 35 stycken och urvalet inte uppnått representativitet 
så vore det inte vetenskapligt att dra några statistiska slutsatser från ett sådant 
resultat. Därför har jag istället valt att på ett mer kvalitativt sätt tolka mina 
resultat. Detta har inneburit att jag inte kunnat använda mig av den 
analysmetod som jag initialt hade tänkt och att jag inte har kunna presentera 
några statistiska samband. 
 
Att göra urvalet inom gymnasieskolan har haft fördelar, men det har också 
inneburit viss problematik. Det största problemet har varit att min enkätstudie 
har fått konkurrera med alla de verksamhetsrelaterade angelägenheter som 
råder för både personal och elever under skolgångens sista termin. Detta har 
föranlett det låga deltagandet. Om jag inledningsvis hade valt att kontakta fler 
gymnasieskolor, även utanför länet, hade jag kanske kunnat få några fler 
deltagande skolor, vilket hade gynnat studien. Men det är också sannolikt så 
att de som valt att tacka ja till deltagande, delvis har gjort det för att stödja mig 
som student i min utbildning, eftersom jag bor i samma kommun som 
skolorna är belägna. 
 
Eftersom inte samtliga betygskategorier finns representerade i studien, så kan 
man inte benämna urvalet som representativt. Om gruppen med ett icke 
godkänt genomsnittligt betyg hade varit inkluderade är det möjligt att 
resultatet sett annorlunda ut. Således kan jag inte utifrån denna studie göra 
generaliseringar utanför denna undersökning, med någon vetenskaplig 
säkerhet. Ett sätt att undvika denna snedfördelning i utfallet hade varit att göra 
urvalet genom att välja ut exempelvis ett tjugotal ungdomar från varje 
sysselsättningskategori. 
 
Bortfallet har varit omfattande och därför är det svårt att resonera kring hur 
resultatet hade blivit om samtliga respondenter hade valt att delta, eller om 
fler skolor hade inkluderats. Då resultatet överensstämmer med den tidigare 
forskningen på området, så kan man tänka sig att data skulle sett ut på ett 
liknande sätt, men med en annan respondentgrupp skulle det också ha kunnat 
ge ett annat utfall. Jag bedömer dock att enkätens reliabilitet och validitet är 
relativt hög och att den höga graden av standardisering har gjort det enkelt för 
respondenterna att förstå de konkreta frågorna. Om samma respondenter hade 
besvarat enkäten en, tre eller sex månader innan hade de sannolikt besvarat 
den likadant, om inte livsförhållandena då sett annorlunda ut.  
 
Under arbetets slutskede har jag kommit till insikt om att min initiala kontakt 
med skolorna har varit undermålig, vilket sannolikt har bidragit till det 
omfattande bortfallet av enkätsvar. Jag anser inte att det är informationen i sig 
som varit bristande, utan snarare att avsaknaden av personlig kontakt har 
föranlett ett begränsat intresse hos kontaktpersonerna gentemot studien. Detta 
hade förmodligen kunnat avhjälpas genom att ha följt upp den första 
mailkontakten med personlig kontakt inför distribueringen av enkäten. Jag 
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skulle ha tagit personlig kontakt med både kontaktpersoner och elevansvariga 
lärare för att prata om och förklara syftet med min undersökning för att väcka 
ett intresse deltagande. Detta hade kunnat ge mig fler enkätsvar och ett rikare 
datamaterial att analysera och följaktligen ett mer tillförlitligt resultat. 
 
Jag har fått in den information som jag efterfrågat genom enkäten, men trots 
det anser jag att datamaterialet är lite för ytligt för att kunna leda fram till 
någon djupgående kunskap om problemet. Jag kan utifrån insamlade data 
göra tolkningar om det jag ser, men jag kan inte utifrån den egna studien 
bekräfta tolkningarna empiriskt, eftersom studien enbart ger en övergripande 
bild. Jag anser att jag har nått min målsättning med enkäten, men att jag hade 
kunnat sträva efter mer fyllig information genom en mer utförlig enkät. Detta 
hade kunnat bidra med större insikter av kvalitativ art och slutgiltigt gett djup 
åt resultatet.  
 
Det har inte egentligen inneburit några praktiska problem att kombinera 
studien med två vetenskapliga metodinriktningar, däremot riskerar detta 
tillvägagångssätt att göra förfarandet mindre begripligt för läsaren. För studien 
har en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod snarare varit en fördel, 
då den förra bidragit med en replikerbar struktur och den senare en 
humanistisk förståelseorienterad analys. 
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Resultat 
 

I det följande redovisas relevanta data från enkätundersökningen. Samtliga 
data i originalformat finns att tillgå via länk – se Bilaga 3. 
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Figur 1: Diagrammet visar en sammanställning av enkätsvar från varje respondent 
radvis. Antal respondenter: 35.  
Sammanställning av enkätsvar 
 
Sysselsättning hos förste vårdnadshavare: 
 
 

  
 
 
Sysselsättning hos andre vårdnadshavare: 
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Fördelning av genomsnittliga betyg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördelning av uppskattad frekvens på samtal med föräldrar/vårdnadshavare 
om utbildning: 
 
 
 
 
 
 
 
Vad uppger respondenten att denne gör om 1 år: 
 
 



  

 

33 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Kategori: H H Kategori: H U Kategori: U U 

A
N
T
A
L
 

Betygsfördelning 

MVG 

VG 

G 

Totalt antal: 34 

Analys 
 
I följande avsnitt redogör jag för min analys av insamlade data. Jag har arbetat 
sekventiellt och bearbetat materialet i två moment som redovisas nedan.  
 

Moment 1 
 
Jag har under detta första moment delat upp data enligt de tre kategorier som 
uppkommit i materialet – 2 heltidssysselsatta föräldrar/vårdnadshavare (HH), 
1 heltidssysselsatt och 1 undersysselsatt förälder/vårdnadshavare (HU) samt 2 
undersysselsatta föräldrar/vårdnadshavare (UU). I diagrammen som 
presenteras nedan har internt bortfall förekommit på grund av att ett fåtal 
respondenter har valt att inte besvara specifika frågor – det interna bortfallet 
redovisas under varje diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Betygsfördelning inom varje kategori. Internt bortfall: 1. 
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Figur 3: Diagrammet visar frekvensen av samtal om utbildning i hemmet. 
Internt bortfall: 3. 
 
 

 
 
Figur 4: Diagrammet visar respondenternas planerade sysselsättning efter gymnasiet. 
Internt bortfall: 2. 
 

Moment 2 – Tolkning av resultatet 
 
Varje kategori uppvisar en generell tendens vad gäller betygsfördelning och 
man kan tydligt se att betygsfördelningen samvarierar med graden av 
genomsnittlig föräldrasysselsättning. Resultatet visar att ju högre grad av 
föräldrasysselsättning desto högre genomsnittligt betyg har respondenten 
uppgett. Det är dock viktigt att tydliggöra detta resonemang genom att 
poängtera att dessa generella tendenser inte säger något om enskilda 
respondenter, utan om de olika grupperna i ett större perspektiv. Man kan 
således inte uttala sig om enskilda föräldrars sysselsättning genom att 
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undersöka deras barns betyg och man kan heller inte utgå ifrån att enskilda 
ungdomar med bra betyg har föräldrar som arbetar heltid. Men det är heller 
inte det som är syftet med denna studie.  
 
Syftet med denna studie har varit att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka 
hur föräldrars sysselsättning påverkar ungdomars studieresultat och resultatet 
påvisar vissa generella tendenser inom grupperna och ett tydligt mönster 
mellan grupperna. Betygsfördelningen ser olika ut inom de olika 
sysselsättningskategorierna, men för samtliga gäller att ju lägre grad av 
sysselsättning, desto lägre genomsnittligt betyg – vilket implicerar att 
ungdomar med lägre betyg, i högre utsträckning än ungdomar med högre 
betyg, har undersysselsatta föräldrar eller vårdnadshavare.  
 
Resultatet från denna studie indikerar socialt kapital i form av föräldrars 
sysselsättning har betydelse för hur väl ungdomar klarar sina 
gymnasiestudier. De ungdomar som har heltidsarbetande föräldrar tycks 
generellt klara av gymnasiestudierna allra bäst och de som i högst grad har 
undersysselsatta föräldrar, tycks vara den grupp ungdomar i urvalet som 
klarar skolan sämst, även om de i denna studie har uppnått ett fullgott 
godkänt betyg. I resultatet har ingen respondent i Kategorin: UU presterat 
högre än G. Detta påvisar en gräns för hur väl respondenter med två 
undersysselsatta föräldrar kan prestera inom ramen för denna undersökning. 
Det verkar dock inte finnas någon gräns åt andra hållet, det vill säga en gräns 
för hur dåligt elever med heltidssysselsatta föräldrar kan prestera, eftersom 
samtliga betygsnivåer finns representerade inom Kategori: HH. 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att resultatet visar att föräldrars 
sysselsättningsgrad påverkar ungdomars gymnasiebetyg på så vis att de 
presterar bättre genomsnittliga betyg om det finns en hög grad av 
sysselsättning i familjen. Hög sysselsättningsgrad tycks således ha en positiv 
inverkan på ungdomars studieresultat, medan föräldrars undersysselsättning 
tycks påverka ungdomar i negativ bemärkelse, och i synnerhet deras förmåga 
att prestera på de högre betygsnivåerna.  
 
Kategori: HH uppger högst frekvens av samtal om utbildning i hemmet och de 
två övriga kategorierna följer därefter. Frekventa samtal om utbildning med 
föräldrar kan således sägas samvariera med hög sysselsättningsgrad och högre 
genomsnittliga betyg, på samma sätt som låg samtalsfrekvens samvarierar 
med låg grad av sysselsättning och lägre genomsnittliga betyg. Samma 
mönster observeras när det gäller ungdomarnas rapporterade eftergymnasiala 
planer, det vill säga att ungdomarna i Kategori: HH i högst utsträckning 
uppgav att de planerade att studera efter gymnasiet, medan ingen i Kategori: 
UU planerade att studera. Detta indikerar att samtal om utbildning med 
föräldrar eller vårdnadshavare har betydelse för hur väl man lyckas med sina 
studier som ung samt att föräldrars sysselsättning som påverkan på 
ungdomars genomsnittliga betyg har betydelse för huruvida den unge väljer 
att arbeta eller studera efter avslutad skolgång.  
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Externt och internt bortfall 
 
I enkätundersökningar får man räkna med en hel del bortfall, vilket jag också 
har redogjort för närmare i Metodkapitlet. I denna undersökning har dock 
bortfallet varit större än vad jag inledningsvis räknat med, vilket förstås har 
fått konsekvenser för resultatet.  
 
Förutom att antalet insamlade enkätsvar (35) har understigit det förväntade 
antalet (100/50) så har resultatet uppvisat en överrepresentation av ungdomar 
som presterar förhållandevis bra i skolan. Detta är negativt eftersom studiens 
fokus har varit att undersöka både grupper av ungdomar som presterar bra i 
skolan och ungdomar som presterar dåligt, vilket jag således inte har lyckats 
med – man kan ju knappast påstå att elever med ett godkänt betyg egentligen 
presterat dåligt, även om de presterat mindre bra än elever med ett mycket väl 
godkänt betyg.  
 
Varför finns då inte de icke godkända eleverna representerade i 
datamaterialet? Min tolkning av bortfallet är att min enkät av olika skäl inte 
har nått ut till de elever som återfinns i den lägsta betygskategorin. Jag anser 
dock att bortfallet i sig säger något om gruppen med ett IG genomsnittligt 
betyg, även om inte resultatet gör det. Jag tolkar det faktum att den lägsta 
betygskategorin har fallit bort i resultatet som att ungdomarna som återfinns 
där generellt saknar det intresse och engagemang för, och kanske också den 
tillit till skolan och utbildningssystemet, som ungdomar i högre 
betygskategorier har. Ett intresse, ett engagemang och en tillit som sannolikt i 
en majoritet av fallen kan härledas till socioekonomiska faktorer i 
familjebakgrunden, sociala relationer och normer (Almquist & Brolin Låftman, 
2012; Edling & Rydgren, 2012; Grusec & Davidov, 2007).  
 
Jag har i analysarbetet åtskilt externt och internt bortfall på så sätt att det förra 
utgörs av ej inlämnade enkäter, medan det senare utgörs av avsaknad av svar 
på vissa specifika frågor i de inlämnade enkäterna. På grund av att jag har haft 
så lite material att bearbeta har jag valt att inte exkludera de enkäter som 
saknar svar på en enskild fråga, däremot har de plockats bort som internt 
bortfall om de inte har besvarat frågan som aktualiserats i analysen. Det 
interna bortfallet finns redovisat i anslutning till diagrammen i analysavsnittet. 
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Diskussion 
 
Eftersom bortfallet varit omfattande i denna studie och mängden insamlade 
data förhållandevis liten så vore det inte tillförlitligt att dra några generella 
slutsatser utifrån resultatet. Jag kan således inte uttala mig med någon 
vetenskaplig säkerhet om grupper som inte ingått i studien, däremot kan 
resultatet ses som en indikator för hur problemet är beskaffat – föräldrars 
sysselsättningsgrad påverkar på så vis att ungdomar med låg grad av 
sysselsättning i hemmet uppvisar lägre genomsnittliga betyg än ungdomar 
med hög sysselsättningsgrad i hemmet. I följande diskussion ämnar jag belysa 
relevanta data som min studie frambringat och synliggöra samt diskutera de 
mönster och tendenser som uppvisats i resultatet. 
 
Det kan finnas en mängd olika skäl till varför föräldrars sysselsättning 
påverkar ungdomars studieresultat och det finns sannolikt lika många olika 
sätt att tolka relationen. Denna diskussion sätter dock fokus på det 
pedagogiska perspektivet och jag diskuterar utifrån en uppfattning om 
sysselsättning som avgörande för föräldrars förutsättningar att stödja deras 
ungdomars lärande och utveckling, vilket tar sig uttryck i deras studieresultat. 
Resonemangen ämnar säga något om de grupper som jag har studerat och kan 
således inte tillskrivas grupper utanför denna undersökning eller enskilda 
individer. Det som diskuteras i följande kapitel är en del ur en omfattande 
helhet, således kan det finnas andra förklaringar till de mönster som 
uppmärksammats än de tolkningar som presenteras här. Denna studie kan 
heller inte fastställa i vilken följd påverkan egentligen sker – i denna 
diskussion utgår jag ifrån ett antagande om att föräldrar påverkar sina 
ungdomar, men det kan även vara så att det sker en påverkan åt motsatt håll. 

Varför har ungdomar med heltidssysselsatta föräldrar 
bättre betyg? 
 
Föräldrar präglar sina barn från dag ett och ger dem den vardag och den 
verklighet som de växer upp i. Föräldrar skapar den referensram som barn och 
ungdomar har med sig in grundskolan, gymnasiet och vuxenlivet. 
Undersökningsresultatet påvisar att heltidssysselsatta föräldrar ger sina barn 
bättre förutsättningar för att prestera bra i gymnasieskolan än undersysselsatta 
föräldrar, men vad är då skillnaden mellan de olika föräldragrupperna?  
 
Det är sannolikt så att hemmiljön ser olika ut beroende av hur mycket eller hur 
lite föräldrar eller vårdnadshavare arbetar. Litteraturgenomgången visar att 
heltidsarbetande föräldrar som grupp generellt har en högre utbildningsnivå, 
högre inkomst och en högre grad av välmående än föräldrar som är 
undersysselsatta, vilket förstås inverkar på hemmiljö och förutsättningar. 
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Ungdomar med föräldrar som arbetar heltid lär sig förmodligen en viss typ av 
vardagsstruktur och beteenden, som de sannolikt anammar, på samma sätt 
som ungdomar med undersysselsatta föräldrar anammar deras föräldrars 
levnadsmönster. Detta resonemang stärks av Davidov och Grusecs (2008) teori 
om föräldrar som primära socialisationsagenter och förklarar en viktig del i 
relationen mellan föräldrasysselsättning och ungdomars studieresultat. 
 
Föräldrar som har utbildat sig, har bra jobb och god inkomst kan sannolikt 
fungera som förebilder för sina ungdomar. Att som ung se att det finns 
möjligheter att få ett bra arbete och en bra inkomst genom utbildning kan göra 
att de lägger ner mer tid och engagemang i sina studier, vilket ökar 
förutsättningarna för att lyckas fortsättningsvis i livet. Detta visar också Byun 
et al. (2012) i sin studie.  
 
Föräldrar med högre inkomst har generellt bättre möjligheter att förse sina 
barn med bra förutsättningar för lärande, genom att exempelvis tillhandahålla 
böcker, en stabil hemmiljö och ett eget rum där denne kan studera i lugn och 
ro (Byun et al., 2012; PISA, 2009). Det är inte orimligt att tänka sig att 
ungdomar med mindre stabila hemmiljöer generellt har sämre förutsättningar 
för att studera hemma. Detta kan till viss del förklara varför ungdomar med 
högre grad av sysselsättning i familjen presterar bättre i gymnasieskolan och 
överensstämmer med de resultat som Byun et al. (2012) och PISA (2009) 
presenterar.  
 
Undersysselsatta föräldrar eller vårdnadshavare som grupp kan ha andra 
uppfattningar om skola, utbildning och arbete än vad heltidssysselsatta 
föräldrar som grupp har - bristande tillit till människor inom skolan eller 
skolan som institution - en uppfattning som delas med Klein (2011). Arbetslösa 
föräldrar kanske mer eller mindre medvetet förmedlar uppfattningar om att 
det inte är någon mening att utbilda sig eftersom det ändå inte finns några 
jobb, eller att man klarar sig utan att arbeta heltid eller liknande, som deras 
ungdomar sedan anammar och anpassar sina liv efter. Man kan i enligt med 
detta resonemang påstå att förhållandena i hemmiljön normaliserar vissa typer 
av uppfattningar, förhållningssätt och normer som ungdomarna socialiseras in 
i – en uppfattning som överensstämmer med de studier som Almquist och 
Brolin Låftman (2012) samt Edling och Rydgren (2012) presenterar. 

Har samtal om utbildning betydelse för ungdomars betyg? 
 
Resultatet från denna studie påvisar en samvarians mellan höga betyg och hög 
frekvens av utbildningsrelaterade samtal i hemmet – ungdomar med höga 
genomsnittliga betyg tycks alltså, i större utsträckning än ungdomar med lägre 
genomsnittliga betyg, diskutera utbildning i hemmet. Och föräldrar med hög 
sysselsättningsgrad tycks alltså prata mer om utbildning med sina ungdomar 
än undersysselsatta föräldrar. Det kan finnas olika skäl till varför man 
diskuterar utbildning i familjen och det kan såklart vara såväl föräldrarna som 
ungdomarna själva som lyfter ämnet i hemmet. 
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Sannolikt är det så att ett intresse för utbildning alternativt en uppfattning om 
utbildning som viktigt ligger till grund för huruvida man pratar om ämnet 
eller inte. Utbildning som samtalsämne kanske är aktuellt för att någon eller 
några familjemedlemmar ingår i utbildningsrelaterade sammanhang eller för 
att de har planer på att etablera en anknytning till utbildningssystemet. 
Föräldrars förväntningar i form av, mer eller mindre frekventa, samtal om 
utbildning fungerar förmodligen både motiverande och stimulerande för 
ungdomar, vilket också Byun et al. (2012) påvisar med sin studie. 
Resonemanget kan jämföras med resultatet från PISA-undersökningen (2009) 
som visar att barn vars föräldrar aktivt diskuterade politiska och sociala frågor 
i hemmet gynnades av detta i studiesammanhang, samt att barn som läser i 
hemmet har en hög grad av läskunnighet. Samtal, diskussioner och 
bearbetning av diverse ämnen i hemmiljön tycks alltså gynna individen i andra 
kontexter, genom att exempelvis introducera, synliggöra och ventilera – skapa 
verktyg. Detta antagande inrymmer en aspekt av sammanbindande kapital, 
det vill säga kapital i form av nära relationer som ger individen de verktyg 
eller strategier som krävs för att klara av en utbildningsorienterad vardag. 
Verktyg eller strategier som gör det möjligt att på ett gynnsamt sätt hantera 
utbildningsrelaterade utmaningar och hinder – hjälpmedel som ungdomar 
med undersysselsatta föräldrar inte tycks ha tillgång till i samma utsträckning. 
 
I Kategori: HU och UU var det en relativt stor andel som uppgav att de aldrig 
pratade om utbildning med sina föräldrar eller vårdnadshavare. Detta kan ha 
olika orsaker och det kan vara så att dessa ungdomar diskuterar utbildning i 
andra sammanhang, men faktum kvarstår att hög grad av 
föräldraundersysselsättning och låga genomsnittliga betyg samvarierar med 
svaret att man aldrig pratar om utbildning med sina föräldrar. Att aldrig prata 
om utbildning med sina föräldrar eller vårdnadshavare tycks enligt denna 
studie ha betydelse för hur väl ungdomar presterar betygsmässigt i 
gymnasieskolan. 
 
Att ha bristande anknytning till utbildningssystemet behöver dock inte i alla 
fall vara negativt – i vissa fall kan detta kompenseras med en stark koppling 
till arbetsmarknaden. Tyvärr är det dock vanligt att ungdomar från familjer 
med låg utbildningsnivå varken lyckas med sina studier eller med att etablera 
sig i arbetslivet, vilket bland andra Edling och Rydgren (2012), Hensvik (2012) 
och Sjögren och Svaleryd (2011) visar.  

Har föräldrasysselsättningen betydelse för ungdomarnas 
eftergymnasiala planer? 
 
Denna studie visar att den kategori ungdomar med högst grad av 
föräldrasysselsättning och högst genomsnittligt betyg, i större utsträckning än 
de övriga två kategorierna, planerar att studera efter gymnasiet. Detta torde 
bero på att ungdomarna i denna kategori genom sociala kontakter har en god 
anknytning till utbildningsväsendet. Att ha en ”kort väg” till högre utbildning 
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gör det förstås lättare att ta steget ut i den nya miljö som universitets- eller 
högskolevärlden utgör.  Att inte ha en god möjlighet att ventilera tankar, 
känslor och frågor som rör utbildning samt att ha dålig anknytning till högre 
utbildning, alternativt ingen alls, gör sannolikt att steget till högre studier blir 
väldigt långt. Denna studie indikerar detta.  
 
När man diskuterar utbildning i hemmet kan det också handla om andra typer 
av anknytningar till utbildningsväsendet, till exempel sociala kontakter 
utanför familjen och nära bekanta. Detta implicerar en aspekt av 
överbryggande socialt kapital som kan ha betydelse för huruvida ungdomar 
lyckas väl med sina studier eller inte. Det är sannolikt att man som ung har 
lättare för att satsa på utbildning om man har inom- och utomfamiljära 
kontakter med anknytning till utbildning, kontakter som kan underlätta 
praktiska svårigheter såsom exempelvis boende och lokalkännedom om man 
flyttar till en ny stad. Detta resonemang kan jämföras med både Hensviks 
(2012) och Edling och Rydgrens (2012) studier.  
 
Hur man som ung planerar att sysselsätta sig efter gymnasiet har naturligtvis 
mycket att göra med vad man tycker om skolan samt hur väl man har lyckats 
genomföra den. Men det beror sannolikt också på hur hemmiljön ser ut. Att ha 
två heltidssysselsatta föräldrar som ger sitt fulla stöd till att studera efter 
gymnasiet och som hjälper till att lösa både praktiska och ekonomiska frågor 
gör det relativt enkelt för den unge att gå vidare till högre utbildning. Att 
däremot ha en eller två föräldrar som är undersysselsatta till följd av 
arbetslöshet och/eller sjukskrivning innebär ekonomiska svårigheter och kan 
även utgöra ett socialt eller moraliskt hinder. Att ha en sjukskriven förälder 
kanske gör att den unge väljer en sysselsättning som finns tillgänglig i 
närheten av hemmet, för att inte behöva lämna en förälder som har svårt att 
klara vardagen på egen hand. Som ung i en mindre priviligerad familj 
upplever man kanske också ett större ekonomiskt ansvar gentemot familjen att 
arbeta – vilket ger avkastning direkt – snarare än att utbilda sig och få 
avkastning på lång sikt, vilket gör att man väljer arbete före studier.  

Negativa effekter av deltidsarbete? 
 
Att deltidsarbete skulle vara negativt för ungdomar har inför detta arbete inte 
varit självklart, man har mycket väl kunnat tänka sig att föräldrar som arbetar 
deltid exempelvis skulle ha mer tid att stötta sina ungdomars studier – framför 
allt eftersom många idag väljer att arbeta mindre. Man kanske väljer att arbeta 
mindre för att få livskvalitet genom mer tid med barnen i hemmet. I denna 
studie kan ingen skillnad mellan effekterna av olika typer av sysselsättning 
identifieras – deltidsarbete tycks således ha samma negativa effekt på 
ungdomars studieresultat som både arbetslöshet och sjukskrivning. Detta kan 
bero på en mängd olika saker, men de övervägande negativa effekterna av 
deltidsarbete som drabbar individen är sannolikt en betydande faktor. De 
konsekvenser av deltidsarbete som presenteras i SOU 2005:106, bland annat 
sämre möjligheter till försörjning och ekonomiskt oberoende samt sämre 
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arbetsmarknadsanknytning, tillsammans med de resonemang som Hensvik 
(2012) presenterar indikerar att föräldrarnas sociala position reproduceras på 
ett väldigt direkt sätt.  

Socialt kapital – bonus för de redan gynnade och 
kompenserande för de missgynnade? 
 
Det råder, enligt min mening, ingen tvekan om att föräldrars sysselsättning har 
betydelse för ungdomars uppbyggande av socialt kapital – såväl 
sammanbindande som överbryggande – vilket denna studie indikerar. Att 
dessa olika former av socialt kapital är av stor betydelse för hur ungdomar 
lyckas i livet råder det heller inga tvivel om. För att kunna tillgodogöra sig 
utbildning behövs, enligt forskning, i huvudsak engagerade föräldrar med god 
anknytning till utbildningssystem och arbetsmarknad samt resurser i form av 
socialt kapital. Något som ungdomar med heltidsarbetande föräldrar tycks ha i 
betydligt högre utsträckning än ungdomar med undersysselsatta föräldrar. 
Heltidssysselsatta föräldrar tycks i högre utsträckning än undersysselsatta 
föräldrar kunna förmedla ett stöd som förbättrar ungdomars möjligheter till 
utveckling och lärande, åtminstone i de flesta fallen, såsom denna studie visar. 
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 Slutsatser 
 
Denna studie visar att föräldrars sysselsättningsgrad påverkar ungdomars 
studieresultat i gymnasiet på så vis att ungdomar med låg grad av 
sysselsättning inom familjen uppvisar lägre genomsnittliga betyg än 
ungdomar med hög sysselsättningsgrad inom familjen. Detta indikerar att 
familjebakgrund och socialt kapital i form av föräldrasysselsättning har 
betydelse för hur väl de deltagande ungdomarna lyckas i gymnasieskolan. 
Studien indikerar också att samtal om utbildning i hemmet har betydelse för 
ungdomarnas genomsnittliga betyg samt att föräldrasysselsättning som 
påverkan på studieresultat är av betydelse för om och hur ungdomarna 
planerar att sysselsätta sig efter gymnasiet.  
 
Resultatet tillsammans med tidigare forskning inom området indikerar att det 
är de redan missgynnade ungdomarnas lärande och utveckling som 
kompromissas på grund av bristande kompenserande åtgärder inom skolan. 
Detta tyder på fortsatt reproduktion av de ojämlika sociala förhållanden som 
identifierades redan för femtio år sedan. Om gymnasieskolan mot denna 
bakgrund inte lyckas nå ut till de ungdomar som idag ”hänger löst” så kan 
problematiken i skolan få allvarliga konsekvenser – inte bara för individerna 
själva, utan för samhället i stort. 

Framtida studier 
 
I framtiden skulle det vara intressant att få bygga på denna studie och faktiskt 
genomföra en statistisk studie, vilket skulle kräva mer data. Utifrån en rikare 
mängd data skulle man med hjälp av statistiska verktyg kunna undersöka 
huruvida det råder ett signifikant samband mellan föräldrars sysselsättning 
och ungdomars studieresultat. 
 
För att nå en djupare förståelse för problemet bör betygskategorin med ett icke 
godkänt genomsnittligt betyg, som inte funnits representerade i denna studie, 
inkluderas i en ytterligare studie. Det är viktigt att uppmärksamma de 
individer som idag inte lyckas tillgodogöra sig utbildning – vi är i behov av 
dem i framtiden. 
 
Det vore också intressant att studera bakomliggande faktorer på individnivå, 
det vill säga vilka faktorer som i högst utsträckning påverkar ungdomarnas 
studieresultat, genom att studera familjeförhållanden mer ingående skulle man 
kunna nå en djupare förståelse för vilka aspekter som blir avgörande i 
sammanhanget. Exempelvis skulle det vara intressant att titta närmare på just 
deltidsarbetets effekter på individer och familjer. 
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Forskning identifierar stora könsbundna skillnader inom skolans område, 
vilka också har blivit synliga genom denna studie, även om de ligger utanför 
ramen för denna uppsats. Det är förstås av stor vikt för jämlikheten att skolan 
fungerar likvärdigt för både flickor och pojkar. Denna studie skulle i framtiden 
kunna byggas ut till att även inkludera ett könsperspektiv för att belysa 
problematiken ytterligare. 
 
För att kunna förbättra förutsättningarna för ungdomar i gymnasieskolan och 
kunna erbjuda en likvärdig ungdomsutbildning för alla behöver forskningen 
kartlägga både orsakssamband och underliggande mekanismer till varför det 
ser ut som det gör i den svenska skolan. En sådan kunskap och förståelse gör 
det möjligt att bygga upp en effektiv, fungerande och rättvis utbildningspolitik 
och en svensk gymnasieskola för alla. 
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 BILAGA 1: Missivbrev till kontaktpersoner 
 
 
Hej………..! 
  
Jag heter Malin Walther och läser sista terminen på Beteendevetenskapliga programmet vid 
Mittuniversitetet. Jag arbetar för närvarande med mitt examensarbete och intresserar mig 
främst för relationen mellan föräldrars sysselsättningsgrad och deras barns studieresultat – 
en relation som är av stor betydelse för er verksamhet. För att kunna genomföra min 
enkätstudie behöver jag få tillgång till ett relativt stort antal elever som går i årskurs tre, 
därför vänder jag min förfrågan till Dig. 
  
Har du intresse och möjlighet att hjälpa mig att, via mail, distribuera min online-enkät till 
treorna på ……….. gymnasium? Som tack får du självklart ta del av det slutgiltiga resultatet 
och förhoppningsvis ny kunskap om huruvida föräldrars arbetssituation påverkar 
ungdomars studieresultat. 
  
Tack på förhand! 
  
Mvh Malin Walther  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Walther 
Norrlimstavägen 32 
872 31 Kramfors 
Mail: mawa1028@student.miun.se 
Mobilnr: 070-37 27 556 
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BILAGA 2: Enkät 
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BILAGA 3: Länkar 
 
 
 
Länk till resultatet i originalformat: 
 
..\..\..\..\Google Drive\Kopia av Enkät C-uppsats Resultat.gsheet 
 
 
Länk till enkäten i originalformat: 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEtCb2d0OEZDe
HRvRDhzenBOdGczNUE6MQ 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEtCb2d0OEZDeHRvRDhzenBOdGczNUE6MQ�
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEtCb2d0OEZDeHRvRDhzenBOdGczNUE6MQ�
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