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Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka skillnader i utbildningsförväntningar bland 

utrikesfödda och infödda svenskar femtonåringar i Sverige. Tidigare studier har visat att 

utrikesfödda elever har sämre skolprestation än infödda svenskar, men högre ambitioner 

att satsa vidare på högskola eller universitet än infödda svenskar. Dessutom vill jag 

studera hur och på vilket sätt femtonåringars utbildningsförväntningar påverkas av 

föräldrarnas utbildningsnivå och testresultaten i matematik och läsning. En aktuell fråga 

som har varit av stort intresse i svensk forskning de senaste åren är könsperspektiv och 

könsrollerna. Detta tar jag upp i uppsatsen genom att studera om det finns skillnader 

mellan femtonåringars invandrarstatus i effekten av kön på femtonåringars 

utbildningsförväntningar. 

Jag har använt mig både av svensk och internationell tidigare forskningsteori samt av ett 

befintligt datamaterial från Pisa år 2003. Som teoretisk utgångspunkt använder jag mig 

av humankapital och socialtkapital samt primära och sekundära effekter. Denna 

kvantitativa uppsats tillvägagångssätt har varit en deduktiv ansats. Den valda metoden 

för att analysera variablerna har varit frekvenstabeller, enkla korstabeller och 

korstabeller med flera variabler samt logistisk regressionsanalys, både med och utan 

interaktion. Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan infödda svenskar 

och utrikesfödda gällande utbildningsförväntningar att ha intentioner att studera vidare 

på högskolan, där första generationens invandrare har högsta utbildningsförväntningar, 

följt av andra generationens invandrare. Dessa effekter blir starkare när man inkluderar 

social bakgrund och testresultat i matematik och läsning. 
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Inledning 

Skolframgång är något som diskuteras i alla möjliga sammanhang, inte minst i politiken. 

Vägen till skolframgång drivs av olika faktorer och omständigheter, bland annat 

utbildningsförväntningar. Tror man att man ska gå vidare till universitet eller högskola så är 

man oftare mer motiverad att välja en gymnasieutbildning som ger behörighet till detta. 

Utbildningsförväntningar föder studieframgång. Därför vill jag med denna studie undersöka 

utbildningsförväntningar och dess orsaker, i första hand med avseende på invandrarbakgrund. 

Tidigare forskning har visat att utrikesfödda elever ofta har högre studieambitioner än infödda 

svenskar, men sämre betyg (Jonsson & Rudolphi, 2009). 

I en rapport från Skolverket (2005) presenteras olika typer av faktorer som kan påverka 

ojämlikheter mellan elever med invandrarbakgrund och infödda svenskar för att uppnå 

skolframgång. Dessa faktorer är till exempel skolsystemet, socioekonomiska resurser där 

föräldrarnas utbildningsnivå ingår, arbete och sociala nätverk samt elevernas familjestruktur, 

boendesegregation och utanförskap. På grund av uppsatsens specifika frågeställningar blir 

tidigare studier en viktig del för att ta fram potentiella förklaringar och teorier för att få svar 

på frågeställningarna. I denna uppsats används som teoretisk utgångspunkt humankapital, 

socialt kapital samt primära och sekundära effekter. Angående metod och datadelen redovisas 

där det befintliga datamaterial från Pisa år 2003 som används. Där förklaras vilken metod som 

har använts för att operationalisera och bearbeta variablerna. I resultatdelen sammanfattas och 

presenteras de kvantitativa resultaten i tabeller. I diskussionsdelen i slutet av uppsatsen 

försöker jag presentera mina slutsatser och återkoppla till uppsatsens syfte samt föreslå några 

idéer till framtida studier. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsyfte är att undersöka skillnader i utbildningsförväntningar bland femtonåriga 

utrikesfödda och infödda svenskar i Sverige. Som nämnts ovan har utrikesfödda elever högre 

ambitioner än infödda svenskar. I denna studie vill jag studera dessa skillnader närmare. 

Specifikt studeras om effekterna av olika sociala faktorer skiljer sig mellan femtonåriga 

utrikesfödda och infödda svenskar vad gäller utbildningsförväntningar att ha intentioner att gå 
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till en högskola i Sverige. Jag gör även en uppdelning av elever med invandrarbakgrund i två 

grupper: första och andra generationens invandrare. Dessa förklaras detaljerat i avsnittet 

operationaliseringar. De sociala faktorer som analyseras är förutom invandrarstatus 

föräldrarnas utbildningsnivå, samt hur skillnaderna ser ut när man har kontrollerat för 

elevernas egna prestationer i form av testresultat i matematik och läsning. Undersökningen 

avser också att analysera invandrarstatusens inverkan på utbildningsförväntningar i relation 

till kön och social bakgrund bland femtonåringar. 

I denna undersökning kommer följande frågeställningar att studeras: 

 Hur ser skillnader mellan utrikesfödda och infödda svenskar ut efter att man tagit 

hänsyn till elevernas sociala bakgrund och testresultat i matematik och läsning?  

 På vilket sätt skiljer sig effekten av föräldrars utbildningsnivå på femtonåringars 

utbildningsförväntningar att fortsätta satsa på högre studier mellan utrikesfödda och 

infödda svenskar? 

 Finns det någon skillnad i utbildningsförväntningar mellan flickor och pojkar, och är 

könsskillnaderna olika mellan utrikesfödda barn och infödda svenskar?  

Avgränsningar 

De tidigare forskningsteorier som jag använder i denna uppsats kommer från svensk och 

internationell forskning, både från USA och från Europa, till exempel England, Norge, 

Frankrike, Tyskland, Holland. 

Det är viktigt att som teoretisk bakgrund presentera relevant forskning från Sverige i första 

hand då denna undersökning studerar utbildningsförväntningar bland femtonåringar som bor i 

Sverige, och man får en tydligare bild av vilka faktorer som har påverkat barnens 

studieförväntningar i tidigare studier i Sverige. Samtidigt är det viktigt att i undersökningen 

ha med relevant forskning från andra länder som USA (historiskt bred erfarenhet och många 

immigrerar dit) och från andra länder i Europa. 

I tidigare internationella studier hittar man undersökningar där man analyserar bland annat 

studieframgångar hos olika invandrargrupper som kommer till USA och Europa från bland 

annat Asien, Latinamerika, Karibien, Afrika och Mellanöstern. På detta sätt kan man få både 

ett lokalt och globalt perspektiv över vilka faktorer som påverkar skillnader mellan utrikes 

föddas och infödda svenskars utbildningsförväntningar att ha intentioner att välja en 

akademisk utbildning. 
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Denna studie är avgränsad till att använda databasen Pisa från år 2003 från Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD), där relevanta variabler kunde hittas. Detta 

innebär att studien endast bygger på dessa data som har tagits fram ett specifikt årtal. Studien 

är avgränsad till att bara omfatta femtonåringar i Sverige och är begränsad till de 

frågeställningar och svar som finns i databasen. En annan avgränsning som gjorts är att 

använda testresultat endast i matematik och läsning.  

En nackdel med Pisa som Gilljam & Persson (2011) beskriver är att undersökningen från Pisa 

har gjorts i drygt 50 olika länder och uppgifter som femtonåringar utarbetar rangeras olika i 

dessa länder, samt att det är svårt att hålla isär de olika typer av samhällsförändringar som 

karaktäriserar vissa länder eller är vanligare i vissa länder än andra. Dessutom ska man ta 

hänsyn till att skolsystemen i dessa länder skiljer sig mellan varandra. Vidare påstår 

författarna att en del av elevernas dåliga skolprestation kan förklaras med att 

lärarkompetensen har försämrats. 

Teori och tidigare forskning 

På grund av uppsatsens specifika frågeställningar vill jag från tidigare studier ta fram 

potentiella förklaringar och teorier som kan hjälpa till att förstå vilka faktorer som kan 

påverka utbildningsförväntningar mellan utrikesfödda och infödda svenskar. De senaste åren 

har det funnits ett stort intresse både från Skolverket, andra institutioner och forskare att 

studera varför det finns skillnader i skolframgång mellan utrikesfödda och infödda svenskar 

både i grundskolan och gymnasiet. Att detta fenomen förekommer både i Sverige och i de 

flesta OECD-länderna redovisar en rapport från Skolverket (2005). I samma rapport 

presenteras olika faktorer som kan påverka skillnader i skolprestation mellan de två 

grupperna, till exempel socioekonomisk bakgrund, där föräldrarnas utbildningsnivå ingår, 

segregation som inverkar på föräldrarnas sociala nätverk både i sitt bostadsområde och på 

arbetsmarknaden. Vidare betonas att gruppen med utländsk bakgrund är en mycket heterogen 

grupp på flera sätt, med olika nivå på språkkunskaper och även skillnader i hur lång tid de har 

varit bosatta i Sverige. Detta har givetvis stor inverkan på skolframgång. 

Angående socioekonomiska skillnader mellan utrikesfödda och infödda svenska barn belyser 

Schmid (2001) att de elever som har större risk att misslyckas akademiskt är de som kommer 
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från fattiga områden och tillhör minoritetsgrupper i samhället.  Detta leder till orättvis 

fördelning av möjligheter i samhället. Dessutom preciserar författaren att 

invandrarföräldrarnas kulturella och sociala kapital som de tar med sig från sitt ursprungsliga 

hemland spelar en viktig roll för de resultat som nästa generations invandrare kan uppnå. 

Tillika att föräldrarnas nätverk som mest baserar sig på andra individer med samma etniska 

bakgrund kan underlätta eller försvåra deras sociala kontakter i samhället. 

Enligt Coleman (1988) är humankapital personliga resurser som innebär att man innehar 

tillgångar som till exempel utbildning, språkkunskaper och ekonomiska tillgångar. Dessa 

resurser är begränsade till vissa individer. Dessutom redovisar Coleman att en av de viktigaste 

principerna för humankapital är att maximera detta kapital. Humankapital reproduceras till 

nästa generation via socialt kapital, med andra ord sociala relationer. 

Liknade resonemang har Lin (2001
b
:41-54) för definitionen humankapital. Han redovisar att 

humankapital är personliga resurser som innehas av enskilda individer som kan skaffa det 

genom att ärva det från sin omgivning, genom egen satsning och genom utbyte. Det har 

egenskapen att det är mycket begränsat. Dessutom belyser Lin att individen har tillgång till 

resurser via sociala band, med andra ord sociala resurser.  

Socialt kapital enligt Lin (2001
a
) är de tillgängliga sociala resurser som en individ har kontroll 

över. Socialt kapital påverkas av individens sociala kontext och i vilken social struktur 

individen befinner sig i samhället. Individens sociala position kan begränsa eller utöka 

individens resurser. En viktig roll för socialt kapital är att vara flöde för information genom 

sociala relationer. 

Brinbaum och Heath (2007) ifrågasätter att traditionella studier inom utbildningssociologin 

tenderar att endast lyfta fram familjebakgrund som förklaring genom att studera föräldrarnas 

yrke och familjernas materiella resurser, samt föräldrarnas kulturella bakgrund genom att 

studera deras utbildningsnivå. De indikerar att detta traditionella mått på socioekonomisk 

bakgrund inte är tillräckligt för att förklara varför de flesta i den nya generationen inte lyckas 

med sin studiekarriär. Dessutom påpekar de att det är viktigt att inse att olika förklaringar kan 

gälla på olika stadier av skoltiden. 

En faktor som kan inverka på utrikesfödda elever är segregation. Enligt rapporten från 

Skolverket (2005) leder boendesegregation ofta till skolsegregation. Elever med 

invandrarbakgrund tenderar att bosätta sig i invandrartäta områden, och skolorna där uppvisar 

lägre resultat än i andra skolor. Elever i invandrartäta områden har lägre socioekonomiska 
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resurser än elever som bor i andra bostadsområden. Även Brinbaum och Heath (2007) 

redovisar att grannskapets grundskolor kan ha vissa nackdelar eftersom etniska minoriteter 

tenderar att koncentreras till stadsdelar med sämre ekonomiska resurser. Dessutom bor de i 

bostadsområden som ofta associeras med sämre skolgång och högre läraromsättning. Schrauf 

(1999) belyser att bland de faktorer som han uppger hittar man för det första att de flesta 

invandrare bor i geografiskt avgränsade etniskt täta områden, där de använder sitt modersmål 

i de flesta sammanhang. Detta grannskapets band mellan etniska grupper ökar möjligheten att 

bibehålla minoritetsgruppens ursprungliga religion, samt att de fortsätter att fira sina högtider. 

Detta kan även kopplas till Lins (2001
a
) definition av socialt kapital. Vidare uppger Schrauf 

(1999) att effekten av blandäktenskap gör det svårare att bibehålla invandrares egna 

modersmål och kulturella band inom den egna etniska kulturgruppen, och detta kan inverka 

positivt på invandrares socialisering i det nya landet. En sista faktor som stoppar utvecklingen 

av det nya språket är invandrarens eget arbetsnätverk, där traditionella sysselsättningar bland 

dessa grupper gör att de i första hand använder sitt eget modersmål. Liknade resonemang 

framhåller också Brinbaum och Heath (2007) i sin forskning att västerländska 

utbildningssystem är avgörande faktorer som påverkar hur denna nya andra generation 

integrerar sig i samhället och hur de kan lyckas med skolframgång, som i sin tur kan leda till 

arbetsmarknadsintegration. 

En svensk longitudinellstudie av Bygren och Szulkin (2010) undersöker om etniskt 

segregerade bostadsområden – där personer med samma etniska ursprung delar samma sociala 

miljö under barndomen – påverkar skolframgång för barn med utländsk bakgrund. Deras 

empiriska analys visar att invandrarbarnens studiekarriär påverkas inte bara av den plats som 

de bor på utan även hur lång tid de bor där. Ju längre tid de bor i samma område, desto större 

risk att de presterar dåligt i skolan, samt att en stor del av dem inte studerar vidare. 

En svensk studie av Jonsson och Rudolphi (2009) visar att föräldrarnas roll för barnens 

skolframgång är determinant, och de påpekar att föräldrarna ser på högre utbildning som ett 

verktyg som kan leda till barnens framgång i livet. Vidare lyfter författarna fram att 

utbildningsval är relaterat till skolprestation, de redovisar att barn till icke-europeiska 

invandrare i Sverige oftare har ofullständig gymnasieutbildning och sämre betyg som hindrar 

en stor andel av dem att fortsätta med vidare studier. Dessutom belyser författarna angående 

utbildningsval till gymnasiet att flera av de icke-europeiska invandrarna av andra 

generationen inte söker till gymnasiet. Men bland andra generationens invandrare som gör 

detta val är det mera vanligt att välja gymnasiala utbildningar som kan leda till högre studier 
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än yrkesgymnasiala utbildningar. Däremot värderas dessa två typer av gymnasiala 

utbildningar bland andra generationens invandrare från nordiska länder nästan exakt lika som 

den värderas av majoritetsbefolkningen. Det är tydligt att det finns en hög ambition att kunna 

utvecklas vidare bland barn till icke-europeiska invandrare i Sverige. 

En likartad slutsats visar en studie om familjebakgrundens effekter på eleverna med 

latinamerikanskt ursprung som bor i USA av Donato & Wojtkiewicz (1995), att det finns ett 

signifikant samband i sin studie genom att inte bara analysera barnens födelseort utan också 

föräldrarnas födelseort. Analysen avslöjar att födelseortvariabelns effekter visar att 

amerikanskfödda mexikaner med båda föräldrarna som var utrikesfödda hade signifikant 

högre chans att slutföra gymnasiet än amerikanskfödda mexikaner med amerikanskfödda 

föräldrar. Samtidigt kan noteras att amerikanskfödda mexikaner vars båda föräldrar var 

utrikesfödda hade lika stor chans som amerikanskfödda vita att avsluta gymnasiet. Dessutom 

påpekar författarna att de flesta föräldrar med högre utbildningsnivå har mera ekonomiska 

resurser för att finansiera barnens utbildning. 

Gällande utrikesfödda med höga ambitioner visar en annan artikel som studerar skolprestation 

och utbildningsval både i Sverige och England att skolprestationerna tenderar att vara låga 

bland de flesta etniska minoritetsgrupper, men att etniska minoriteter har högre förväntningar. 

Detta fenomen blir tydligare när man beaktar föräldrarnas socioekonomiska position enligt 

Jackson, Jonsson & Rudolphi (2012) 

Ojämlika utbildningsmöjligheter från ett sociologiskt perspektiv hänvisar till skillnader i 

utbildningsnivå enligt elevernas sociala bakgrund. Detta innebär skillnader i social prestation 

enligt social bakgrund och sociala möjligheter. Det finns två mekanismer som kan förklara 

hur social bakgrund kan vara en faktor som skapar och inverkar på skillnader i 

utbildningstransitioner som kan leda till skolframgång: primära och sekundära effekter. 

Primära effekter talar om huruvida elevernas sociala bakgrund påverkar deras 

utbildningsresultat, till exempel betyg. Sekundära effekter innebär att barn från olika social 

bakgrund utan hänsyn till utbildningsresultat gör olika pedagogiska val. (Erikson m.fl., 2007) 

En ytterligare indikator på föräldrarnas utbildningsnivå som inverkar på barnens 

skolframgång är språkkunskap, belyser Schrauf (1999). Författaren drar slutsatsen att barnens 

möjlighet till språkinlärning både är påverkad av språksocialisationsprocessen och införlivad i 

kulturen, samt att det finns några faktorer som påverkar, vidmakthåller eller försämrar 

modersmålet i nästa generation. Detta i sin tur påverkar barnens inlärning och utveckling av 

det nya språket. Bristande språkkunskaper omnämns på liknande vis i Skolverkets rapport 
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(2005) som en förklaring till elevernas lägre betyg. Detta kan vara bland annat på grund av att 

elevernas kunskap i det svenska språket stöds hemifrån och att det kan förekomma att vissa 

lärare saknar behörighet i svenska som andraspråk. 

Brinbaum och Heath (2007) belyser att invandrarföräldrar inte bara ofta överför sin lägre 

kunskap i svenska språket utan även sina högre ambitioner att lyckas i den nya landet. 

Schmid (2001) uppger att även mottagningen av de nya invånarna i det nya landet är en faktor 

som spelar en viktig roll för deras möjligheter att anpassa sig i det nya samhället. Författaren 

lyfter fram och utvecklar Ogbus (1991,1992) och Ogbu, J.U. & Matute-Bianchi (1986) teori 

om att klassificera de nyanlända immigranterna i USA i två stora grupper: frivilliga och 

ofrivilliga minoriteter. Dessa två grupper har olika mottagning och olika processer för 

integrationen i det nya samhället vilket påverkar föräldrarnas arbetsmarknadsintegration och 

invandrarbarnens framgång. Frivilliga minoriteter har kommit av fri vilja till USA på eget 

initiativ och vill gärna integrera sig i det nya samhället som kan erbjuda en bättre framtid för 

deras familjer, och denna grupp värderar utbildning högt. Ofrivilliga minoriteter har däremot 

kommit till USA mot sin vilja eller har varit tvungna att invandra. De har svårare att anpassa 

sig och integrera sig i det nya samhället eftersom de var tvungna att lämna sitt hemland. 

 

Jackson, Jonsson och Rudolphi (2012) beskriver att i de flesta länder i Europa bygger 

skolsystemen på ett selektivt system av urval baserat på provresultat eller betyg. Författarna 

anser att detta system har som nackdel att det begränsar möjligheterna till utbildning för barn i 

fattigare förhållanden och leder till att man inte tillvaratar talanger. Samtidigt preciserar 

författarna att det är en fördel att detta utbildningssystem drivs av val vilket är värdefullt för 

etniska minoritetsgrupper. Trots att föräldrarna i etniska minoritetsgrupper kan vara 

diskriminerade och bor i kulturellt eller socialt utanförskap, samt att många elever växer upp 

med mindre resurser än sina klasskamrater från majoritetsbefolkningen, har eleverna i 

minoritetsgrupper möjlighet att utvecklas genom att högre ambitioner hos studenter i detta 

system ges gott om utrymme vilket innebär att de kan gå vidare i studiekarriären och 

underlättar deras integration i värdlandet. 

Gällande utbildningsinstitutioners inverkan på elevernas resultat belyser Mijse &Van de 

Wefhors (2010) att utbildningsinstitutioner och olika skoltyper lyder under lagar. 

Regeringarna beslutar vad som ska läras ut i skolorna, om läroplanen är oftast standardiserad 

för alla skolor. Den geografiska placeringen var olika skolor ligger kan underlätta eller 

försvåra för barn med olika bakgrund att få lika villkor i skolsystemet. 
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De senaste åren har det varit ett stort intresse för könsperspektiv och könsroller i svensk 

forskning där man kan hitta Jonsson & Rudolphi (2009) som visar intresse för att avslöja om 

etniska skillnader är desamma för pojkar och flickor i Sverige. Författarna förväntar sig 

mindre ”nytta” av flickors utbildning på grund av traditioner i hemlandet, kvinnans könsroll i 

hemmet och kvinnors begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. I motsats till deras 

förväntningar visade deras analys att flickor hade än större fördelar framför pojkar när det 

gäller att välja akademisk utbildning på grund av deras höga ambitioner, men inte när det 

gällde betyg. Författarna lyfter fram att kommande forskning borde följa upp studien av 

interaktionseffekter mellan kön och etniskt minoritetsursprung. 

Hypoteser  

Syftet med studien är att analysera om och på vilket sätt utrikesfödda och infödda svenska 

femtonåringars utbildningsförväntningar skiljer sig och påverkas av föräldrarnas 

utbildningsnivå och testresultaten i både matematik och läsning för att fortsätta satsa på högre 

studier. Dessutom om könsskillnaderna är olika mellan utrikesfödda och infödda svenskar. 

Avsnittet Teori och tidigare forskning visar vilka ojämlikhet i transitioner som leder till 

skolframgång, och att det kan produceras av två grundläggande processer: primära och 

sekundära effekter. Å ena sidan kan man genom att analysera primära effekter försöka hitta 

mekanismer som kan koppla femtonåringars sociala bakgrund, det vill säga etniska bakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå, om de bor med båda föräldrarna eller inte, till dessa 

femtonåringars utbildningsresultat och utbildningsförväntningar genom betyg/skolframgång. 

Å andra sidan kan man genom att studera sekundära effekter se om det finns ett samband 

oberoende av betyg/skolframgång mellan utbildningsförväntningar och femtonåringar med 

olika social bakgrund. 

Hypotes 1: 

Femtonåringar med invandrarbakgrund har högre utbildningsförväntningar än infödda 

svenskar att studera på universitet eller högskola i framtiden.  Denna hypotes baseras på 

tidigare resultat som visar att utrikesfödda har större ambitioner än infödda svenskar. 

Hypotes 1a: 

Det positiva sambandet mellan invandrarstatus och utbildningsförväntningar blir starkare efter 

att man kontrollerar för föräldrarnas utbildning, familjestruktur och femtonåringarnas 

testresultat i matematik och läsning. Denna hypotes bygger på tidigare studier att utrikesfödda 
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barn har lägre social bakgrund och sämre prestation men högre ambitioner än infödda svenska 

barn. 

Hypotes 2: 

Det finns skillnader enligt femtonåringars invandrarstatus i effekten av föräldrarnas 

utbildningsnivå på femtonåringars utbildningsförväntningar. Denna hypotes bygger på 

tidigare forskningar som visar att föräldrarnas kulturella kapital och högra förväntningar i 

vissa grupper överförs till barnen och inverkar på deras skolframgång.  

Hypotes 3: 

Det finns skillnader enligt invandrarstatus i effekter av kön på femtonåringars 

utbildningsförväntningar. Denna sista hypotes bygger upp på Jonsson & Rudolphis (2009) 

rekommendation att kommande studier borde analysera interaktionseffekter mellan kön och 

etniskt minoritetsursprung. 
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Metod och data 

Följande avsnitt redovisar analysmetoder som används i undersökningen med hänsyn till 

frågeställningen. Jag kommer att göra en kvantitativ undersökning. 

Datamaterial  

Undersökningen använder sig av ett befintligt datamaterial från den standardiserade studien 

Pisa år 2003 (Programme for International Student Assessment). Pisa är en internationell 

studie inom OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och 

genomförs vart tredje år. Syftet med Pisa är att undersöka femtonåriga elevers studienivå i de 

deltagande länderna. 

Pisa år 2003 är en internationell studie där 41 olika länder deltog, bland annat Sverige. Jag 

kommer att använda mig av datamaterial från Pisa år 2003 och inte från de senaste 

undersökningarna från 2006 eller 2009 eftersom jag vill undersöka femtonåringars 

utbildningsförväntningar. Det finns en fråga i Pisa år 2003 som kan mäta elevernas 

utbildningsförväntningar att satsa eller inte satsa på akademiska studier i framtiden. 

Analysmetod 

Uppsatsens tillvägagångssätt har varit deduktiv ansats på grund av att teorierna och tidigare 

forskning har legat till grund för hypoteserna. Den första delen av analysen börjar man genom 

att underlätta bearbetning av materialet för analysen med omkodning av variablerna. Sedan 

görs en univariat analys där varje variabel sammanfattas. Där kan man titta närmare på 

variablernas samband, detta gör man med hjälp av frekvenstabeller. Frekvenstabeller är ett 

enkelt och tydligt sätt att redovisa fördelningen av diskreta variabler, dvs man summerar ett 

antal observationer av en variabel. I denna undersökning är det lämpligt att använda 

frekvenstabeller på grund av att både de beroende och de oberoende variablerna antingen är 

på nominal eller ordinal nivå. 

Angående testresultaten i matematik och läsning så tillhör de gruppen variabler som är 

kontinuerliga, så man räknar ut deras medelvärde. Utbildningsförväntningar, kön, etnicitet 

och familjestruktur är variabler på nominal nivå på grund av att de kategoriseras i en grupp 
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utan rangordning. Föräldrars utbildningsnivå är en variabel på ordinal skalnivå, det vill säga 

de har en gemensam rangordning. Testresultaten i matematik och läsning tillhör variabler på 

kontinuerlig skalnivå. (Edling & Hedström, 2003:15- 25) På detta sätt kan man jämföra 

medelvärden från testresultaten samt procent i olika invandrarstatusgrupper. 

Sedan fortsätter man analysen med trivariata korstabeller, där ingår analysen med enkla 

korstabeller och korstabeller med tre variabler, för att få fram ett eventuellt samband mellan 

utbildningsförväntningar och de oberoende variablerna. Mer exakt undersöks om sambandet 

mellan föräldrarnas utbildningsnivå och kön i relation till femtonåringars 

utbildningsförväntningar skiljer sig mellan olika invandrarstatusgrupper. 

I sista delen kombineras analysen och variablerna bearbetas med logistisk regressionsanalys 

och testas både utan och med interaktioner. Det är lämpligast att använda en logistisk 

regressionsanalys när den oberoende variabeln är dikotom, det vill säga kan anta två olika 

värden, i detta fall där femtonåringar ska svara antingen ja eller nej om de har intentioner att 

fortsätta läsa på universitets- eller högskolenivå. Enligt Edling & Hedström (2003: Kap 8) är 

det bättre att använda en logistisk regressionsanalys när den beroende variabeln kan anta två 

värden, antingen 1 eller 0. På detta sätt hamnar prediktioner av modellen i 

sannolikhetsintervallet mellan 0-1. Den beroende variabeln kan anta två värden, antingen Y=1 

när femtonåringar har utbildningsförväntningar att studera vidare på universitet/högskola eller 

Y=0 när femtonåringar inte har utbildningsförväntningar att studera vidare. 

Operationaliserig och bearbetning av materialet från databasen från Pisa år 2003 sker i det 

statistiska dataprogrammet SPSS. 
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Operationaliseringar 

Tabell 1 

Andel och medelvärde av samtliga svar från femtonåringar 

 Procent medelvärde 

Beroende variabel 

Förväntad att gå på universitet/högskolan 

 

57,0 

 

Oberoende variabler   

Infödda svenskar 

Första generationens invandrare 

Andra generationens invandrare 

81,4 

5,6 

12,9 

 

Modern låg utbildningsnivå 

Modern medel utbildningsnivå 

Modern hög utbildningsnivå 

16,5 

30,5 

53,0 

 

Fadern låg utbildningsnivå 

Fadern medel utbildningsnivå 

Fadern hög utbildningsnivå 

23,9 

30,6 

45,5 

 

Kvinna 

Man 

49,4 

50,6 

 

Bor med båda föräldrarna 

Bor ej med båda föräldrarna 

Testresultat i matematik 

Testresultat i läsning 

67,7 

32,3 

 

 

 

507,95 

513,12 

N 4624 4624 
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Beroende variabel 

I denna uppsats är man intresserad av att veta om femtonåringar har intentioner att välja 

universitets-/högskolestudier i framtiden eller inte. Därför är undersökningens beroende 

variabel utbildningsförväntningar. Variabeln kommer att transformeras till en dummyvariabel 

utifrån frågan: Vilken/Vilka av följande förväntar du dig att avsluta? Frågan har sex olika 

svarsalternativ. De första fyra svarsalternativen som är likvärdiga med att eleverna ej har 

utbildningsförväntningar att fortsätta med universitets/högskolestudier i framtiden kommer att 

kodas som referenskategori med ”0”. De två sista svarsalternativen som innebär att 

femtomåringars utbildningsförväntningar är att välja att studera på universitet/högskola 

kommer att kodas med ”1”, och denna variabel heter ”forvanta”. Den inkluderar alla som 

tänker fortsätta studera vidare på universitet/högskola. Tabell 1 visar att 57,0 procent av 

femtonåringarna i studien förväntas att studera vidare på universitet eller högskola. Bortfallet 

var 0,4 procent, vilket är lågt. 

Oberoende variabler 

Oberoende variabeln etnicitet är den viktigaste i analysen och operationaliseras utifrån 

frågorna: I vilket land är du och dina föräldrar födda? Som svarsalternativ: Sverige, annat 

land och saknas. Här gör man en ny variabel som heter ”invandra_status”. Variabeln 

transformeras till tre dummyvariabler. Den första dummyvariabeln kategoriserar eleverna som 

tillhör den första generationens invandrare, det vill säga att femtonåringarna och deras 

föräldrar är födda utomlands. Denna variabel är kodad som ”1”. Den andra dummyvariabeln 

kategoriserar eleverna som tillhör den andra generationens invandrare, det vill säga 

femtonåringar som är födda i Sverige och minst en av deras föräldrar är född utomlands. 

Denna variabel kodas som ”2”. Och referenskategorin är sammansatt av femtonåringar som är 

födda i Sverige och att även deras föräldrar är födda i Sverige. Denna variabel kodas som ”0”.  

Tabell 1 visar att 81,4 procent av de tillfrågade femtonåringarna är födda i Sverige och att 

båda deras föräldrar är födda i Sverige. Andelen av femtonåringarna som är första 

generationens invandrare är 5,6 procent och andelen av femtonåringarna som är andra 

generationens invandrare är 12,9 procent. Bortfallet var relativt lågt: 1,3 procent. 

Oberoende variabeln moderns utbildningsnivå kommer att operationaliseras från två frågor. 

Den första frågan är: Vilka av följande utbildningar har din mor genomgått och avslutat i 

skolan? Med fem svarsalternativ. Och den andra frågan är: Har din mor någon av följande 

kvalifikationer? För att få en total effekt som baseras på de utbildningsnivåer som kan 
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studeras i denna databas i Pisa så transformeras variabeln till tre dummyvariabler. De tre nya 

variabler som mäter föräldrarnas olika utbildningsnivåer har skapats med avseende på 

Unescos ISCED mått på utbildning (Unesco, 1997). Den första dummyvariabeln inkluderar 

femtonåringar vars mödrar har låg utbildningsnivå, med andra ord nioårig grundskola eller 

mindre. Den andra dummyvariabeln inkluderar femtonåringar vars mödrar har 

mellanutbildningsnivå, det vill säga gymnasieutbildning. Variabeln för hög utbildning hos 

modern består av tre svarsgrupper som transformeras till en dummyvariabel. Denna sista 

grupp består av femtonåringar vars mödrar har universitets- eller högskoleutbildning på minst 

3 år. Tabell 1 visar att 16,5 procent av de tillfrågade femtonåringarna har en mor som har låg 

utbildningsnivå. Andelen av femtonåringarna vars mödar har mellanutbildning är 30,5 procent 

och andelen elever vilkas mödrar har hög utbildning är 53 procent. Bortfallet är 6,0 procent. 

Även faderns utbildningsnivå konverteras till dummyvariabler som operationaliseras från två 

frågor. Den första är: Vilka av följande utbildningar har din pappa genomgått och avslutat i 

skolan? Och den andra frågan är: Har din far någon av följande kvalifikationer? På 

motsvarande sätt som för variabeln moderns utbildningsnivå så transformeras variabeln till tre 

dummyvariabler med ”låg” som referens. Andelen av femtonåringarna vars fäder har låg 

utbildningsnivå är 23,9 procent, andelen vars fäder har mellanutbildning är 30,6 procent och 

andelen med högutbildade fäder är 45,5 procent. Bortfallet är 9,5 procent. 

Oberoende variabeln kön kommer att operationaliseras utifrån frågan: Är du ”Kvinna” eller 

”Man”? Variabeln kommer att operationaliseras som en dummyvariabel, där 

referenskategorin blir Man som kodas med ”0”, och Kvinna ska kodas med ”1”. 

Frekvenstabellen visar att andelen elever som är kvinnor/flickor är 49,4 procent. Andelen 

män/pojkar bland de tillfrågade eleverna är 50,6 procent. Det finns inget bortfall. 

I denna uppsats analyserar vi om det finns skillnader på barns utbildningsnivå när man lägger 

in kontrollvariabeln familjestruktur, det vill säga om femtonåringar bor med båda föräldrarna 

eller inte. Kontrollvariabeln familjestruktur operationaliseras från frågan: Med vem bor du 

hemma för det mesta? Utifrån denna fråga skapas en dummyvariabel där femtonåringar som 

bor med båda föräldrarna kodas med ”1” och heter ”bor_2forald”, medan övriga kodas med 

”0”. I gruppen övriga ingår de som bor med endast en förälder eller med annan 

vårdnadshavare som kan vara flera olika alternativ som exempelvis styvmor, styvfar, 

fosterföräldrar, kusin, syskon, mor- eller farföräldrar etc. Tabell 1 visar att 67,7 procent av de 

tillfrågade femtonåringarna bor med båda föräldrarna för det mesta och att 32,3 procent inte 

gör det. Bortfallet är relativt lågt: 1,8 procent. 
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Testresultaten i matematik och läsning som de deltagande femtonåringarna genomförde i 

Pisa-studien kommer att användas som ett mått på elevernas skolframgång. Testerna i 

matematik och läsning var indelade i fem olika deltester. Variablerna operationaliseras till ett 

medelvärdesresultat där alla fem resultaten från alla moment/delar i matematiktester adderas 

och divideras med antalet variabler (5), vilket representerar de fem olika momenten/delarna i 

matematiktestet. Tabell 1 visar att 507,95 är medelvärde för testresultat i matematik. På 

samma sätt operationaliseras variablerna i testresultaten i läsning, där medelvärde för 

testresultat i läsning är 513,12. Det fanns inget bortfall för variabeln resultat. 

Bortfallanalys 

En svaghet med Pisa år 2003 som kan ge internt bortfall är att det är ett tidskrävande test för 

femtonåringar, de ska utföra tre stora tester i matematik, läsning och naturvetenskap vilket 

kräver tid. Dessutom ska de uppge personlig information som vissa kan ogilla att göra. 

Angående det interna bortfallet ska man ta hänsyn till frågor som är utelämnade (obesvarade) 

av femtonåringarna. I delen operationalisering kan man konstatera att det interna bortfallet i 

några frågor inte är så stort, men bland de frågor som visar ett signifikant internt bortfall 

finner man både variablerna moderns och faderns utbildningsnivå med 6,0 respektive 9,5 

procent. Detta interna bortfall i båda frågorna beaktas inom de totalt 4624 tillfrågade 

femtonåringarna som att 94,0 respektive 90,5 procent av dem har svarat på frågorna. En 

förklaring till detta bortfall kan vara att föräldrarnas utbildningsnivå kan vara en känslig eller 

svår fråga att svara på bland de tillfrågade femtonåringarna, vilket kan leda till att man väljer 

att inte svara på frågan. De svar som saknas har kastats bort och ingår inte i analysen. Detta 

gäller för samtliga frågor. 

Validitet 

En värdering av validitet i detta studium kan göras med hänsyn till att det är Pisa databas år 

2003 som används, dvs datamaterialet har insamlats för 10 år sedan och man kan ifrågasätta 

materialets validitet. Trots denna nackdel används databasen från Pisa år 2003 på grund av att 

den innehåller en fråga som mäter femtonåringars utbildningsförväntningar och syftet med 

denna uppsats är att studera utbildningsförväntningar bland femtonåringar.  
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Resultat 

Tabell 2 (procent/medelvärde) 

Samband mellan invandrarstatus och övriga variabler 

Invandra status Infödda 

svenskar 

1:a generation 

invandrare 

2:a generation 

invandrare 

N Sig. 

Förväntad att gå på 

universitet/högskolan(%) 

55,9 

 

62,8 61,7 4558 ,004    

Moderns utbildning (%) 

Låg 

Medel 

Hög 

 

14,2 

32,0 

53,8 

 

31,1 

20,1 

48,8 

 

24,4 

26,1 

49,4 

4309 ,000 

 

  

Faderns utbildning (%) 

Låg 

Medel 

Hög 

 

23,2 

32,1 

44,7 

 

25,1 

20,3 

54,5 

 

28,3 

24,0 

47,7 

4153 ,000 

Kön (%) 

Kvinna 

Man 

 

49,1 

50,9 

 

51,3 

48,7 

 

50,3 

49,7 

4566 ,684 

Familjestruktur (%) 

Bor båda föräldrar 

Ej bor båda föräldrar 

 

69,8 

30,2 

 

67,8 

32,2 

 

55,5 

44,5 

4500 

 

,000 

 

 

Medelvärde testresultat 

Matematik 

Läsning 

 

516,38 

520,62 

 

422,68 

428,59 

 

500,05 

512,03 

 

4566 

4566 

 

,000 

,000 
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Tabell 2 presenterar samband och procentuell fördelning för invandrarstatus och övriga 

variabler. I tabellen kan man se att det finns en signifikant skillnad mellan infödda svenskar 

och utrikes födda att ha förväntningar att satsa på högskoleutbildning i framtiden. Bland första 

generationens invandrare har 62,8 procent förväntningar att satsa på högskoleutbildning i 

framtiden, följt av andra generationens invandrare med 61,7 procent, och för infödda svenskar 

är det 55,9 procent. Invandrarbarn är mer ambitiösa.  

I den deskriptiva analysen framgår att bland infödda svenska femtonåringar så har 14,2 

procent mödrar med låg utbildning, vilket är betydligt lägre än motsvarande siffra för de båda 

invandrargrupperna där 31,1 procent av första generationens invandrare och 24,4 procent av 

andra generationens invandrare har lågutbildade mödrar. Infödda svenskar har dock inte så 

mycket större andel högutbildade mödrar som man kanske skulle kunna tro, 53,8 procent av 

de infödda svenska femtonåringarna i studien har högutbildade mödrar medan motsvarande 

siffra för de två invandrargrupperna är 48,8 procent (första gen) respektive 49,4 procent 

(andra gen). Bland infödda svenska femtonåringar i studien har 32,0 procent mödrar med 

medelutbildningsnivå, vilket är den högsta siffran och klart mer än första generationens 

invandrare med 20,1 procent. Mittemellan finner vi andra generationens invandrare där 

motsvarande siffra är 26,1 procent. Detta indikerar att första och andra generationens 

invandrare inte är homogena grupper, utan deras bakgrund skiljer sig mellan varandra. 

 

När man analyserar tabellerna för fädernas utbildningsnivå så finner man delvis ett annat 

mönster än för mödrarna, och även här finns det intressanta resultat som sticker ut lite. De tre 

grupperna har inte lika tydlig skillnad i andelen lågutbildade fäder som vi såg för deras 

mödrar, men den skillnad som finns är delvis omvänd. Femtonåriga infödda svenskar har 

fortfarande lägst andel lågutbildade fäder (23,2 procent), men skillnaden mot de två 

invandrargrupperna är betydligt mindre än för mödrarna. Det skiljer 1,9 procentenheter till 

första generationens invandrare med 25,1 procent lågutbildade fäder medan det skiljde 16,9 

procentenheter mellan samma grupper för mödrarna. Störst andel lågutbildade fäder har andra 

generationens invandrare, 28,3 procent. Andelen medelutbildade fäder ligger väldigt nära 

andelen medelutbildade mödrar i alla tre grupperna. Men andelen högutbildade fäder uppvisar 

också ett intressant mönster. Här sticker första generationens invandrare ut som den största 

gruppen med 54,5 procent högutbildade fäder. Därefter följer andra generationens invandrare 

med 47,7 procent medan infödda svenskar har lägst andel, 44,7 procent. Andelen 

högutbildade fäder bland första generationens invandrare är alltså 9,8 procentenheter högre än 

bland infödda svenskar. 
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I deskriptiv analys kan man se att andelen flickor och pojkar i studien är jämnt fördelad. Man 

kan också se att bland infödda svenskar och första generationens invandrare bor 68-70 procent 

med båda föräldrarna, medan det bland andra generationens invandrare bara är 55,5 procent, 

det vill säga 13-14 procentenheter lägre. Skillnaderna i testresultat i både matematik och 

läsning är signifikant på 99,9 procentsnivån. När man tittar på testresultatens medelvärden i 

matematik, har infödda svenskar det högsta medelvärdet med 516,38, följt av andra 

generationens invandrare med 500,05 och sist kommer första generations invandrare med 

422,68. För testresultatens medelvärde i läsning upprepar sig samma mönster, där infödda 

svenskar har högsta medelvärdet med 520,62 följt av andra generationens invandrare med 

512,03 och sist med det lägsta medelvärdet kommer första generationens invandrare med 

428,69. 

Tabell 3 

Andel som förväntar sig fortsätta till högskola/universitet 

enligt invandrarstatus och föräldrarnas utbildning samt kön 

Förväntat gå Univer/Högsk Moders utbildning Faders utbildning Kön 

Invandrarstatus Låg Med Hög Låg Med Hög M K 

Infödda svenskar  39,1 51,0 65,6 44,4 53,1 67,3 48,5 63,5 

Första generationens invandrare 46,1 67,3 72,3 56,9 63,8 69,8 52,8 72,4 

Andra generationens invandrare 55,3 56,7 68,9 52,4 59,5 72,2 57,0 66,3 

Sig ,000 ,000 ,000 

 

I tabell 3 bearbetas och sammanfattas variablerna i korstabeller. Tabellen 3 visar andelen av 

femtonåringarna som förväntar sig att fortsätta till universitet eller högskola enligt 

invandrarstatus och föräldrarnas utbildningsnivå samt invandrarstatus och kön. 

Tabell 3 visar en positiv stark samvariation mellan moderns utbildning och 

utbildningsförväntningar i alla tre kategorier av invandrarstatusvariabeln. Bland infödda 

svenska femtonåringar med lågutbildade mödrar är skillnaden i utbildningsförväntningar 26,5 

procentenheter jämfört med att ha en högutbildad mor. Femtonåringar från första och andra 
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generationens invandrare uppvisar 26,2 respektive 13,5 procentenheters skillnad i 

utbildningsförväntningar mellan att ha en mor med låg eller hög utbildningsnivå.  

Samma positiva effekt på femtonåringars utbildningsförväntningar visar tabellen enligt 

faderns utbildning. Bland femtonåriga infödda svenskar med fäder med låg utbildningsnivå är 

det 22,9 procent färre som förväntar sig att fortsätta studera på universitet/högskola, bland 

första generationens invandrare är motsvarande skillnad 12,9 procentenheter och bland andra 

generationens invandrare är det 19,8 procentenheter. Sammanfattningsvis inverkar 

föräldrarnas utbildning på femtonåringars utbildningsförväntningar att satsa på högre studier i 

framtiden. Det är intressant att se att enligt mödrars utbildning finns den klart minsta 

skillnaden bland andra generationens invandrare medan första generationens invandrare och 

infödda svenskar är ganska lika. När det gäller utbildningsförväntningar enligt faderns 

utbildning är skillnaden minst bland första generationens invandrare. 

Vad gäller kön skiljer sig resultaten på så sätt att flickor har större ambitioner än pojkar att 

satsa på universitets- eller högskolestudier i framtiden. Högst av alla är första generationen av 

invandrarflickor med 72,4 procent och lägst är infödda pojkar med 48,5 procent. Högsta 

andelen pojkar som vill fortsätta är bland andra generationens invandrare med 57,0 procent. 

 

I tabell 4 och 5 testas och beskrivs resultaten av fördelningen av variablerna som ingår i 

samtliga sex modeller genom att använda antingen en logistisk regressionsanalys utan samt 

med interaktioner. 

I tabell 4 ingår tre olika modeller. I modell 1 studeras sambandet mellan 

utbildningsförväntningar att fortsätta satsa på universitet eller högskola i framtiden och 

invandrarstatusvariabeln. I modell 2 testas sambandet på hur utbildningsförväntningar 

påverkas av invandrarstatusvariabeln efter att man kontrollerar för föräldrarnas utbildning, 

familjestruktur och kön. I modell 3 kontrollerar man även för testresultat i matematik och 

läsning. Dessutom kan i modell 3 studeras om effekten av testresultat i matematik och läsning 

eventuellt är en primär eller sekundär effekt, alltså om invandrarstatus påverkar förväntningar 

genom skolprestation. 
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Tabell 4 

Logistiska regressionsanalyser med interaktioner 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Invandrarstatus    

1:a gen. invandrare 1,336* 1,499** 4,823*** 

2:a gen. invandrare 1,272** 1,412** 1,627*** 

Moders utbildning    

Medel  1,420** 1,022 

Hög  2,104*** 1,630*** 

Faders utbildning    

Medel  1,259* 1,047 

Hög  1,847*** 1,688*** 

Famijestruktur    

Bor inte med  båda föräldrar  0,645*** 0,809** 

Kön    

Kvinna  1,919*** 1,678*** 

Testresultat    

Matematik   1,005*** 

Läsning   1,008*** 

Intercept 1,266 0,485 0,001 

Log likelihood 6217,59 5160,726 4433,03 

Pseudo R2 0,003 0,105 0,310 

N 4558 4055 4055 

*p<0.05, **p<0.01,***p<0,001 
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I tabell 4 visar oddskvoterna i modell 1 att oddsen att ha förväntningar att studera på 

universitet eller högskola är 33,6 procent högre bland första generationens invandrare och 

27,2 procent högre bland andra generationens invandrare jämfört med referensgruppen som är 

infödda svenskar. Signifikansnivån för första generationen är 95 procent och för andra 

generationen 99 procent. Värdet på Pseudo-R2 ligger i modell 1 på 0,003, vilket visar på en 

förklaringsgrad på bara 0,3 procent. Estimaterna visar samma resultat som i tabell 1. 

Modell 2 visar att om man konstanthåller för föräldrarnas utbildningsnivå, kön och 

familjestruktur har elever som är första generationens invandrare 49,9 procent och för andra 

generationen 41,2 procent högre oddskvoter än infödda svenskar att fortsätta. Man observerar 

alltså en ökning av invandrarstatusens inverkan på utbildningsförväntningar med 16,3 

procentenheter för första generationens invandrare och 14,0 procentenheter för andra 

generationen när vi konstanthåller för övriga variabler. Detta är intressant och innebär att 

invandrarstatusens effekt på utbildningsförväntningar är ännu större när man konstanthåller 

för variabler som delvis styrs av social bakgrund. Invandrargruppernas lägre sociala bakgrund 

”gömmer” delvis deras högre utbildningsförväntningar. Oddskvoterna visar att sannolikheten 

att ha förväntningar att satsa på högre studier ökar med 42 procent om man har en mor med 

medelutbildningsnivå och med hela 104 procent om moderns utbildningsnivå är hög jämfört 

med om moderns utbildning är låg. Motsvarande oddskvoter när faderns utbildningsnivå är 

medel och hög ökar sannolikheten med 25,9 och respektive 84,7 procent att femtonåringar har 

förväntningar att satsa på högre studier. Om femtonåringar inte bor med båda föräldrarna 

visar oddskvoten att sannolikheten att ha förväntningar att satsa på högre studier minskar med 

35,5 procent. Oddskvoten visar att kvinnor har 1,9 gånger större odds att satsa på högre 

studier i framtiden än män. Signifikansnivån för invandrarvariabeln är 99 procent och för 

övriga variabler är den 99 procent eller ännu högre förutom variabeln faders 

medelutbildningsnivå som är på 95 procent. Värdet på Pseudo-R2 ligger i modell 2 på 0,105 

vilket visar på en förklaringsgrad på 10,5 procent. 

I modell 3 visar oddskvoten att när man inkluderar variablerna testresultat i både matematik 

och läsning i tabellen är oddsen att ha utbildningsförväntningar att satsa på högre studier är 

382,3 procent högre för första generationens invandrare jämfört med infödda svenskar, så 

man observerar alltså en ökning av första generationens invandrares inverkan på 

utbildningsförväntningar med 332,4 procentenheter jämfört med modell 2 där alltså 

testresultaten i matematik och läsning var exkluderade. På motsvarande sätt visar oddskvoten 

i modell 3 att andra generationens invandrare har 62,7 procent högre odds att förvänta sig att 

gå till högskolan är infödda svenskar när testresultat i matematik och läsning inkluderas, 
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vilket är 21,5 procentenheter högre ökning än i modell 2. Detta betyder att invandrarbarn med 

lika bakgrund och testresultat som svenskar har betydligt högre utbildningsförväntningar än 

infödda svenskar. Detta gäller i väldigt hög grad för första generationens invandrare som har 

de sämsta testresultaten, men det gäller i ganska hög grad även för andra generationen. 

Sammanfattningsvis är första generationens invandrare väldigt ambitiösa men har sämre 

skolprestation. Signifikansnivån för invandrarvariabeln är 99,9 procent. Värdet på Pseudo-R2 

ligger i modell 3 på 0,310, vilket visar på en förklaringsgrad på 31,0 procent. Modell 3 är 

alltså bäst. 

Referenskategorier i tabell 4 är: infödda svenskar, låg modersutbildningsnivå, låg 

fadersutbildningsnivå, bor med båda föräldrarna och man. 

 

I tabell 5 ingår tre olika modeller. I modell 4 studeras om effekterna av moderns 

utbildningsnivå inverkar på olika sätt i de tre invandrarstatusgrupperna, när man 

konstanthåller övriga oberoende variabler. I modell 5 studeras om effekterna av faderns 

utbildningsnivå inverkar på femtonåringars invandrarstatus påverkan på 

utbildningsförväntningar, när man konstanthåller övriga oberoende variabler. I modell 6 

studeras effekten av kön på invandrarstatus påverkan på utbildningsförväntningar. 

Tabell 5 visar i modell 4 att det enda estimat mellan moderns utbildningsnivå och 

femtonåringarnas invandrarstatusens påverkan på utbildningsförväntningar som har 

signifikans på 95-procentsnivån är när modern har hög utbildningsnivå och femtonåringen är 

andra generationens invandrare. Oddskvoten visar här att effekten av moderns höga 

utbildning på utbildningsförväntningar minskar med 45,7 procent för andra generationens 

invandrare. Modell 5 visar ingen signifikans för att fädernas utbildningsnivå har effekt på 

femtonåringarnas invandrarstatus påverkan på deras utbildningsförväntningar. Det betyder att 

effekten på utbildningsförväntningar av fädernas utbildningsnivå är konstant i alla tre 

invandrarstatusgrupper. Samma insignifikans gäller i modell 6 för köns inverkan på 

invandrarstatus påverkan på utbildningsförväntningar. Könseffekten på 

utbildningsförväntningar är alltså konstant i alla tre invandrarstatusgrupper. 
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Tabell 5 

Logistiska regressionsanalyser med interaktioner 

Oberoende variabler Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Invandrarstatus    

1:a gen. invandrare 4,893*** 6,210*** 4,241*** 

2:a gen. invandrare 2,444*** 1,611* 1,758*** 

Moders utbildning    

Medel 1,094 1,032 1,021 

Hög 1,804*** 1,647*** 1,629*** 

Faders utbildning    

Medel 1,053 1,063 1,047 

Hög 1,692*** 1,709*** 1,686*** 

Famijestruktur    

Bor inte båda föräldrar 0,810** 0,810** 0,810** 

Kön    

Kvinna 1,684*** 1,678*** 1,684*** 

Inv. Status*MUTB    

1:a *medel 1,296   

1:a *hög 0,655   

2:a *medel 0,898   

2:a *hög 0,543*   

Inv. Status*FUTB    

1:a *medel  0,793  

1:a *hög  0,953  

2:a *medel  0,674  

2:a *hög  1,061  

Inv. Status*Kön    

1:a *Kvinna   1,326 

2:a *Kvinna   0,852 

    

*p<0.05,**p<0.01, ***p<0.001 
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Sammanfattning av resultat och hypotestestning 

Resultatet visar att femtonåringar med invandrarbakgrund har högre utbildningsförväntningar 

är infödda svenskar att fortsätta satsa på universitet eller högskolan i framtiden, så hypotes 1 

kan antas. 

När sociodemografisk bakgrund och särskilt testresultat i matematik och läsning inkluderas i 

analysen blir koefficienterna på variabeln invandrarstatus betydligt högre för både första och 

andra generationens invandrare. Särkilt för femtonåringar som tillhör första generationens 

invandrare är denna effekt extremt hög. Genom ovanstående kan hypotes 1a antas för att det 

positiva sambandet mellan invandrarstatus och utbildningsförväntningar blir starkare när man 

inkluderar testresultaten. Däremot blir koefficienterna för föräldrarnas utbildningsnivå och 

familjestruktur lägre när man inkluderar testresultat. Detta betyder att effekten på 

utbildningsförväntningar av de demografiska bakgrundvariablerna föräldrarnas 

utbildningsnivå och familjestruktur delvis kan förklaras av effekten av testresultaten i 

matematik och läsning. Men invandrarbakgrundens effekt döljs av deras lägre sociala 

bakgrund samt testresultat. 

Angående effekten av föräldrarnas utbildningsnivå på femtonåringars invandrarstatus 

påverkan på utbildningsförväntningar visar resultatet att det finns signifikant samband bara 

när moderns utbildningsnivå är hög och femtonåringarna tillhör andra generationens 

invandrare. De andra variablerna visar inga skillnader. Då kan man delvis anta hypotes 2, att 

det finns skillnader enligt femtonåringars invandrarstatus av föräldrarnas utbildningsnivå på 

femtonåringars utbildningsförväntningar. Med andra ord om man tillhör andra generationens 

invandrare samt har en högutbildad mor så ökar sannolikheten att man förväntar sig att satsa 

på universitet eller högskola i framtiden, men ökningen är mindre än för andra grupperna. 

Resultatet visar att könseffekten på utbildningsförväntningar är konstant i alla tre 

invandrarstatusgrupper, och de femtonåriga flickorna har i genomsnitt högre 

utbildningsförväntningar än pojkarna oavsett invandrarstatus. Då hypotes 3 förkastas. 
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Diskussion 

I detta sista avsnitt av uppsatsen kommer alla fyra hypoteser att redovisas och en 

sammanfattning av studiens resultat samt återkoppling till syfte, frågeställningar, teori och 

tidigare forskning. 

Studiens syfte är att undersöka skillnader i utbildningsförväntningar bland utrikesfödda och 

infödda svenskar femtonåringar. Resultaten visar att hypotes 1 att invandrarbarn har högre 

ambitioner att fortsätta satsa på högre studier i framtiden stämmer. Femtonåringar som tillhör 

första generationens invandrare har högsta utbildningsförväntningar att satsa på högre studier 

i framtiden, följt av andra generationens invandrare medan lägsta siffran är för infödda 

svenskar. Detta resultat kan kopplas till Jonsson och Rudolphis (2009) teori om föräldrarnas 

syn på akademiska studier som ett verktyg att utvecklas och lyckas i livet. Föräldrarna överför 

dessa ambitioner till sina barn och det blir även barnens ambitioner och värderingar. En 

tolkning av resultatet, att första och andra generationens invandrare har mycket högre 

studieambitioner än infödda svenskar när man tar hänsyn till bakgrund och testresultat, kan 

vara att invandrarbarn ser högre studier som en möjlig utväg från fattigdom, utanförskap och 

segregation och att komma in i det nya samhället. Denna tolkning kan utvecklas vidare, 

exempelvis så kan den relativt låga andelen infödda svenskar som vill satsa på högre studier 

förklaras av att de redan är integrerade i samhället och inte behöver ytterligare studier för att 

komma in i samhället. Dessutom har infödda svenskar ofta större chans än invandrarbarn att 

lyckas i livet utan akademiska meriter. Även detta kan kopplas till Jonsson och Rudolphi 

(2009) som belyser att bland andra generationens invandrare från nordiska länder och infödda 

svenskar värderas gymnasiala utbildningar som ger behörighet till universitets- eller 

högskolestudier och yrkesgymnasiala utbildningar likadana. Dessutom finns stöd i ett annat 

studium som genomfördes av Jackson, Jonsson & Rudolphi (2012) både i Sverige och i 

England där det framkom att etniska minoriteter har högre ambitioner än 

majoritetsbefolkningen vad gäller utbildningsförväntningar. Och skillnaderna är speciellt stora 

där man tar hänsyn till invandrarbarnens lägre sociala bakgrund samt sämre skolprestation.  

Detta ligger i linje med hypotes 2. 

De höga ambitionerna bland invandrarbarn kan tyda på att en relativt stor andel av 

invandrarfamiljerna har kommit till Sverige frivilligt, i alla fall betydligt fler än det verkar i 

den allmänna debatten som mest handlar om asylsökande. Denna studie har inte undersökt 



 

 26 

andelen frivilliga invandrare i Sverige, men frivilliga invandrare har ofta stora ambitioner att 

lyckas i livet och själva migrationen, och att flytta till ett helt annat land (i detta fall till 

Sverige) är ett stort steg och ses som ett medel för att utvecklas och lyckas i livet. Denna 

tolkning överensstämmer med Ogbus (1991,1992) och Ogbu & Matute-Bianchis (1986) teori i 

Schmid (2001) som klassificerar de nyanlända immigranterna i USA i två stora grupper, 

frivilliga och ofrivilliga minoriteter, där frivilliga minoriteter har kommit av fri vilja till USA i 

sökandet efter en bättre framtid och de vill gärna integrera sig i det nya samhället som de tror 

kan erbjuda ett bättre liv för deras familjer. Denna grupp värderar utbildning högt. 

En socioekonomisk förklaring till de höga studieambitionerna hos invandrarbarn kan också 

vara att Sverige har gratis utbildning på alla nivåer inklusive akademiska studier. I de flesta 

länder i världen är utbildning dyrt och något som många aldrig skulle ha råd med. 

Invandrarbarnen kommer ofta från länder där utbildning kostar pengar, och för dessa familjer 

så ses de avgiftsfria studierna som en jättechans, medan infödda svenskar är vana med 

systemet och inte värderar de avgiftsfria studierna som något särskilt. Det finns inget direkt 

stöd för denna förklaring i tidigare forskning, men en indirekt förklaring kan vara det som 

Jackson, Jonsson och Rudolphi (2012) belyser, nämligen att utbildningssystem som drivs av 

val ger större utrymme för barn och ungdomar med höga ambitioner, vilket 

minoritetsgrupperna har. Själva valen i sig blir ju ännu friare när alternativen är kostnadsfria. 

Angående effekten av föräldrarnas utbildningsnivå på femtonåringars 

utbildningsförväntningar så visar resultatet att det finns signifikant samband bara när moderns 

utbildningsnivå är hög och femtonåringarna tillhör andra generationens invandrare, då är 

effekten svagare att de satsar på universitet eller högskola i framtiden. Detta överensstämmer 

med Coleman (1988) och Lin (2001
b
:41-54) att humankapital är resurser som är begränsade 

till vissa individer, samt enligt Coleman (1988) att humankapital reproduceras till nästa 

generation via socialt kapital, i detta fall reproduceras det till femtonåriga elever genom 

mödrarna, men med mindre effekt bland andra generations invandrare. Dessutom kan man 

koppla till Lin (2001
a
) att individens sociala position kan begränsa eller utöka individens 

resurser. Att det bara är när moderns utbildningsnivå är hög som det har signifikans kan bero 

på det som redovisas i Skolverkets rapport (2005), att gruppen med utländsk bakgrund är en 

mycket heterogen grupp på flera sätt därför att utrikesföddas socioekonomiska bakgrund 

skiljer sig från varandra samt att vissa av dem har bott längre tid i Sverige än andra eller till 

och med är födda i Sverige. En annan möjlig förklaring kan vara det som Schmid (2001) 

belyser att invandrarföräldrarnas kulturella och sociala kapital som de tar med sig från sitt 

ursprungliga hemland spelar en viktig roll för de resultat som nästa generations invandrare 
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kan uppnå. I detta fall kan det vara att vissa av mödrarna till de som tillhör första 

generationens invandrare har haft högre sociokulturellt kapital än andra mödrar när de kom 

till Sverige, och det har påverkat och överförts till deras barn. Denna förklaring kan man 

koppla vidare till Donato & Wojtkiewicz (1995) som preciserar att föräldrarnas födelseort kan 

spela en viktig roll i barnens skolframgång vilket innebär att invandrargrupper i Sverige 

skiljer sig från varandra och alla har inte samma tillgångar, och de här ojämlikheterna börjar i 

deras ursprungliga hemland. 

Resultaten visar att invandrarstatuskoefficienterna blir betydligt högre för första och andra 

generationens invandrare jämfört med infödda svenskar, särskilt för första generationens 

invandrare, när man kontrollerar för föräldrarnas utbildning och familjestruktur samt 

inkluderat testresultat i matematik och läsning. Detta innebär att invandrarbarn med lika 

bakgrund och testresultat har betydligt högre förväntningar än infödda svenskar. 

Invandrarbarn är väldigt ambitiösa! Jonsson och Rudolphi (2009) lyfter fram att det finns en 

tydligt hög ambition hos invandrarbarn. På samma sätt visar Jackson, Jonsson & Rudolphi, 

(2012) att skolprestationerna tenderar att vara låga bland invandrargrupper, men att de har 

högre förväntningar och att detta blir tydligare när man beaktar föräldrarnas socioekonomiska 

position både i England och Sverige En annan teori som kan förklara varför utrikesfödda 

femtonåringar trots sina lägre skolprestationer gärna vill satsa på akademiska studier kan vara 

det som Brinbaum och Heath (2007) belyser, att invandrarföräldrar inte bara överför sina 

högre ambitioner att lyckas i det nya landet till sina barn, utan även sina ofta icke tillräckliga 

kunskaper i svenska språket. Denna förklaring kan kopplas vidare till Skolverkets rapport 

(2005) som redovisar att invandrarbarns bristande språkkunskaper delvis kan förklara deras 

ofta lägre skolprestation på grund av att elevernas kunskap i det svenska språket inte stöds 

hemifrån. Dessutom belyser Schrauf (1999) att barnens möjlighet till språkinlärning både är 

påverkad av språksocialisationsprocessen och införlivad i kulturen. Detta får till följd att i 

geografiskt avgränsade etniskt täta områden, där de flesta femtonåringar med 

invandrarbakgrund bor, använder de sitt modersmål för det flesta vilket hindrar utvecklingen 

av det nya språket. Brinbaum och Heath (2007) belyser också att etniska minoriteter tenderar 

att koncentreras till stadsdelar med sämre ekonomiska resurser och med sämre skolgång. 

Resultatet visar att könseffekten på utbildningsförväntningar inte skiljer sig mellan de tre 

invandrarstatusgrupperna. Hypotes 3 ska förkastas. Jonsson & Rudolphi (2009) föreslår att 

kommande forskning ska ta upp interaktionseffekter mellan kön och etniskt 

minoritetsursprung, men i denna uppsats har konstaterats att interaktionseffekter mellan kön 
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och etniskt minoritetsursprung inte skiljer sig mellan de olika invandrarstatusgrupperna. 

Flickor har tydligt högre ambitioner än pojkar att studera vidare på högskola eller universitet 

oavsett invandrarstatus. Jonsson & Rudolphis (2009) teori om att invandrarflickor skulle nöja 

sig med kvinnors gamla traditionella könsroll stämmer inte heller i denna uppsats resultat som 

det gjorde i deras slutsatser. 

Resultaten visar starka sekundära effekter mellan infödda svenskar och dom med 

invandrarbakgrund. När man inkluderar testresultaten i matematik och läsning så ökar 

invandrarstatusvariabelns effekt på utbildningsförväntningar, detta gäller både för första och 

andra generationens invandrare. Denna slutsats överensstämmer med Jonsson och Rudolphi 

(2009) att invandrarbarn har högre ambitioner trots deras sämre prestation. Därför verkar en 

höjning av invandrarbarnens skolprestation vara nyckeln till en minskning i ojämlikheten 

mellan dem och infödda svenskar. Invandrarbarn har ambitionen, men behöver stöd för att nå 

tillräckliga kunskaper. 

Framtida forskning  

I kommande studier skulle det vara intressant att studera det verkliga utfallet gällande den 

fråga som femtonåringarna besvarade och som ligger till grund för hela uppsatsen. Frågan de 

fick besvara var ju vilka utbildningsnivåer femtonåringarna förväntade sig att avsluta när de 

fick frågan år 2003. Många av dem har säkert tagit sin universitetsexamen nu, medan andra 

befinner sig i mitten eller slutet av sina studier. Om några år skulle man kunna undersöka hur 

många personer födda 1988 som har tagit examen. Man kanske inte kan hitta exakt samma 

individer att ställa frågan till, och det kan innebära vissa svårigheter att hitta en jämförbar 

grupp, men helt kart vore det mycket intressant att se utfallet och jämföra det med deras 

utbildningsförväntningar när de var femton år och dessutom se om jämförelsen visar på 

skillnader mellan de olika invandrargrupperna. 

En annan och kanske viktigare sak att studera vore att gå djupare in på hur de olika 

invandrargrupperna klarar sig gällande studier. Att studera skillnader mellan olika 

ursprungsminoriteter och söka möjliga förklaringar till det. Man kan även göra tydligare 

differentieringar när det gäller invandrarstatus, exempelvis att dela in grupperna i olika 

intervall för hur många år man har bott i Sverige och/eller hur länge ens föräldrar har gjort 

det. Kanske kan man till och med införa en grupp som blir tredje generationens invandrare. 

Man kan även försöka hitta skillnader över tid gällande hur invandrare har klarat sig 

studiemässigt. Detta kan knytas till faktorn mottagning vilken har omnämnts i uppsatsen. 
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Faktorn mottagning kan också studeras mer specifikt genom att jämföra grupper som har fått 

olika start i Sverige, antingen på grund av skillnader i mottagning i olika delar av Sverige eller 

skillnader i reglerna för mottagning över tiden. 
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