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Sammanfattning 

Utbildning är något som de flesta människor behöver och är intresserade av att skaffa 

sig. Samhället utvecklas genom att individer utbildar sig och att resurser och 

begåvningar på så sätt tas till vara.  Dessutom är utbildning en av de få metoder som 

individer kan använda för att flytta sig uppåt i social ställning. Det finns många teorier 

och mycket forskning som visar hur social klass påverkar individens beslut angående 

utbildningsval. Dessa studier visar även att individers etnicitet kan resultera i ett 

negativt utfall på arbetsmarknaden.  

Det verkar dock finnas begränsat med studier som undersöker utbildningsval vad gäller 

inrikes respektive utrikes födda på högre nivå (eftergymnasial utbildning). Vi har därför 

valt en annan vinkling i vår analys och undersökt huruvida själva de val som 

individerna gör kan skilja sig beroende på ursprung. Sverige går mer och mer mot att 

bli ett mångkulturellt samhälle; år 2010 utgjordes 15 procent av befolkningen av 

individer som var utrikes födda. Det är därför intressant att se om det kan förekomma 

skillnader vid val av utbildningar mellan dessa två grupper (utrikes respektive inrikes 

födda). För att belysa eventuella skillnader utgår vi från två variabler för att få fram 

intressanta tendenser: inkomstnivåer samt arbetslöshetsnivåer. Som grund för de resultat 

har vi valt en kvantitativ ansats med regressionsanalyser. Analyserna grundas på 

sekundärdata med ett urval om 5000 individer, 2500 födda i Sverige och de övriga 

utomlands.  

Som läsare måste man ha i åtanke att utrikes födda inte är en homogen grupp, utan det 

finns stora sociala skillnader bland dessa i denna grupp. Det vi har funnit är att det finns 

skillnader hur de två grupperna (inrikes/utrikes födda) gör sina val. Det är mycket 

intressant att resultaten visar att inrikes födda tenderar att vara bättre på att välja 

utbildningar med högre generella årsinkomster, medan utrikes födda tenderar att välja 

utbildingar med lägre arbetslöshetsnivåer. På detta sätt skulle individernas 

invandrarbakgrund fungera som ytterligare en stratifieringsfaktor i valet av utbildning, 

och påverka individernas beslut gällande utbildningsinriktning.   

Nyckelord: Utbildning, inrikes/utrikes född, födelseland
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Inledning 

Vi lever i ett samhälle där utbildning värderas alltmer och blir en allt viktigare del av livet 

oavsett social bakgrund. Individer investerar många år av sitt liv för att uppnå en viss 

bildningsnivå. Människor vill kunna välja en utbildningsväg som verkar intressant men som 

även ger goda chanser att sedan leda till ett bra arbete. Avvägningen mellan dessa två faktorer 

ser olika ut för olika individer. Vissa väljer helst utbildning efter det de är intresserade av, 

andra väljer något som garanterar jobb. Men för de flesta handlar troligtvis valet om att hitta 

en balans mellan vad som dels säkrar arbetsmöjligheter på den tuffa arbetsmarknaden, dels är 

ett område som man anser vara intressant. Val av utbildning blir därför intressant utifrån ett 

sociologiskt perspektiv eftersom det har stor betydelse för individens framtid såväl som för 

samhällets utveckling. Mycket forskning är inriktad på individers möjligheter att uppnå en 

viss utbildningsnivå beroende på social klasstillhörighet. På senare år har intresse väckts även 

för den horisontella aspekten i valet av utbildning beroende sådan tillhörighet. 

De senaste decenniernas invandring till Sverige har bidragit till att även etniskt ursprung tas i 

beaktande när individers utfall på bland annat arbetsmarknaden undersöks. Sverige har 

länge utvecklats mot att bli ett alltmer mångkulturellt samhälle där utrikes födda är en 

växande kategori bland Sveriges invånare (Lundh, 2005). År 2010 var knappt 15 procent av 

befolkningen (det vill säga 1,4 miljoner individer) födda utomlands. Med de riktlinjer för 

definition av individer med inrikes alternativt utländsk bakgrund som SCB följer, hade 19 

procent av befolkningen utländsk bakgrund år 2010 (varav 77 procent födda utomlands och 

23 procent födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar), cirka 7 procent var födda i 

Sverige med en utrikes och en inrikes född förälder (SCB 2010a). 

I Sverige har flera studier visat att det förekommer diskriminering mot vissa etniska 

minoriteter på arbetsmarknaden (Carlsson och Rooth 2007; Bursell 2007; Arai, Bursell och 

Nekby 2008). Diskrimineringen varierar mellan yrken, men tenderar att vara högre bland 

lågkvalificerade yrken såsom städare (Carlsson och Rooth, 2007; Bursell, 2007) eller 

undersköterskor (Bursell, a.a). Med denna uppsats avser vi att undersöka om huruvida det 

förekommer skillnader i utbildningsval beroende på etnicitet och på detta sätt förklara 
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invandrarnas utfall på arbetsmarknaden. Detta skulle vara betydelsefullt om det faktiskt är så 

att utrikes födda gör utbildningsval som försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden. 

Det skulle innebära att stora resurser bland Sveriges invandrarbefolkning inte tas tillvara på 

grund av att individers val begränsas av deras ursprung – trots att det i Sverige finns stor 

frihet i fråga om sådana val. På detta sätt skulle etnicitet utgöra en ytterligare en social faktor 

som påverkar individernas utbildningsval. I denna uppsats kommer vi att undersöka 

individernas utbildningsval med avseende på deras eftergymnasiala utbildning. Vi kommer 

inte att mäta diskriminering men vi kommer att utgå från den forskning som finns.  

Syftet 

Syftet med denna uppsats är att undersöka individernas utbildningsval i relation till 

arbetsmarknadssituationen för att se huruvida det finns skillnader mellan inrikes och utrikes 

föddas i ”bättre” eller ”sämre” val av eftergymnasial utbildning. Ett ”bra” utbildningsval 

definieras som ett val av en utbildning med hög lönenivå och låg arbetslöshetsnivå.  

Inrikes och utrikes föddas 

arbetsmarknadssituation samt 

utbildningsval 

I det här avsnittet kommer vi att presentera den teoretiska bakgrunden samt tidigare forskning 

som är relevant för vår studie och frågeställning för att kunna se hur olika faktorer påverkar 

när utrikes födda väljer utbildning. Först presenterar vi utbildningsteorier och tidigare 

forskning runt individernas utbildningsval. Detta följs av en genomgång av 

diskrimineringsteorier samt forskning runt förekomsten av diskriminering på 

arbetsmarknaden. 
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Utbildning 

Olika aspekter av utbildning är något som alla kommer i kontakt med i livet. I Sverige har alla 

skyldighet att gå i grundskolan, och har sedan möjlighet att gå vidare till gymnasium och 

universitet om man så önskar och uppfyller den behörighet som krävs. Det finns en mängd 

olika faktorer att ta med i beräkningen när en individ skall välja och investera i utbildning. 

Sannolikt kommer personen i fråga att välja något som denne är intresserad av och som 

samtidigt ökar chanserna att få ett arbete; det kan då med andra ord sägas att individen 

investerar i sitt humankapital. Humankapital är ett begrepp som innefattar alla de kunskaper 

och förmågor en individ har införskaffat under livet, men också den utbildning som denne fått 

i skolan och på tidigare arbeten, vilket sedan kan ses som en tillgång som kan omsättas i 

exempelvis ett kvalificerat jobb och högre lön (Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö, 

2006, s. 131). Med hjälp av den utbildning och de färdigheter som en person skaffat sig 

kommer han eller hon sedan att bli mer produktiv för framtida arbetsgivare. 

I Sverige har alla tillgång till utbildning, men huruvida individer väljer att utnyttja dessa 

möjligheter för att öka sitt humankapital beror på en rad olika faktorer som till exempel social 

bakgrund. Vi vill undersöka om det finns skillnader i utbildningsval mellan utrikes födda och 

inrikes födda och varför utrikes födda i så fall väljer att öka sitt humankapital på ett annat sätt 

än inrikes födda.  

Till skillnad från humankapitalteorin som menar att individen är produktiv på grund av att 

denne har utbildat sig menar dock signaleringsmodellen som Arrow och Spence utvecklade på 

70 talet att individen redan är produktiv men att denne skaffar sig utbildning i syfte att 

signalera till presumtiva arbetsgivare att de är högproduktiva i jämförelse med andra (Arrow, 

1973, Spencer, 1973). I denna teoretiska modell talas det om att det finns hög- respektive 

lågproduktiva grupper, och i denna ansats utgår man från att det för arbetsgivaren är kostsamt 

att skaffa sig detaljerad information om individer och deras produktivitet, men med hjälp av 

signalering i form av utbildning blir det enklare för en arbetsgivare att sortera in och se vilka 

individer som kan förväntas vara hög- eller lågproduktiva (Björklund m.fl., 2006, s.145). För 

en sådan individ kommer det inte heller att vara särskilt kostsamt att skaffa sig sådan 

utbildning eftersom denne har hög förmåga och kommer att klara av utbildningen utan större 

kostnad jämfört med en person som är lågproduktiv. 
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Klass och utbildning 

Utbildning är en mycket tydlig statusmarkör; det är till stor del genom sin utbildning som en 

individ bestämmer sin sociala tillhörighet. Det har även forskats mycket i hur personers 

ursprungliga sociala klass påverkar deras utbildningsval. Denna forskning har bland 

annat visat att individer från familjer med högre utbildningsnivå tenderar att själva i högre 

grad studera vidare (se exempelvis Boudon, 1974, s.20-39; Eriksson & Johnsson, 2002). 

Social klass korrelerar också med individers etniska ursprung 

I Breen & Goldthorpe (1997) presenteras en modell för att förstå hur klasskillnader i 

utbildningsval kan uppstå. De har utvecklat en matematisk modell som förklarar trender och 

ojämlikhet som ett resultat av rationella val som individer gör. De hänvisar till Boudons 

(1974) teori om att beroende på barns klasstillhörighet kan man iaktta två olika effekter: den 

primära effekten handlar om att barn från ”högre” klass tenderar att prestera bättre i skolan, 

vilket resulterar i att de även får högre betyg. I den studie som Breen & Goldthorpe gjorde går 

de inte in på faktorer som kulturella, psykologiska eller genetiska orsaker till detta, vilket vi 

inte heller kommer att göra förutom att vi antar att det finns vissa relevanta kulturella 

skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda. Den sekundära effekten är själva de val 

individer gör i fråga om utbildning, enligt Boudon. Dessa val baserar sig på vissa rationella 

argument och på utvärderingen av kostnader respektive fördelar av olika alternativ. Dessa 

val inkluderar även huruvida de väljer att fullfölja eller hoppa av sin utbildning (Breen & 

Goldthorpe, 1997). 

I denna uppsats undersöker vi vad som styr utrikes föddas val av utbildning. Boudon talar om 

de två effekterna kopplat till klasstillhörighet medan vi kommer att titta på sådana effekter i 

relation till skillnader mellan utrikes födda och inrikes födda i de utbildningsval dessa gör. Vi 

kommer att undersöka hur deras förutsättningar påverkar deras utbildningsval. 

Det senaste halvseklet har de genomsnittliga utbildningsnivåerna alla i-länder ökat och allt 

fler skaffar högre utbildning, men i de flesta länder har ändå klasskillnaderna inom 

utbildningssystemet bestått. Även om alla klasser har ökat sin utbildningsnivå lika mycket har 

alltså inte de lägre klasserna kommit ikapp de högre klasserna, utom i bland annat Sverige där 

klasskillnaderna i utbildningsnivåer faktiskt har minskat (Erikson & Jonsson, 1993). 
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Denna tidigare forskning är relevant eftersom grundmodellerna visar hur klasskillnader 

uppstår i utbildningsval men vi vill kunna bygga vidare och undersöka vilken roll ursprung 

spelar i dessa val. Individers ursprung i termer av födelseland har under senare tid tenderat få 

en allt starkare betydelse för stratifieringsmässiga utfall.   

Utrikes föddas arbetsmarknad 

Invandringen till Sverige är inte längre något nytt fenomen eftersom den har börjat bli 

betydande redan vid efterkrigstiden. Sedan dess har dock invandringens karaktär förändrats 

från arbetskraftsinvandring till växande flyktingsinvandring (Lundh, 2005).  Dessa 

förändringar i invandringens natur innebär också att invandrarnas behov, möjligheter samt 

utfall har förändrats under de åren. Sveriges integrationspolitik som strävar efter lika 

rättigheter, skyldigheter samt möjligheter för alla oberoende av etnisk och kulturell bakgrund 

(Regeringen, 2009) underlättar för utrikes födda i Sverige, men det garanterar inte att 

arbetsmarknadsutfallet blir detsamma för individer med utländsk bakgrund som för individer 

med inrikes bakgrund. I en genomgång av utrikes föddas arbetsmarknadssituation år 2008 

visas att utrikes födda har i genomsnitt lägre sysselsättningsgrad än personer födda i Sverige. 

Skillnaden är större för kvinnor där sysselsättningsgraden är i genomsnitt 14,2 procentenheter 

lägre för utrikes födda kvinnor jämfört med inrikes födda kvinnor, medan skillnaden för 

män är 7,7 procentenheter lägre sysselsättning för utrikes födda (SCB 2009, s.9). Det finns 

även skillnader i sysselsättningsgrad för utrikes födda beroende på födelseregion och 

vistelsetid i Sverige (SCB 2009, s. 13). 

SCB, som vartannat år presenterar hur högskoleutexaminerades inträde på arbetsmarknaden 

ser ut tre år efter avslutad utbildning, visar att bland dem som har tagit högskoleexamen 

2006/2007 var personer födda utomlands i större utsträckning berörda av arbetslösheten än de 

födda i Sverige. 35 procent av de utrikes födda har varit arbetslösa någon gång efter examen, 

medan motsvarande siffra för personer födda i Sverige är 25 procent. På samma sätt finns det 

skillnader mellan inrikes och utrikes födda när det gäller den sammanlagda tiden som 

individer varit arbetslösa efter avslutad utbildning. Bland utrikes födda har 47 procent varit 

arbetslösa i mer än 6 månader medan motsvarande siffra bland personer födda i Sverige var 

25 procent. Bland dem som har tagit examen 2006/2007 har 15 procent av personer födda 
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utomlands valt att studera vidare på grund av att de inte fått något arbete, medan siffran var 8 

procent bland inrikes födda (SCB, 2010b). 

Le Grand och Szulkin (2002) finner att genomsnittliga inkomster för både män och kvinnor är 

högre för dem som är födda i Sverige. Skillnaderna är större för män än för kvinnor. Deras 

analyser tyder även på att dessa skillnader inte kan förklaras av skillnader i humankapital utan 

av att avkastningen på denna är sämre för utlandsfödda.   Studien visar även att 

ursprungslandet har betydelse för hur väl individer integreras på den svenska 

arbetsmarknaden.  Medan utrikes födda från västvärlden har en relativt oproblematisk 

situation har andra grupper (som individer med afrikanskt, asiatiskt eller latinamerikanskt 

bakgrund) större svårigheter med inkomstutvecklingen. När analysen begränsades till de 

individer som avslutade sin gymnasieutbildning i Sverige minskade löneskillnaderna mellan 

utrikes och inrikes födda både för män och för kvinnor, dock kvarstod en negativ löneskillnad 

på cirka fem procent för män födda utanför Europa. Skillnader i lönenivåer mellan infödda 

inrikes födda och utrikes födda består även om hänsyn till humankapital eller Sverige-

specifikt kapital tas (Rydgren, 2004). Rooth och Ekberg (2003) som undersöker 

arbetsmarknadsutfall för andra generationens utrikes födda i Sverige finner att för individer 

med föräldrar födda utanför Europa eller i Sydeuropa är det högre sannolikhet att bli arbetslös 

jämfört med individer med inrikes bakgrund. 

Situationen i Sverige är inte något som är unikt för Europa men jämförelser mellan länder kan 

vara svåra att göra på grund av skillnader i invandrarnas sammansättning 

(arbetsinvandring/asylsökande eller dylikt) samt att utfallet kan påverkas av skillnader i 

utbildningssystemets uppbyggnad eller tillgång. Genom att granska forskning för tio 

västeuropeiska länder undersöker Heath, Rothon och Kilpi (2008) hur andra generationens 

utrikes födda klarar sig jämfört med majoritetspopulationen både när det gäller 

gymnasieutbildning samt deras chanser på arbetsmarknaden. Resultaten visar att 

andragenerations utrikes födda med bakgrund från mindre utvecklade europeiska länder 

tenderar att ha högre arbetslöshetsrisker än individer som tillhör majoritetspopulation i 

respektive land. Det finns variationer mellan grupper av andra generationens utrikes födda 

beroende på vilken region de har sin bakgrund i, men ingen grupp klarar sig bättre än 

individer som tillhör landets majoritetspopulation. Jämförelsen mellan de länder som studien 

omfattade visar även att andra generationens utrikes födda klarar sig bättre i Sverige och 
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England än exempelvis i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och Holland där individer 

med utländsk bakgrund påverkas negativt både när det gäller tillgång till högre 

klasspositioner samt med högre arbetslöshetsrisker. 

De resultat som har framkommit ovan tyder på att det finns skillnader i arbetsmarknadsutfall 

beroende på individernas etniska bakgrund. I nästa del diskuteras teorier samt forskning 

rörande diskriminering. 

Diskriminering 

Rydgren (2004) finner att det finns skillnader i löner mellan inrikes födda och utrikes födda 

även när hänsyn till humankapital eller Sverige-specifika kunskaper tas. Detta väcker frågan 

om det förekommer diskriminering på den svenska marknaden. 

I Diskrimineringslagen 2008:567 definieras och regleras diskrimineringens omfattning samt 

påföljder i Sverige (Göransson och Nordlöf, 2010). Vilka mekanismer som orsakar 

diskriminering är något som Gary S. Becker introducerade utifrån ekonomiska aspekter. 

Enligt Becker (1971) är ”taste for discrimination” en förklaring till att diskriminering 

förekommer. Beckers teori går ut på att det finns skillnader i människornas preferenser när det 

gäller viljan att associeras med vissa personer istället för andra i avseende till social och 

fysisk distans samt relativ socioekonomisk status. Diskriminering på marknaden kommer då 

att uppstå om individernas vilja att bära direkta eller indirekta kostnader – exempelvis i form 

av reducerad inkomst – påverkas av de preferenserna. Becker urskiljer tre typer av 

preferensdiskriminering där arbetsgivare, anställda eller konsumenter kan ha diskriminerande 

preferenser. Dessa antaganden kan sedan tillämpas på arbetsmarknaden för minoritetsgrupp, 

med resultat som både löneskillnader och segregering. För en exemplifiering av sådan modell 

se exempelvis kapitel 4 i Björklund m. fl (2006). 

I en genomgång av studier från fyra europeiska länder konstaterar Zegers de Beijl (2000) att 

det förekommer diskriminering i de undersökta länderna som är särskilt högt i service- samt 

närliggande branscher där kundkontakt är viktig. 

Phelps (1972) tar upp en annan sorts diskriminering som finns på marknaden - statistisk 

diskriminering. Denna sorts diskriminering bygger på bristande information och kostnader 
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som framtagning av sådan information utgör.  Teorin om statistisk diskriminering kan 

tillämpas även på individer som inte har de preferenser som Becker pratade om. Statistisk 

diskriminering bygger på att information om en individs sanna produktivitet (eller andra för 

anställningen relevanta egenskaper) utgör en allt för stor kostnad för arbetsgivaren att ta 

reda på och därmed kommer arbetsgivaren basera sitt anställningsbeslut på de observerbara 

egenskaperna (formell utbildning, etnicitet, kön) som kommer att fungera som signaler på 

individernas produktivitet. Diskriminering kan då uppstå om arbetsgivaren tror att anställning 

av medlemmar av någon grupp (kvinnor/utrikes födda) kommer att innebära större kostnad 

för honom eller henne på grund av att deras produktivitet är mindre i genomsnitt. Detta kan 

relateras till tidigare nämnd signaleringsmodell där individens utbildning skaffas i syfte att 

signalera eget produktivitet. I motsats till utbildning kan individer dock inte påverka sitt kön 

eller etnicitet och den informationen som dem förmedlar. 

Förekomsten av diskriminering har prövats med hjälp av experimentell metod både i Sverige 

samt i andra länder. När det gäller inrikes arbetsmarknad har Carlsson och Rooth (2007) 

undersökt förekomsten av diskriminering mot individer med arabisk klingande namn i 

Sverige. För att undersöka detta, har CV med likvärdiga meriter – en med svenskt namn och 

en med arabiskt namn - skickats till olika företag med lediga vakanser. Resultaten visade att 

var fjärde arbetsgivare diskriminerar arbetssökande från minoritetsgruppen. Män som är 

ansvariga för rekrytering diskriminerar i större utsträckning än kvinnor i samma ställning. 

Resultat från en annan inrikes studie genomfört med hjälp av samma metod visar liknande 

resultat. Bursell (2007) använder också jobbansökningar med likvärdiga meriter men olika 

namn: svenskt och arabiskt eller afrikanskt. Även hon finner att i majoriteten av de 

undersökta yrkena förekommer statistisk säkerställd etniskt diskriminering. Resultaten visar 

att individer med utländskt namn måste i genomsnitt ansöka till 2.1 gånger flera jobb än 

individer med svenskt namn trots likvärdiga meriter, för att bli kontaktade av en presumtiv 

arbetsgivare. Graden av diskriminering skiljer sig mellan yrken men oftast är diskriminering 

större i yrken med lägre kvalifikationskrav. Exempelvis måste en undersköterska med 

utländskt namn skicka 3.6 gånger flera ansökningar än en inrikes sådan för att bli kontaktad 

av en potentiell arbetsgivare, medan motsvarande siffra för en lärare är 1.2. Större 

diskriminering gäller även om den ansvarige för rekrytering själv har utländskt efternamn 

(som diskriminerar även kvinnor i större utsträckning än en rekryteringsansvarig med svenskt 

namn) samt förekommer mer i mindre företagen. Detta är i linje med Carlsson och Rooths 
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(2007) resultat. Bursell (2007) diskuterar även problematiken runt de fall där ingen av de 

sökande kontaktades som var det vanligaste resultat i studien. Graden av diskriminering 

påverkas nämligen beroende på om inget svar behandlas som tecken på likvärdig behandling 

eller som bortfall som gjordes i den aktuella studien. 

För att undersöka huruvida diskriminering påverkas av skillnader i humankapital använder 

Arai, Bursell och Nekby (2008) två-stegs korrespondenstest. Resultaten visar att för kvinnor 

med arabiska namn ökar chanser att bli uppringda av presumtiva arbetsgivare om de har mer 

relevant arbetslivserfarenhet än kvinnor med svenskt namn. Detta gäller dock inte män med 

arabiska namn, deras övertag gällande arbetslivserfarenhet påverkar inte chanser att bli 

uppringda av presumtiva arbetsgivare. Detta tolkar författarna som att individer med utländskt 

namn möter inte alltid samma diskriminering samt att preferensdiskriminering kan vara 

mindre flexibel mot arabiska män.  

En annan studie som bekräftar betydelsen av namn i relation till utfall på arbetsmarknaden är 

en studie av Arai och Skogman Thoursie (2007) som undersöker löneutvecklingen för 

individer som bytte namn från utländsk- till svenskklingande. För individer i de lägsta 

inkomstgrupperna visades att namnbyte har positiv samvariation på löneutvecklingen. Även i 

USA hittas att individer med namn som förknippas med afro-amerikaner har mindre chans att 

gå vidare med sitt CV i rekryteringsprocessen, här finns dock inga skillnader mellan 

branscher eller företagsstorlek (Bertrand och Mullainathan 2004). 

Även om diskriminering är förbjudet enligt lag så pekar ett antal studier alltså på dess existens 

på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom individer antas vara rationella (begränsad 

rationalitet) kan den existerande diskrimineringen tänkas påverka individer och deras 

utbildningsval. 

Metod och data 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt en kvantitativ ansats. Fördelarna med 

denna ansats är att en stor mängd observationer kan användas för att urskilja eventuella 

allmängiltiga mönster och samband som kan uppstå i materialet, samt att det går att på ett 
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enkelt och lättfattligt sätt förmedla vidare denna information till andra som är intresserade av 

ämnet. En negativ aspekt är dock att informationen i viss mån kan vara begränsad (Edling 

& Hedström, 2003, s. 11; Eggeby & Söderberg, 1999, s. 21) och att det inte finns möjlighet 

att gå tillbaka och ställa vidare följdfrågor och på så sätt få en djupare förståelse. Det är även 

viktigt att ha ett systematiskt och öppet förhållningsätt till materialet och det resultat som kan 

komma att visas, så att man som undersökare inte försöker vinkla sitt material eller låter ens 

egna värderingar och fördomar påverka materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 23 ff) 

Datamaterialet, insamlat år 2003, kommer från en registerdatabas för individer bosatta i 

Stockholms län. Urvalet är stratifierat utifrån födelseland och består av 2500 individer födda i 

Sverige och 2500 födda utomlands. Populationen består av individer födda 1976 som har 

gymnasieexamen 1995. Klassificering av utbildning där den anger nivå samt inriktning på 

individens utbildning är grundat på SUN, Inrikes utbildningsnomenklatur (SCB, 2000).  

För analyser av datamaterialet användes statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. I 

regressionsanalyser har en signifikansnivå på fem procent används.  

Operationaliseringar 

Tidigare i uppsatsen har variablernas nominella definitioner presenterats, dock har det 

konstaterats att det inte alltid går att direkt observera de fenomen som ingår i den nominella 

definitionen (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 30ff). En operationell definition 

konkretiserar och gör den nominella definitionen mätbar, det teoretiska kopplas samman med 

det empiriska. Hur detta har gjorts i denna uppsats beskrivs i detta kapitel. 

Beroende variabler  

Uppsatsen bygger på två beroende variabler: medelinkomstnivåer för den utbildning som 

individen har genomgått samt arbetslöshetsnivåer för den av individen genomförda 

utbildningen.  Dessa nivåer är uträknade på basis av alla vuxna stockholmare år 1995, det vill 

säga ca 1,3 miljoner individer, på detaljerad SUN-nivå (SCB, 2000).  Året 1995 valdes på 

grund av att data bygger på kohort av individer födda 1976 som år 1995 har fyllt 19 år och 

därmed ställs inför valet av vidareutbildning. Medelvärden för inkomstnivåer 
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(förvärvsinkomster) och arbetslöshetsnivåer bygger på data för 1995, och dessa relateras 

sedan till den av individen faktiskt valda och genomförda utbildningen (högsta utbildning 

2003). Denna information samlas år 2003 och på detta sätt fångar även upp individer som inte 

valde vidareutbildning direkt efter avslutat gymnasium, eller som tog på sig längre tid för att 

avsluta sin vidareutbildning. På det sättet förväntas den variabeln att fånga upp objektiv 

information om den förväntade avkastningen på den av individen valda utbildningen. 

Medelvärden för arbetslöshetsnivåer har räknats ut på liknande sätt, där utbildningarnas 

arbetslöshetsnivåer år 1995 relateras sedan till den av individen genomförda utbildning på 

detaljerad SUN-nivå (SCB, 2000). Arbetslöshetsnivån för en viss utbildning definieras som 

andelen individer med utbildningen som får arbetslöshetsersättning, år 2003. För att underlätta 

läsningen kommer variabeln ”medelinkomstnivåer för utbildning” fortsättningsvis endast 

kallas för ”inkomstsnivåer” samt ”arbetslöshetsnivåer för utbildning” för endast 

”arbetslöshetsnivåer”. Båda variabler är kontinuerliga och för inkomster anges i 100-tal 

svenska kronor och för arbetslöshetsnivåer i procent. 

Diagram 1 Fördelningen av medelvärdet för de två beroende variablerna 

 

M=875,81 Standardavvikelse 231,60  M=0,121 Standardavvikelse 0,044 
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Oberoende variabler  

Nedan redovisas samtliga oberoende variabler och dess operationalisering. 

Tabell 1. Redogörelse av samtliga oberoende variabler. 

Variabelnamn Kategorier Frekvens Procent Beskrivning 

Kvinna Män 

Kvinnor 

Totalt 

2061 

2939 

5000 

41 

59 

100 

Dikotom variabel 

Män är referenskategori, 

kodat som 0 och kvinna som 

1,  

Faderns utbildning Ej eftergymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial utbildning 

eller mer  

Totalt 

2679 

 

808 

3487 

77 

 

23 

100 

Dikotom variabel, Individer 

som inte har eftergymnasial 

utbildning är referenskategori 

och har kodats som 0. 1 är 

alla med eftergymnasial 

utbildning eller högre 

Medelbetyg
* 0 till 4,80 5000  Kontinuerlig variabel 

Utrikes född Inrikes född 

Utrikes född 

2500 

2500 

50 

50 

Dikotom variabel: 

Inrikes född kodats som 0, 

utrikes född 1 

Födelseregion
**

 Sverige 

Norden 

Mellaneuropa 

Östeuropa 

Mellanöstern 

Asien 

Afrika 

2500 

307 

243 

51 

493 

366 

90 

50 

6 

5 

1 

10 

7 

2 
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Variabelnamn Kategorier Frekvens Procent Beskrivning 

Sydostasien 

Anglosaxiska länder 

Central-Syd Amerika 

310 

80 

560 

6 

2 

11 

*För medelbetyg är medelvärdet = 3,16 och standardavvikelsen = 0,55 

**(1) Sverige (2) Norden: Finland, Danmark, Norge och Island (3) Mellaneuropa: Polen, Mellaneuropa, 

Tyskland, Grekland och Sydeuropa, (4) Östeuropa: Kroatien, Övriga Jugoslavien, Östeuropa1, Östeuropa 

2, Ex Sovjet (5) Mellanöstern: Turkiet, Iran, Irak, Libanon, Syrien och Mellanöstern (6) Asien: Kina, 

Ostasien, Pakistan, Indien, Övriga Asien, Sri Lanka och Bangladesh (7) Afrika: Etiopien, Eritrea, Somalia, 

Övriga Afrika (8) Sydostasien: Sydostasien, Oceanien utom Australien och Nya Zeeland (9) Anglosaxiska 

länder: Storbritannien, Nordirland, Irland, USA, Kanada och övriga Nordamerika utom Mexiko och 

Centralamerika (10) Central-Syd Amerika: Chile, Centralamerika, Mexiko, Sydamerika 

Vid regressionsanalyser exkluderades 1513 individer från analysen då dessa inte hade något 

värde på en av kontrolvariablerna ”faders utbildningsnivå”. Därmed bygger 

regressionsanalyser på 3487 individer.  

Validitet/Reliabilitet 

Enligt författarna Esaiasson m.fl. finns det tre olika sätt att definiera validitet: 1) den 

teoretiska definitionen ska stämma överrens med de operationella/empiriska indikatorerna 2) 

inga systematiska mätfel ska förekomma, samt 3) att man mäter det man avser att mäta 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 63ff). Detta är viktigt för att materialet inte ska förlora sin 

trovärdighet och vara så pålitligt som möjligt.  

För att öka validiteten i denna uppsats och få mer detaljerad bakgrundsinformation om 

individens sociala bakgrund och klass hade det varit önskvärt att förutom att bara veta faderns 

utbildningsnivå även känna till vilken typ av yrke som fadern har. Detta skulle ge en mer 

rättvis bild av vad fadern faktiskt arbetar med i nuläget och därmed bidra till kunskapen om 

familjens sociala status. Även om faderns utbildning är en tydlig social statusmarkör ger 

denna dock inte hela bilden av en familjs sociala klass. För att förbättra validiteten och bättre 

förstå de val som individen gör baserat på dennes bakgrund hade det även varit bra att veta 
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moderns sociala klass och bakgrund. Även om det numera är mer regel än undantag att 

modern tar klivet ut i arbetslivet var det förr inte var lika vanligt att mödrar vidareutbildade 

sig och arbetade (undersökningen grundar sig trots allt på data från 2003, och föräldrarna till 

denna generation har äldre värderingar).  

Reliabilitet visar hur tillförlitligt materialet är. Andra forskare ska kunna replikera samma 

undersökning vid ett senare tillfälle med snarlika omständigheter och komma fram till 

liknande resultat. Det är därför viktigt att materialet så långt det är möjligt är fritt från 

systematiska fel och från slarvfel som forskaren kan göra; detta för att inte den efterföljande 

databearbetningen ska bli fel (Esaiasson m.fl. 2007, kap7). Vår analys grundas på sekundär 

data och därmed kan resultaten påverkas om det finns ovannämnda fel i den. God validitet 

och reliabilitet är viktigt för att senare kunna generalisera till samhället i stort och även dra 

slutsatser gällande andra som inte har varit med i undersökningen. Eftersom vår analys 

grundas på data för individer bosatta i Stockholms län kan inte detta generaliseras till andra 

populationer. Stockholms område kan tänkas ha arbetsmarknad specifika egenskaper som inte 

är typiska för andra regioner och på detta sätt skilja sig även från andra storstadsområden och 

ännu mer från mindre orter. En annan aspekt av svårigheter med generalisering till andra 

populationer är att marknadssituationen är föränderlig och av stor vikt för resultaten. Kriser 

kan exempelvis förstärka funna effekter medan bra konjunktur kan bidra till att effekter 

försvagas. 

Datamaterialet är avidentifierat och inga resultat presenteras på ett sådant sätt att en enskild 

individ kan identifieras.  

Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från prövningen av sambandet mellan uppsatsens beroende 

variabler relaterade till ett antal oberoende variabler. I första steg presenteras deskriptiv bild 

av resultaten i form av enkla medelvärdesredovisningar för inrikes och utrikes födda. För att 

försäkra sig om att dessa skillnader inte beror på slump signifikanstestas de sedan med hjälp 

av ett oberoende t-test.  Därefter granskas medelvärdesskillnader i de två beroende variablerna 

för individer födda i olika födelseregioner med hjälp av en ANOVA. I sista steget genomförs 
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regressionsanalyser där det även kontrolleras för ett antal oberoende variabler för att 

upptäcka påverkan som de kan tänkas ha på den beroende variablerna. 

Inkomstnivåer 

Den deskriptiva redovisningen av resultaten i form av enkla medelvärdesredovisningar för 

inkomstnivåer fördelade på inrikes och utrikes födda visar att det finns tendens för utrikes 

födda att välja utbildningar som har lägre genomsnittliga inkomstnivåer än de utbildningar 

som inrikes födda väljer.  

Tabell 2. Medelvärdesskillnader i beroende variablerna fördelade på inrikes och utrikes födda. 100-tals 

kronor 

Medelvärden Total Inrikes födda Utrikes födda 

Genomsnittlig inkomst 

för individens 

utbildning  

870,64 878,25 863,03 

n 5000 2500 2500 

 

För att testa huruvida skillnader i medelvärden mellan grupperna är signifikanta användes det 

parametriska t-testet som är ett oberoende test av medelvärdesskillnader (Field, 2009, s. 326). 

De skillnader i utbildningarnas inkomstnivåer som finns mellan utbildningar som inrikes och 

utrikes födda har valt, är signifikant skilda på fem procents risknivå (sign. 0, 017).  

För att få bättre uppfattning om medelvärdesskillnader jämförs dessa med hänsyn till 

individernas födelseregioner.  Resultaten visar att individer födda i Norden (exklusive 

Sverige) samt Afrika tenderar att välja utbildningar som tillhör högre inkomstnivåer än de 

som är födda i Sverige medan individer från resterande delar av världen väljer utbildningar 

tillhörande lägre inkomstnivåer. 
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Tabell 3. Medelvärden för inkomstnivåer för den av individen genomgångna utbildning 1995, fördelade på 

födelseregion. 100-tals kronor 

 

Födelseregion Medelvärde för 

inkomstnivåer  

n 

Sverige 878,25 2500 

Norden 938,58 306 

Mellaneuropa 854,95 248 

Östeuropa 818,14 83 

Mellanöstern 854,66 500 

Asien 865,09 366 

Afrika 903,12 97 

Övriga 805,83 292 

Anglosaxiska 722,56 76 

Central-Syd Amerika 880,92 532 

 

Dessa skillnader i inkomstnivåer signifikanstestas sedan med hjälp av en ANOVA (envägs 

variansanalys) som signifikanstestar skillnader i medelvärdena mellan olika grupper (a.a. 

s.348). Förutsättningar för homogenitet uppfylls inte (Levene´s p=0,000; Welch’s och Brown-

Forsythe p=0,000) därmed testas skillnader i medelvärden med hjälp av Games-Howell 

metoden som tar hänsyn till detta (a.a. s.374). 

 Resultaten visar att det finns en signifikant samvariation mellan födelseregionen och valet av 

utbildningar med olika inkomstnivåer. Individer som är födda i Sverige tenderar att välja 

utbildningar som har i genomsnitt ca 6000 kr lägre årsinkomster än de som är födda i Norden 

som är signifikant på fem procent risknivå (p= 0,049). Däremot tenderar individer födda i 

Sverige välja utbildningar som har högre inkomstnivåer än de individer som är födda i 
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Östeuropa, Sydostasien samt Anglosaxiska länder. Alla de skillnader är signifikanta på en 

promilles risknivå och effekten är störst för individer födda i Anglosaxiska länder, som 

tenderar att välja utbildningar som har i genomsnitt 15569 kr lägre årsinkomstnivåer än 

inrikes födda. För Sydostasien samt Östeuropa är effekten mindre, nämligen utbildningar med 

7242 kr respektive 6011 kr lägre årsinkomstnivåer. 

De individer som är födda i Norden tenderar att välja utbildningar med högre inkomstnivåer 

inte enbart jämfört med inrikes födda men även jämfört med födda i Östeuropa, Mellanöstern, 

Asien, Sydostasien samt Anglosaxiska länder. Största skillnaden finns mot de födda i 

Anglosaxiska länder som har utbildningar med än årsinkomstnivå på 21602 kr lägre än de 

som är födda i Norden.  

Regressionsanalys 

Vi tar fram fem modeller att jämföra, i den första modellen testar vi huruvida om man är 

utrikes född eller inte påverkar individernas inkomstnivåer.  I följande modeller lägger vi in 

stegvis kontrollvariabler såsom faderns utbildningsnivå, medelbetyg, kön och en 

interaktionsvariabel för kön och ursprung. I grundmodellen undersöker vi huruvida 

individernas utrikes bakgrund har betydelse för deras utbildningar utifrån inkomstnivåer. 

Därefter lägger vi till faderns utbildningsnivå för att den ska indikera den sociala klass som 

individen tillhör. I tredje modellen lägger vi in medelbetyg för individen eftersom vi vill 

undersöka om det finns samband mellan social klass och individens prestation i skolan utifrån 

valda teorier. Eftersom tidigare forskning visar att utfallet på arbetsmarknaden skiljer sig för 

kvinnor och män inkluderar vi kön som kontrollvariabel i sista modellen. I sista modellen 

inkluderar vi även en interaktionsvariabel som är en produkt av två variabler som uppvisar 

risk för interaktion: kön samt utrikes/inrikes född.  

Då enkla regressioner genomförs redovisas även R
2
-värdet, måttet varierar mellan 0-1, är den 

lika med 0 förklarar modellen inte någonting variatioen i Y. Det är ett mått på hur mycket 

bättre våra prediktioner av individernas värden på Y-variabeln blir då vi känner till resultatet 

av regressionsanalysen jämfört med om vi endast skulle känna till medelvärdet för Y-

variabeln. R
2
 tolkas ofta som den andel av den totala variansen i den beroende variabeln som 

kan förklaras av modellen, den mäter alltså hur väl modellens prediktioner stämmer överens 
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med individernas faktiska värden på den beroende variabeln (Edling & Hedström, 2003, s. 

109; Field, 2009, s. 211f). 

Tabell 4. Regressionsmodell. Beroende variabeln: Utbildningsmedelvärdesinkomster. 100-tals kronor 

 

Oberoende variabler Modell 

(1) 

Modell 

(2) 

Modell 

(3) 

Modell 

(4) 

Modell 

(5) 

Utrikes födda -13,94 -15,41 -19,11
*
 -23,16

**
 -33,47

**
 

Faderns 

eftergymnasiala 

utbildningsnivå 

 -37,99
***

 -32,19
**

 -43,81
***

 -43,53
***

 

Medelbetyg   -31,49
***

 -9,63 -9,25 

Kvinna    -168,96
***

 -175,03
 ***

 

Interaktionsvariabel 

mellan kön och 

inrikes/utrikes född 

    18,96 

      

Intercept 887,66
***

 896,92
***

 997,36
***

 1026,15
***

 1028,34
***

 

R
2
 0,1 % 0,5 % 1 % 12,4% 12,4% 

n 3487 3487 3487 3487 3487 

Signifikansgränser ***=p<.001**=p<.01*=p<.05 

Modellen blir bättre på att förklara hur stor andel av variationen i inkomstnivåer ju fler 

kontrollvariabler som läggs in i modellen. Modellens förklaringsstyrka påverkas mest när vi 

inkluderar kön i modell. När vi kontrollerar för kön ökar R
2 

till 12,4 procent som innebär att 

kön förklarar 10,8 procent av variationen i inkomstnivåer. När det gäller predicerande styrka 
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av modellen kan inte modell ett och fem predicera inkomstnivåer signifikant bättre än om vi 

använde oss av medelvärdet för uppskattning avinkomstnivåer. 

Första modellen visar att ursprungslandet inte är så viktigt i sammanhanget. Att bara känna till 

individernas invandrarbakgrund räcker inte för att kunna dra några slutsatser gällande deras 

utbildningars inkomstnivåer. För att få en bättre bild av hur individens bakgrund påverkar 

utfallet för valet av utbildning kontrollerar vi även för faderns utbildningsnivå. Interceptet 

visar att en individ med inrikes bakgrund vars far har högst gymnasieutbildning, har gått en 

utbildning som i genomsnitt kommer att ge en årsinkomst på 89692 kr. Denna inkomst 

minskar med 3799 kr i genomsnitt om individens fader har en eftergymnasial utbildning eller 

högre. Det är först när vi kontrollerar för betygens betydelse för individernas utbildningsval 

som invandrar bakgrund uppvisar en signifikant skillnad.  En individ som har inrikes 

bakgrund med lägsta medelbetyg samt fader som har högst gymnasieutbildning har en 

utbildning med genomsnittlig årsinkomst på 99 736 kr. En utrikesfödd med samma bakgrund 

har däremot en utbildning med en genomsnittlig årsinkost som är 1911 kr lägre. Effekten av 

individens ursprungsbakgrund ökar men effekten av faderns utbildningsnivå minskar. Detta 

innebär att givet betyg gör utrikes födda sämre utbildningsval utifrån inkomstnivåer. När kön 

inkluderas visar interceptet att en genomsnittlig inkomstnivå för en man inrikes bakgrund, 

med lägsta medelbetyg och vars far högst har gymnasieutbildning kommer denne att ha en 

genomsnittlig årsinkomst på 102 062 kr. Detta innebär att individen ursprungsbakgrund 

fortsätter att ha betydelse för inkomstnivåer även när vi kontrollerar för andra variabler. Detta 

innebär att om vi jämför två individer med samma medelbetyg och fäder med samma 

utbildningsnivå kommer ändå en utrikes född individ ha en utbildning med 2316 kr lägre 

årsinkomst. Det som även har stor betydelse för inkomstnivåer är individerans kön då en 

kvinna väljer en utbildning som har i genomsnitt 16896 kr lägre årsinkomst än en man. Kön är 

därmed mest betydelsefull i vår modell. För att vidare försäkra sig om att det inte förekommer 

interaktion mellan kön och ursprungsbakgrund inkluderar vi en interaktionsvariabel i sista 

steg, denna uppvisar dock ingen signifikans.   

Arbetslöshetsnivåer 

Den deskriptiva redovisningen av resultaten i form av enkla medelvärdesredovisningar 

för utbildningarnas arbetslöshetsnivåer fördelade på inrikes och utrikes födda visar att 
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inrikes födda tenderar att välja utbildningar som har något högre arbetslöshetsrisker.  

 

Tabell 5. Medelvärdesskillnader i den beroende variabel, arbetslöshetsnivåer för individernas utbildning 

1995, fördelade på inrikes och utrikes födda. Procent. 

Medelvärden Total Inrikes 

födda 

Utrikes 

födda 

Arbetslöshetsnivåer 

för individernas 

utbildning  

12,18% 12,30% 12,06 

n 5000 2500 2500 

 

Skillnader i medelvärden testades sedan med hjälp av t-test som visade att de skillnader som 

finns i arbetslöshetsrisker för olika utbildningar mellan inrikes och utrikes födda, inte är 

signifikant skilda på fem procents risknivå (p= 0,053). 

Skillnaderna i medelvärden för utbildningarnas arbetslöshetsnivåer för inrikes och utrikes 

födda varierar mellan födelseregioner och individer från Afrika och Anglosaxiska länder 

tenderar att välja utbildningar med något högre arbetslöshetsnivåer än individer födda i de 

övriga regionerna som ligger på relativ lika nivå. 
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Tabell 6. Medelvärdesskillnader för den av individen genomgångna utbildning fördelat på födelseregion. 

Angivet i procent 

Födelseregion Arbetslöshets medelvärde  n 

Sverige 12,30 2500 

Norden 11,38 306 

Mellaneuropa 11,62 248 

Östeuropa 11,11 83 

Mellanöstern 12,52 500 

Asien 11,87 366 

Afrika 14,51 97 

Övriga 10,94 292 

Anglosaxiska 14,63 76 

Central-Syd Amerika 12,29 532 

 

Dessa skillnader i individernas utbildnings arbetslöshetsnivåer signifikanstestas sedan med 

hjälp av en ANOVA. Resultaten visar att det finns en signifikant samvariation mellan 

födelseregionen och vilka utbildningar individer väljer. Individer födda i Sverige är generellt 

bättre på att välja utbildningar med lägre arbetslöshetsnivåer jämfört med de individer som är 

födda i Afrika samt Anglosaxiska länder som båda väljer utbildningar som har i genomsnitt 

lite drygt två procent högre arbetslöshetsnivåer. Däremot visar individer födda i Norden samt 

Sydostasien tendenser att välja utbildningar som har något lägre arbetslöshetsrisker än de 

utbildningar inrikes födda väljer. Bland de födelseregioner som utmärker sig med tendenser 

till valet av utbildningar med relativt högre arbetslöshetsnivåer jämfört med flera andra 

födelseregioner är Afrika och Anglosaxiska länder. Individer födda i Afrika har i genomsnitt 

utbildningar som har mellan två och lite drygt tre procent högre arbetslöshetsnivåer jämfört 
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med vad individer från de flesta andra länder har, medan individer födda i Anglosaxiska 

länder mellan 2,3 upp till 3,7 procent högre arbetslöshetnivåer.  

Regressionsanalys 

På samma sätt som för den första beroende-variabeln tar vi fram en modell där vi testar 

huruvida om man är utrikes född eller inte samvarierar med de arbetslöshetsnivåer som är 

förknippade med deras utbildningsval. Även här läggs stegvis kontrolvariabler in i modellen 

för att se deras eventuella påverkan.  

Tabell 7. Regressionsmodell. Beroende variabeln: Arbetslöshetsnivåer  

Oberoende variabler Modell 

(1) 

Modell 

(2) 

Modell 

(3) 

Modell 

(4) 

Modell 

(5) 

Utrikes födda 0,0 0,0 -0,002 -0,001 -0,011
***

 

Faderns 

utbildningsnivå 

 -0,005
**

 -0,002 -0,001 0.000 

Medelbetyg   -0,017
***

 -0,020
***

 -0,020
***

 

Kvinna    0,019
***

 0,013
***

 

Interaktionsvariabel     0.018
***

 

      

Intercept 0,122
***

 0,123
***

 0,178
***

 0,175
***

 0,177
***

 

R
2
 0 % 0,2 % 4,9 % 9,4 % 10,2 % 

n 3487 3487 3487 3487 3487 

Signifikansgränser ***=p<.001**=p<.01*=p<.05 
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Första modellen visar att huruvida individen är född i Sverige eller inte, förklarar inte någon 

variation i variabeln arbetslöshetsnivåer. När faderns utbildningsnivå tas in i modellen ökar 

modellens förklaringsstyrka något, till 0,2 procent. De variabler som har större 

förklarningsstyrka är medelbetyg och kön. När vi lägger till interaktionsvariabel ökar 

förklaringsstyrkan till 10,2 procent. Förutom första modellen är de övriga signifikant bättre på 

att predicera individernas utbildningsarbetslöshetsnivåer än om vi använde oss av 

medelvärdet för uppskattning av detta.  

I första modellen visar interceptet att en individ som är född i Sverige har i genomsnitt en 

utbildning som ligger på 12,2 procent arbetslöshetsnivå. Att vara utrikes född uppvisar ingen 

signifikant samverkan med valet av utbildning när det gäller arbetslöshetsnivåer. Att 

kontrollera för faderns utbildningsnivå samvarierar inte med individernas utbildningsval 

utifrån arbetslöshetsaspekten nämnvärt. Den effekten försvinner sedan när vi kontrollerar för 

återstående variabler. I modell tre visar interceptet att en individ med inrikes bakgrund som 

har lägsta medelbetyg och vars fader har lägsta utbildningsnivå har en utbildning med 

genomsnittlig arbetslöshetsnivå på 17,8 procent. Att ha högre medelbetyg har en signifikant 

positiv effekt på individernas arbetslöshetsnivåer, som minskar med 1,7 procent när 

medelbetyget ökar ett steg. I modell fyra kontrollerar vi för kön som visar sig ha en 

signifikant betydelse för individernas utbildningsval. En man som är född i Sverige som har 

lägsta medelbetyg och vars fader har lägsta utbildningsnivå har valt en utbildning med 

genomsnittlig arbetslöshetsnivå på 17,5 procent. En kvinna har en utbildning med i 

genomsnitt 1,9 procent högre arbetslöshet än en man. Medelbetyg fortsätter att ha en positiv 

inverkan då individerna har utbildningar med i genomsnitt 2 procent lägre arbetslöshetsnivåer 

när medelbetyget ökar ett steg. Individernas medelbetyg och deras kön är därmed viktigaste 

faktorer i vår modell för skillnader i utbildningsvalet utifrån arbetslöshetsnivåer. 

När interaktionsvariabeln kön*utrikesfödd inkluderas i modellen uppvisar den en signifikant 

effekt som innebär att det förekommer interaktion mellan kön och ”invandrarvariabeln”.  När 

vi tar denna i beaktning visar interceptet att en man som är född i Sverige med lägsta 

medelbetyg samt en far som inte har eftergymnasial utbildning har själv en utbildning med en 

genomsnittlig arbetslöshetsnivå på 17,7 procent. En man däremot som är utrikes född har en 

utbildning med en genomsnittlig arbetslöshetsnivå som är 1,1 procent lägre än för inrikes 

födda män. Inrikes födda kvinnor gör ”sämre” utbildningsval än inrikes födda män då deras 
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utbildningar har en i genomsnitt 1,3 procent högre arbetslöshetsnivå. När det gäller de 

utbildningar som utrikes födda kvinnor har ligger de på 1,8 procent högre arbetslöshetsnivå än 

utbildningar som inrikes födda kvinnors utbildningar.  

Analys 

I denna sista del kommer vi att analysera och diskutera de resultat som framkommit här ovan 

samt utforska kopplingarna till de teorier och den forskning som nämndes i början av 

uppsatsen. Syftet med denna uppsats var att se om det finns skillnader mellan inrikes och 

utrikes föddas i ”bättre” eller ”sämre” val av eftergymnasial utbildning.  

Det av oss funna resultaten visar att det finns skillnader i hur individer som är inrikes 

respektive utrikes födda gör sina utbildningsval. I genomsnitt är inrikes födda bättre på att 

välja utbildningar med högre årsinkomster, jämfört med individer som inte är födda i Sverige. 

Utrikes födda tenderar att välja utbildningar som har lägre arbetslöshetsnivåer.  

Tidigare forskning och teorier visar att individens invandrarbakgrund kan resultera i ett sämre 

utfall på arbetsmarknaden, inte minst manifesterat i skillnader på inkomster som bekräftas i 

tidigare studier (Le Grand & Szulkin, 2002; Rydgren, 2004; SCB, 2009, 2010b). Förekomsten 

av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är troligtvis en faktor i sammanhanget 

(Carlsson och Rooth 2007; Bursell 2007; Arai, Bursell och Nekby 2008). Utifrån 

arbetslöshetsnivåer visar vår analys av individernas val av utbildning att det finns tendenser - 

som är starkast för utrikes födda män - att välja utbildningar med lägre arbetslöshetsnivåer. 

Man skulle kunna spekulera om att deras utbildningsval påverkas av den diskriminering som 

förekommer på arbetsmarknaden på detta sätt att det väljer utbildningar med högre chans till 

anställning, eftersom män med utrikes född bakgrund är mer diskriminerade än kvinnor med 

utrikes född (Arai, Bursell och Nekby, 2008). Detta resultat kan möjligen också påverkas av 

arbetsmarknadssituationen och kan skilja sig beroende på konjunkturläge.  

Även när vi kontrollerar för social klass, med hjälp av faderns utbildningsnivå, består 

skillnader i hur individernas väljer utbildning. Tidigare forskning har bland annat visat att 

individer från familjer med högre utbildningsnivå tenderar att själva i högre grad studera 
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vidare (se exempelvis Boudon, 1974, s.20-39; Eriksson & Johnsson, 2002) samt att barn från 

”högre” klass tenderar att prestera bättre i skolan, vilket resulterar i att de även får högre 

betyg (Breen & Goldthorpe, 1997). Social klass är på detta sätt en viktig faktor som påverkar 

individernas utbildning. Vår analys visar att faderns eftergymnasiala utbildning samvarierar 

med inkomstnivåer för den utbildning individer väljer. De tendenser vi hittar är att individer 

väljer utbildningar med lägre inkomstnivåer om deras far har mer än eftergymnasial 

utbildning. Detta resultat kan tyckas förvånande, men social klass har dock ofta betydligt 

bredare definition än den av oss använda, vilket möjligtvis snedvrider resultaten något. I 

samband med detta slag av forskning skulle det vara intressant att ytterligare studera 

sambandet mellan föräldrar och barn. Det är dock viktigt att poängtera att de sociala 

skillnaderna inom utbildningarna i Sverige minskar, som ett av mycket få länder i världen 

(Erikson & Jonsson, 1993). Sambandet för valet av utbildningar med olika inkomstnivåer 

består trots att vi kontrollerar för medelbetyg. En utrikes född som är duktig i skolan kommer 

fortfarande att göra ”sämre” val av eftergymnasial utbildning än motsvarande inrikes individ. 

En bättre indikator på social bakgrund kanske skulle gett ett annat resultat eftersom i detta 

resultat verkar det om betyg är viktigare än socialklass och bakgrund. 

Utifrån valet av utbildning med olika arbetslöshetsnivåer har medelbetyg en signifikant 

betydelse för hur individer väljer. Högre medelbetyg bidrar till valet av utbildningar med 

lägre arbetslöshetsrisker. Detta kan innebära att konkurrensen om de utbildningar som tryggar 

jobb är ganska stor och blir begränsad till de duktigaste eleverna. 

Speciellt för invandrarkvinnor torde det finnas stora kulturella skillnader i hur kvinnor 

förväntas och rentav tillåts skaffa sig högre utbildning. Beroende på ursprung kan det finnas 

faktorer som inte bara påverkar moderns utbildningsbakgrund och yrke, utan också ger 

skillnader i hur deras döttrar väljer (eller förväntas och tillåts välja) utbildning. 

I vår analys har det framkommit att det finns heterogenitet i invandrargruppens 

utbildningsval. Vissa grupper av utrikes födda utmärker sig mer än andra (Afrika, 

Anglosaxiska länder) i sina val av utbildningar med högre arbetslöshetsrisker eller lägre 

genomsnittliga årsinkomster än individer från andra regioner. För vissa födelseregioner kan 

då möjligen finnas stora variationer i hur individer väljer sin utbildning. 
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Regressionsanalyser visar att den negativa betydelse som att vara utrikesfödd har på 

inkomstnivåer består även när vi kontrollerar för andra variabler. Vi kan dock inte utesluta att 

det kan finnas andra faktorer som påverkar individernas val av utbildning. Det låga 

förklaringsvärdet som de inkluderade kontrollvariablerna uppvisar tillsammans tyder dock på 

att det finns andra troligtvis viktigare faktorer som påverkar individernas val av utbildning. 

Den finns en stor skillnad som uppstår man när man tar in aspekten kön; kvinna. Kvinnor 

väljer generellt utbildningar som har betydligt lägre inkomstnivåer än män. En kvinna 

kommer att välja utbildning med betydligt lägre inkomstnivå oavsett bakgrund – detta gäller 

för inrikes såväl som utrikes födda. Detta kan vidare kopplas till förekomsten av 

värdediskriminering – det vill säga att kvinnor väljer eller sorteras till yrken eller branscher 

som är sämre betalda. För en fördjupning hänvisas till Meyerson och Petersen (1997). 

Man kan dock utläsa att faderns utbildningsnivå utgör en påverkande faktor speciellt för 

kvinnor, och detta stämmer väl överens med Boudons teorier om att familjens sociala klass 

påverkar individens förutsättningar.  

Utifrån arbetslöshetsnivåerna för de utbildningar som individer väljer pekar resultaten av våra 

analyser i motsatt riktning jämfört med tidigare forskning. Individer med invandrarbakgrund 

väljer utbildningar som har lägre arbetslöshetsnivåer men detta är dock inte signifikant på den 

vedertagna fem procents risknivå, utan ligger på 5,3 procents risknivå. Den signifikanta 

effekten finns däremot om födelseregioner jämförs. Individer födda i Afrika är sämre på att 

välja utbildningar utifrån arbetslöshetsnivåer såväl som individer födda i anglosaxiska länder. 

När vi kontrollerar för individernas kön, hittar vi signifikanta skillnader i individernas 

utbildningsval utifrån arbetslöshetsnivåer där det är utrikes födda män som gör ”bättre” val 

medan utrikes födda kvinnor gör ”sämre” val. Detta resultat kan dock inte tolkas som 

förklaring till den existerande diskrimineringen på arbetsmarknaden eftersom vi inte vet 

något om riktningen på sambandet.  

För att få en fullständig bild av huruvida det finns skillnader i fråga om hur och varför 

individer väljer sin utbildning skulle en kvalitativ ansats varit önskvärt men då skulle 

generella tendenser som uppstår vara svårare att uppfattas. En kvalitativ ansats skulle 

möjliggöra att få en djupare förståelse för vilka faktorer är viktigta när individer ställs inför 

valet av eftergymnasial utbildning. 
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Nackdel med denna data att vi har bara fått individers betyg från årskurs nio men det hade 

helts varit att föredra betyg från gymnasiet för att få en bättre bild hur individer betyg 

påverkar valet, speciellt i och med att det är gymnasiebetygen som är behörighetsgrundande 

för högre utbildning.    

Människan är ”komplicerad” och det finns många bakomliggande faktorer som påverkar en 

individ, såsom exempelvis bostadsmiljö, biologiska faktorer, intressen och begåvning samt 

föräldrarnas utbildningsnivå. Det skulle vara intressant att utvidga denna studie ytterligare 

och undersöka ifall resultatet skulle förändras om man tog in fler variabler – som till exempel 

bostadsort – eftersom man påverkas som individ av de människor som finns omkring en. 

Vissa attityder och särskild ”anda” kan påverka individer, både medvetet och omedvetet.  

I denna uppsats har vi inte lagt fokus på eventuella könsskillnader som kan uppstå vid 

utbildningsval men vad det har framgått i denna uppsats finns stora skillnader mellan könen 

som det vore intressant att bygga vidare på. 

Kvinnors utbildning ökar mer och mer och speciellt för invandrarkvinnor torde det finnas 

stora kulturella skillnader i hur de förväntas och rentav tillåts skaffa sig högre utbildning. 

Beroende på ursprung kan det finnas faktorer som inte bara påverkar moderns 

utbildningsbakgrund och yrke, utan också ger skillnader i hur deras döttrar väljer (eller 

förväntas och tillåts välja) utbildning. Det vore därför intressant att studera om det finns 

skillnader i utbildningsnivå bland kvinnor med utländsk bakgrund i jämförelse med inrikes 

födda, vilket vi i denna studie inte hade tillgång till.  
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