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Sammanfattning 

Ett av de viktigaste ämnena inom sociologin är frågan om social stratifiering. En viktig aspekt 

inom forskningen om social stratifiering är att undersöka hur kunskap ”fördelas” mellan olika 

grupper i samhället. Mycket av den tidigare forskningen inom detta ämne har undersökt 

skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper. År 2012 genomförde emellertid OECD en stor 

kunskapsundersökning (PIAAC) i en rad industrialiserade länder. PIAAC-undersökningen mäter 

vuxnas läsfärdighet, räknefärdighet och problemlösningsförmåga och möjliggör en djupare 

analys av de faktiska kunskaperna hos vuxna människor i olika länder. Syftet med detta arbete är 

att undersöka sambandet mellan yrkesklass och läs- och räknefärdigheter i Sverige och Tyskland. 

Uppsatsen undersöker dels om det finns några tydliga skillnader i färdigheter mellan människor 

som arbetar i olika yrkesklasser, dels om dessa skillnader ser olika i ut Sverige och Tyskland. 

Uppsatsen bygger på kvantitativa data; det datamaterial som har använts kommer från OECD:s 

internationella undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC) från år 2012. Uppsatsen begränsar 

sig till att undersöka läs- och räknefärdigheter hos personer som befann sig i arbete när PIAAC-

undersökningen genomfördes. Resultaten visar bland annat att det finns tydliga skillnader i 

färdigheter mellan olika yrkesklasser. Dessa skillnader är dock inte lika stora i Sverige som de är 

i Tyskland. Sverige har signifikant högre läs- och räknefärdigheter än Tyskland i många 

yrkesklasser. Uppsatsen föreslår att en bidragande orsak till detta är de olika utformade 

utbildningssystem som Sverige och Tyskland har, där det svenska har ett större fokus på 

generella kunskaper och det tyska ett större fokus på yrkesspecifika kunskaper. 
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Inledning 
 

Ett av de viktigaste och mest centrala ämnena inom sociologin är frågan om social stratifiering. 

Forskningen om social stratifiering undersöker de hierarkiska strukturer som finns i samhället, 

och hur resurser fördelas i linje med dessa hierarkiska strukturer. Ofta undersöks hur ekonomiska 

resurser och andra tillgångar fördelas mellan olika grupper. I den här uppsatsen undersöks hur 

kunskaper ”fördelas” mellan olika grupper med avseende på position i yrkeslivet.   

De flesta tidigare studier av kunskapsnivån i olika sociala skikt har byggt på uppgifter om 

formell utbildning. Dessa uppgifter kan ha, framförallt bland dem med äldre utbildning, en svag 

koppling till de faktiska kunskaperna. En mängd olika faktorer kan påverka de faktiska 

kunskaperna, såsom lärande på arbetsplatsen, vidareutbildning och möjligheter att behålla de 

kunskaper man tidigare tillgodogjort sig. Utbildningssystemets utformning påverkar dessutom i 

vilken grad man tillägnat sig generella och inte bara yrkesspecifika kunskaper.  Kunskaper är, vid 

sidan av ekonomiska resurser, en av de allra viktigaste maktresurserna. Fördelningen av 

kunskaperna i befolkningen påverkar möjlighet att ta till sig information och att påverka 

beslutsfattande på alla områden i samhällslivet. 

I en stor komparativ studie som utförs av OECD har emellertid jämförbara mått på faktiska 

kunskaper samlats in för en mängd olika länder. Denna undersökning, PIAAC, ger helt nya 

möjligheter att analysera inte bara formell utbildning utan också de faktiska kunskaperna i olika 

sociala skikt. Denna studie kan belysa och ge en bättre bild av likheter och skillnader mellan 

olika länder i hur det samlade utbildningssystemet fungerar och hur arbetslivet är utformat. 

I denna uppsats undersöks sambandet mellan yrkesklass och läs- och räknefärdigheter i Sverige 

och Tyskland. Sambanden undersöks med hjälp av regressionsanalys. Den empiriska grunden för 

uppsatsen är PIAAC-undersökningen. Valet att jämföra just Sverige och Tyskland har gjorts med 

bakgrund i ländernas utbildningssystem. Utbildningssystemen i Sverige och Tyskland är olika 

utformade. Det svenska utbildningssystemet har ett större fokus på generella kunskaper än det 

tyska. Det tyska är istället mer inriktat på yrkesspecifika kunskaper. Med detta i åtanke är det en 

rimlig hypotes att Sverige kommer att visa sig ha högre läs- och räknefärdigheter än Tyskland i 

framförallt många lågkvalificerade yrken.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka sambandet mellan yrkesklass och läsfärdigheter samt 

räknefärdigheter. Arbetet syftar också till att jämföra styrkan av detta samband i Sverige och 

Tyskland.  

Frågeställningar 
 

1. Hur ser sambandet ut mellan yrkesklass och färdigheter? Vilka yrkesklasser har 

högre/lägre färdigheter? Kan eventuella skillnader i färdigheter mellan personer i olika 

yrkesklasser förklaras med bakomliggande variabler som utbildningsnivå, invandring 

eller informell utbildning på arbetsplatsen? 

2. Hur skiljer sig sambandet mellan yrkesklass och färdigheter i Sverige och Tyskland? I 

vilka yrkesklasser har Sverige högre eller lägre färdigheter än Tyskland? Kan eventuella 

skillnader mellan länderna förklaras med bakomliggande variabler som utbildningsnivå, 

invandring eller informell utbildning på arbetsplatsen? 

3. Kan skillnader i ländernas utbildningssystem vara en förklaring till eventuella skillnader 

för sambandet mellan yrkesklass och färdigheter i Sverige och Tyskland? 

Teori och tidigare forskning 
 

Social Stratifiering 
 

Social stratifiering är ämne för mycket sociologisk forskning. Inom ämnet social stratifiering 

görs ofta en distinktion mellan forskning om ”inequality of opportunity” och ”inequality of 

condition”. Den förra fokuserar på människors lika möjligheter att skapa sig välstånd. Ett 

samhälle där alla har lika möjlighet att göra detta, oavsett klassbakgrund, kön eller etnicitet är ett 
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samhälle som präglas av ”equality of opportunity”, lika möjligheter. ”Inequality of condition” 

fokuserar istället mer på faktisk resursfördelning; forskning inom detta område har ofta ett fokus 

på inkomstskillnader på arbetsmarknaden eller resursfördelning inom exempelvis välfärdsstaten. 

Många studier har pekat på att länder som har en låg grad av “inequality of condition” även har 

en låg grad av “inequality of opportunity”; jämlika länder har ofta också en hög social rörlighet 

(Breen & Jonsson, 2005). 

Effekter av utbildningspolitik 
 

Mycket forskning har fokuserat på utbildningspolitikens påverkan på jämlikheten i skolan. Viss 

forskning utskiljer två sorters ojämlikhet i skolan: ”inequality as dispersion” och ”inequality of 

opportunity”. Inequality as dispersion mäter spridningen på hur elever presterar på tester (som 

exempelvis PISA) medan inequality of opportunity mäter kopplingen mellan prestationerna på 

testerna och exempelvis klass eller etnicitet. Dessa två aspekter av ojämlikhet är konceptuellt 

skilda, ett utbildningssystem skulle teoretiskt kunna vara jämlikt när det kommer till spridningen 

på hur elever presterar på tester men ojämlikt när det kommer till kopplingen mellan 

klass/etnicitet och prestationerna på testerna. De båda aspekterna av ojämlikhet är dock empiriskt 

och teoretiskt sammankopplade. Ojämlikhet påverkar över generationer; större ojämlikhet när 

det kommer till högsta uppnådda utbildning i föräldragenerationen leder till större skillnader för 

deras barns chanser i skolan (då det finns positivt samband mellan föräldrars utbildning och 

deras barns prestationer i skolan). Empirin har också visat att samhällen med högre ”equality of 

dispersion” också tenderar att ha högre ”equality of opportunity” (Van de Werfhorst & Mijs, 

2010). 

Två modeller för hur utbildningssystem kan vara organiserade kan urskiljas enligt vissa forskare; 

grad av ”differentiering” respektive grad av ”standardisering”. Ett utbildningssystem som präglas 

av hög standardisering har ofta en nationell läroplan och låg grad av självbestämmanderätt för 

skolorna. Ett utbildningssystem som präglas av hög differentiering har många olika linjer 

(exempelvis yrkeslinjer) och delar in elever i sådana redan i tidig ålder (Van de Werfhorst & 

Mijs, 2010). 



 

4 
 

Van de Werfhorst och Mijs (2010) identifierar fyra kärnuppgifter för utbildning: Att möjliggöra 

”equality of opportunity” (ge lika möjligheter), att på ett effektivt sätt sortera elever efter deras 

förmågor och intressen, att tillhandahålla färdigheter som är relevanta för arbetsmarknaden, samt 

att skapa ett intresse för och tillhandahålla färdigheter relevanta för ett aktivt medborgarskap. 

Tabell 1. 

Organisationsmodeller Främja lika 

möjligheter 

Sortera effektivt Förbereda för 

arbetsmarknaden 

Förbereda för ett 

aktivt 

medborgarskap 

Differentiering         -          -             +/-                 ? 

Standardisering                +                +              +                ? 

 

+ : Kärnuppgiften gynnas av en ökad grad av denna typ av organisering 

- : Kärnuppgiften missgynnas av en ökad grad av denna typ av organisering 

+/- : Svaga eller tvetydiga bevis på huruvida kärnuppgiften gynnas eller missgynnas av en ökad grad av denna typ av 

organisering 

? : Inte tillräckligt mycket forskning har gjorts om huruvida kärnuppgiften gynnas eller missgynnas av en ökad grad 

av denna typ av organisering 

Källa: Van de Werfhorst and Mijs, Achievment Inequality and the Institutional Structure of Educational Systems: A 

Comparative Perspective, 2010 

Hur utbildningssystem med en hög grad av standardisering respektive differentiering lyckas med 

att uppnå deras identifierade kärnuppgifter kan presenteras i en korstabell likt den ovan. Van de 

Werfhorst och Mijs (2010) empiriska resultat pekar på att de tre första kärnuppgifterna gynnas av 

reformer som leder till ökad standardisering. När det kommer till differentiering ser resultaten 

annorlunda ut. Resultaten pekar där på att en ökad grad av differentiering är hämmande för 

utbildningssystemets chanser att klara av de två första kärnuppgifterna, att möjliggöra lika 

möjligheter för alla elever, och att på ett effektivt sätt sortera elever efter deras förmågor och 

intressen. Hur den tredje kärnuppgiften påverkas av en ökad grad av differentiering är oklart, då 

det finns motstridiga bevis. Då den fjärde kärnuppgiften för utbildning ”aktivt medborgarskap” 
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är svår att mäta har de inte funnit något resultat för hur denna kärnuppgift påverkas av en ökad 

grad av standardisering eller differentiering. 

Michela Braga, Daniele Checci och Elena Meschi (2013) studerar utbildningsreformer och hur 

de har påverkat fördelningen av utbildningsnivån i 24 europeiska länder mellan år 1929 och 

2000. De finner att reformer som bygger ut förskolan, förlänger den obligatoriska skolgången, 

eller gör det lättare för människor att tillskansa sig en universitetsutbildning har ett positivt 

samband med det genomsnittliga antalet års utbildning i befolkningen. Samma reformer har 

också ett negativt samband med ojämlikhet och betydelsen av det "sociala arvet”. De 

klassificerar dessa reformer som ”inkluderande”. Reformer som ökar skolors rätt till 

”självbestämmande” har även de ett positivt samband med det genomsnittliga antalet års 

utbildning i befolkningen, men också ett positivt samband ojämlikhet och betydelsen av det 

”sociala arvet”. Dessa reformer klassificeras som ”selektiva”.  

Utifrån tidigare forskning på området förväntar sig Braga, Checci och Meschi (2013) att se att 

utbildningssystem där elever tidigt delas in i olika linjer, där vissa inte möjliggör vidare 

utbildning (eftersom de inte leder till högskolebehörighet, exempelvis) har både en negativ effekt 

på det genomsnittliga antalet års utbildning i befolkningen och på jämlikheten i förmågor mellan 

elever av olika familjebakgrund. Tidigare indelning i olika linjer förväntas missgynna personer 

från fattigare bakgrunder. De finner dock inget signifikant samband mellan utbildningssystem 

med tidig indelning av elever i olika linjer och det genomsnittliga antalet års utbildning i 

befolkningen. Däremot bekräftar de ett negativt samband mellan en tidig indelning av elever i 

olika linjer och lika möjligheter för elever från olika sociala bakgrunder. Andra forskare har 

hävdat att en tidigare indelning av elever i olika linjer och ett fokus på yrkesspecifik utbildning 

visserligen missgynnar elevers lika möjligheter, men ändå kan fylla funktionen att på ett bättre 

sätt förbereda elever för arbetsmarknaden (Bol & Werfhorst, 2013). 

Utbildning i Sverige och Tyskland 
 

Tyskland har ett utbildningssystem som är tydligt inriktat på yrkesutbildningar och präglas av en 

tidig indelning av elever i olika skolor och linjer. I de flesta delar av Tyskland delas elever in i 

olika linjer och skolor så tidigt som vid 10 års ålder. De skandinaviska och det amerikanska 
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utbildningssystemet kan ses som en motpol till denna form av utbildningssystem med en tidig 

indelning av elever och fokus på yrkesutbildningar. I både de skandinaviska och det amerikanska 

utbildningssystemet delas elever betydligt senare in i olika former av linjer. Det tyska 

utbildningssystemet är ett typexempel på ett utbildningssystem som präglas av en hög grad av 

”differentiering”, medan det amerikanska och de skandinaviska utbildningssystemen (där 

Sverige ingår) kan lyftas fram som exempel på utbildningssystem som präglas av en låg grad av 

”differentiering” (Van de Werfhorst & Mijs, 2010). 

Vid tio års ålder (12 i Berlin och Brandenburg) delas tyska elever in i en av tre olika skolformer: 

”Hauptschule”, ”Realschule” eller ”Gymnasium”. Hur denna indelning går till varierar från 

delstat till delstat. I vissa delstater får elever möjlighet att komma in på ”Realschule” endast om 

de har en lärarrekommendation eller klarar av ett inträdesprov. (Schneider, 2008, s. 80) En fjärde 

skolform, ”Gesamtschule”, som är en kombinering av de tre tidigare nämnda skolformerna finns 

också i vissa delstater, men är inte särskilt vanlig. 

Hauptschule är den lägst ”rankade” högstadietypen som är öppen för alla elever. Framför allt 

lågpresterande elever som inte kommit in på någon av de andra skoltyperna går på Hauptschule. 

Elever som klarar av Hauptschule får sedan tillträde till vissa vidare yrkesutbildningar, men 

alternativen för vidare utbildning är mycket begränsade (Kerckhoff, 2001). Realschule kräver 

generellt sett medelgoda betyg för att få tillträde till. Där ges utbildning som förbereder för 

vidare yrkesutbildningar (Schneider, 2008). Gymnasium är den ”högst rankade” högstadietypen. 

Där ges elever en utbildning som förbereder dem för och öppnar dörren för högre akademisk 

utbildning (Ibid). 

En stor del av jobben på den tyska arbetsmarknaden kräver att de yrkesutövande har en 

legitimation att få utöva yrket, något som har lyfts fram som en stor anledning till varför det 

tyska utbildningssystemet är utformat som det är, med ett stort fokus på yrkesspecifika 

utbildningar och lärlingsutbildningar. En tydlig koppling mellan utbildning och arbetsmarknad 

präglar det tyska utbildningssystemet (Bol & Weeden, 2014). Detta kan ha en positiv effekt på 

ungas chanser att etablera sig på arbetsmarknaden, men samtidigt leda till att ungas sociala 

bakgrund i högre grad påverkar deras utbildningsgrad och position på arbetsmarknaden 

(Schneider, 2008).  
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Vuxenutbildningar på kvällstid finns för personer som gick en utbildning som inte gav 

behörighet till studier vid högskola eller universitet. Detta är en chans att komplettera och på så 

vis öppna upp dörren för högre utbildning. Utbildningen kan ges under kvällstid eller på heltid 

och är mellan två och tre år. Få personer fullföljer dock utbildningen, på grund av arbetsbördan 

av att jobba och samtidigt utbilda sig under så lång tid (Ibid). 

Det svenska utbildningssystemet har, jämfört med Tyskland, ett betydligt större fokus på generell 

utbildning och mindre på yrkesutbildning.  Vid sju års ålder (eller sex år beroende när på året 

man är född) börjar elever Grundskolan, som är en nio års lång generell obligatorisk utbildning. 

Efter Grundskolan börjar elever på Gymnasieskolan, som är en treårsutbildning. 

Gymnasieutbildning är inte obligatorisk, men de allra flesta elever går utbildningen (Halldén, 

2008). Det finns flera olika linjer att välja på gymnasieskolan, antingen akademiska eller 

praktiska (yrkesutbildningar). Bland praktiska gymnasieutbildningar finns både de som ger 

högskolebehörighet och de som inte gör det. Möjligheterna att fortsätta med högre utbildning är 

dock begränsade även för de elever som går en praktisk gymnasieutbildning som ger 

högskolebehörighet, då många universitet och högskolor kräver ”särskild behörighet” och inte 

bara den ”allmänna behörighet” som erbjuds på de praktiska utbildningarna (Halldén, 2008, s. 4). 

Elever som av olika anledningar inte har fått högskolebehörighet (antingen för att de inte klarade 

gymnasiet eller för att de gick ett program som inte gav behörighet) kan skaffa sig detta genom 

vuxenutbildning (Komvux). Utbildning på Komvux ger precis som högskoleutbildning rätt till 

studiemedel. Det svenska utbildningsystemet har lyfts fram som ett av de utbildningssystem med 

minst ”hinder” för att få tillgång till högre utbildning. Utbildning är gratis och alla har rätt till 

studiemedel. Forskning har dock visat att det trots detta finns en tydlig korrelation mellan klass 

och individers val av utbildning på högre nivå – personer från arbetarklassbakgrund väljer i 

högre utsträckning kortare och mer yrkesspecifika utbildningar (Hällsten, 2010). 

Tidiga resultat från PIAAC-undersökningen 
 

Samtliga länder som har deltagit i PIAAC-undersökningen visar på stora skillnader i färdigheter 

inom den vuxna befolkningen. Utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund, yrke, ålder, 

socioekonomisk bakgrund och kön är variabler som har en inverkan på individens färdigheter 

(SCB, 2013). I jämförandet av genomsnittliga färdigheter mellan länder står Sverige sig bra. 
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Sverige presterar över OECD-genomsnittet i läsförståelse, räkneförmåga och problemlösning 

med hjälp av dator. Tyskland ligger över OECD-genomsnittet i räkneförmåga och 

problemlösning med hjälp av dator, men under OECD-genomsnittet i läsförståelse (SCB, 2013). 

Effekten av föräldrars utbildningsbakgrund är också olika stark i de länder som har deltagit i 

undersökningen. Effekten av föräldrars utbildningsbakgrund är mindre i Sverige än i OECD-

genomsnittet. I Tyskland är effekten större än OECD-genomsnittet (OECD, 2013a). 

Social stratifiering och kognitiva värden 
 

PIAAC-undersökningen är det första större datamaterialet som möjliggör jämförelse av vuxnas 

färdigheter i flera länder. Det öppnar upp för en till aspekt inom forskningen för den gren av 

stratifieringsforskning som av Breen och Jonsson kallas ”inequality of condition”: att jämföra 

olika gruppers faktiska färdigheter. Forskningen på området är ännu ganska ofullständig då 

PIAAC-undersökningen är en relativt ny undersökning. All tidigare forskning om ”inequality of 

condition” utgår dock inte från rent ekonomiska faktorer (som exempelvis inkomstojämlikhet). 

Melvin Kohn et al (1990), exempelvis, gör i ”Position in the Class Structure and Psychological 

Functioning in the United States, Japan and Poland” en jämförande studie över mäns 

psykologiska välmående och värderingar i USA, Japan och Polen. Studien baserar sig på 

intervjuer som har utförts i respektive land i början på 70-talet, och tanken är att jämföra hur 

klass kan påverka psykologiskt välmående och värderingar i ett västerländskt kapitalistiskt land 

(USA), ett icke-västerländskt kapitalistiskt land (Japan) och ett socialistiskt land (Polen). Kohn et 

al skapar ett klasschema med sex stycken klasser, som utgår från den marxistiska tanken att en 

persons klass bestäms av dess förmåga att påverka och styra över produktionen samt förmåga att 

bestämma över andras arbetskraft. De finner ett samband mellan klass och människors 

uppfattade känsla av personlig autonomi, förmågan att styra över sig själv och sina beslut. Män 

från mer privilegierade klasser har en större känsla av självstyrande. Kohn et al menar också att 

dessa män är mer intellektuellt flexibla och att de i högre grad än män från lägre klasser värderar 

personlig autonomi hos sina barn högt. Dessa samband går igen i alla de tre länderna. De finner 

också ett samband mellan klass och välmående. I USA och Japan mådde män från mer 

privilegierade sociala klasser bättre än män från mindre privilegierade sociala klasser. I Polen var 

dock förhållandet det omvända. Män från mer privilegierade sociala klasser i USA och Japan 
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hade en högre grad av psykologiskt välmående än polska män från samma klasser, men studien 

fann också att polska arbetare hade en högre grad av psykologiskt välmående än japanska eller 

amerikanska arbetare. Studien kan ses som ett exempel på forskning om ”inequality of 

condition” där det inte är fördelningen av ekonomiska resurser som studeras, utan fördelningen 

av andra värden (här psykologiska värden). 

I den här uppsatsen undersöker jag hur färdigheter är fördelade över yrkesklasser. Jag är alltså 

inte intresserad av fördelningen av inkomst eller ekonomiska fördelar, men jag menar att de 

färdigheter som mäts av PIAAC i sig kan ses som en viktig resurs (eller humankapital om man så 

vill). Liksom Kohn et al. (1990) fokuserar min uppsats inte på fördelningen av ekonomiska 

resurser eller värden, utan istället på ett slags kognitiva värden. De färdigheter som mäts av 

PIAAC är viktiga resurser dels för att de är färdigheter som är viktiga på arbetsmarknaden, dels 

för att de spelar en viktig roll för människors förmåga att vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Med synen på PIAAC-färdigheterna som resurser placerar sig min uppsats i den del av 

stratifieringsforskningen som undersöker ”inequality of condition”. I uppsatsen undersöker jag 

hur färdigheterna hänger ihop med yrkesklass. Men det finns också en tydlig koppling till 

tidigare forskning om utbildning, då utbildning spelar en självklar roll i hur människor tillskansar 

sig de färdigheter som mäts i PIAAC. Dessutom spelar färdigheter hos vuxna sannolikt en roll i 

deras barns möjligheter att klara sig i skolan. Vuxna med höga färdigheter kan antas ha bättre 

förutsättningar att hjälpa sina barn med studierna än vuxna med låga färdigheter. 

Undersökningen av vuxnas färdigheter i olika yrkesklasser kan alltså också vara av relevans för 

att förstå barns olika möjligheter i skolan. 

Definitioner av begrepp 
 

Färdigheter 

 

Färdigheter är ett brett begrepp som beskriver en individs förmåga att utföra en viss uppgift. I 

den här uppsatsen använder jag dock begreppet färdigheter i samma betydelse som det används i 

PIAAC-undersökningen, det vill säga en individs läsförmåga eller räkneförmåga När jag skriver 

”färdigheter” i denna uppsats är det dessa förmågor jag refererar till. Räkneförmåga och 
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läsförmåga är färdigheter som även testas i de stora internationella undersökningarna som har 

gjorts på skolelever, exempelvis PISA eller TIMSS. 

Definitionerna för de läs- och räknefärdigheter som mäts i PIAAC är följande: 

”Läsfärdighet definieras som förmågan att förstå, värdera och använda skriven text för att delta i samhället, nå sina 

mål och utveckla sina kunskaper. Läsfärdigheter omfattar ett brett spektrum av kompetens från att kunna läsa enkla 

ord och meningar till att förstå, tolka och analysera komplexa texter. Här ingår inte färdigheter i att skriva. 

 

Räknefärdighet definieras som förmågan att använda, tolka och kommunicera numerisk information för att hantera 

kraven i en rad olika situationer i vardagslivet. Därmed innebär räknefärdighet att kunna hantera situationer eller 

att lösa problem med numeriskt innehåll i ett verkligt sammanhang.” (SCB 2013: 2 Den internationella 

undersökningen av vuxnas färdigheter, s. 15). 

 

Respondentens färdigheter betygssätts på skalan 1-500 i varje kategori. Respondenternas 

förmåga klassificeras också i kunskapsnivåer. För läs- och räknefärdigheter finns 6 stycken 

kunskapsnivåer (från lägre än nivå 1 till nivå 5), och för problemlösningsförmåga med hjälp av 

dator finns 4 kunskapsnivåer (från lägre än nivå 1 till 3) (SCB, 2013). 

Metod och data 
 

Data 
 

Uppsatsen bygger på kvantitativ data, från den internationella undersökningen av vuxnas 

färdigheter (PIAAC). Undersökningen har samordnats av OECD och hittills genomförts i 24 

länder. I Sverige har undersökningen genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB). I Tyskland 

har undersökningen genomförts av German Institute for International Educational Research 

(DIPF). Datamaterialet har hämtats från OECD:s hemsida. Datamaterialet jag har använt är så 

kallade ”public use files”, data som är tillgänglig för alla. En del av den information som 

inhämtats i undersökningen finns inte tillgänglig i dessa offentliga data.  
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Totalt består det material jag använder av 9934 respondenter, 5465 från den tyska 

undersökningen och 4469 från den svenska. För att analysera datamaterialet har jag använt mig 

av statistikprogrammet SPSS.  

 

Hur utfördes PIAAC-undersökningen? 
 

PIAAC-undersökningen mäter tre sorters färdigheter: läsfärdigheter, räknefärdigheter och 

problemlösningsförmåga med hjälp av dator/IT. Färdigheterna har mätts genom att 

respondenterna har fått utföra en rad uppgifter som har utförts i de medverkandes hem. 

Uppgifterna har utförts med hjälp av en dator (om inte respondenten har avböjt från att använda 

dator – i sådana fall har kategorin ”problemlösning med hjälp av dator” inte uppmätts). 

Respondenterna har fått läsa texter och sedan svarat på en rad frågor om texten för att uppmäta 

deras läsfärdigheter. För att mäta respondentens räknefärdigheter har respondenten fått läsa texter 

med numeriskt innehåll och sedan svara på frågor om och lösa problem i texten (SCB, 2013). 

Förutom att svara på frågor som mäter respondenternas färdigheter har respondenterna fått svara 

på frågor om bland annat yrke, utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter. 

Exkluderade grupper och bortfall 
 

I både Sverige och Tyskland kontaktades 10 000 slumpmässigt utvalda personer för att delta i 

PIAAC-undersökningen. 4469 personer deltog i den svenska och 5465 deltog i den tyska. 

Bortfallet är alltså lägre i Tyskland än i Sverige där det är relativt högt. Sverige är det enda land 

som deltagit i undersökningen som inte har klarat OECD:s mål på 5000 respondenter. OECD:s 

tekniska rapport slår ändå fast att de svenska resultaten håller god kvalitet.  

I denna uppsats inkluderar jag bara de respondenter som för tillfället är yrkesverksamma. 

Studenter, pensionerade, arbetslösa eller personer som av andra skäl inte för tillfället har ett 

arbete exkluderas således ur undersökningen. Denna grupp motsvarar totalt 2521 respondenter 

från Sverige och Tyskland. 
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Bland de kvarvarande respondenterna är det bara 30 stycken som tillhör yrkesklassen ”militära 

yrken”. Det är en grupp som är för liten för analys. Jag väljer därför att exkludera denna grupp ur 

analysen. 

 

Variabler 
 

Utbildningsnivå 

 

För att kunna dela in individer efter utbildningsnivå använder jag mig av variabeln ISCED-97. 

ISCED-97 (International Standard Classification of Education) är ett klassificeringssystem för 

utbildning som framtagits av UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) för att möjliggöra komparativ forskning och statistik mellan olika länder med olika 

utformade utbildningssystem.  

 ISCED-97 nivå 0.  

Motsvarar Förskolan i Sverige och Kindergarten i Tyskland. Utbildningsprogram på nivå 

0 ska ge en brygga mellan hemmet och en utbildningsmiljö. Utbildningen avslutas i och 

med att man uppnår den ålder att man börjar på en utbildning motsvarande ISCED-97 

nivå 1.  

 ISCED-97 nivå 1 

Utbildningsprogram på nivå 1 ska ge elever en basutbildning i matematik och skriv- och 

läskunskaper, samt en grundläggande förståelse i historia, geografi, naturkunskap och 

samhällskunskap samt musik och bild. Elever som börjar en utbildning på nivå 1 bör vara 

mellan fem och sju år gamla och utbildningen varar i regel i sex år. 

 ISCED-97 nivå 2 

På ISCED-97 nivå 2 fortsätter den basutbildning som påbörjades i nivå 1. Utbildningen 

har ofta lärare som är specialiserade i specifika ämnen. Motsvarar senare delen av 

grundskolan i Sverige, och den tidigare delen av Gymnasium, Realschule eller 

Hauptschule i Tyskland. 

 ISCED-97 nivå 3  
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Elever börjar vanligtvis sin utbildning på ISCED nivå 3 vid 15 eller 16 års ålder. 

Motsvarar Gymnasieskolan i Sverige och senare delen av Hauptschule, Realschule eller 

Gymnasium i Tyskland. Utbildningen är än mer specialiserad än nivå 2 och lärare 

behöver ofta vara än mer kvalificerade och ämneskompetenta än lärare på nivå 2. På 

ISCED nivå 3 finns olika sorters program där vissa ger tillträde till högre utbildning 

medan andra fokuserar på yrkesspecifika kunskaper. 

 ISCED-97 nivå 4 

Program på ISCED nivå 4 är utbildningar för vuxna som inte klassificeras som ”högre 

utbildning”. Program på ISCED nivå 4 är designade för att bredda och komplettera 

kunskaper så att elever kan gå vidare till program på ISCED nivå 5 (högre utbildning) 

trots att de gick en nivå 3-utbildning som inte gav tillträde till nivå 5.  

 ISCED-97 nivå 5 

Program på ISCED nivå 5 är de första programmen i vad som kallas högre utbildning. 

Nivå 5 delas in i två sorters utbildningsprogram: 5A och 5B. ISCED 5A är teoretiskt 

baserade utbildningar som förbereder inför forskning, samt utbildningar som ger elever 

utbildning för väldigt högkvalificerade yrken (som exempelvis läkare). 5B är praktiska 

eller tekniska utbildningar som ger eleverna yrkesspecifika kunskaper. Utbildningar som 

klassificeras som 5B är i regel kortare än utbildningar som klassificeras som 5A. 

 ISCED-97 nivå 6 

ISCED 6 är den högsta utbildningsnivån i ISCED-97. I ISCED 6 ingår högre 

utbildningsprogram som leder till en doktorsexamen. För att bli färdig med utbildningen 

krävs en färdig avhandling som bidrar med betydande kunskap till forskningsfältet.  

Klass och ISCO-08 

 

För att jämföra skillnader i färdigheter mellan personer som arbetar inom olika yrkesklasser 

använder jag mig av det internationella måttet ISCO-08 (The International Standard 

Classification of Occupations) som tagits fram av ILO (International Labor Organization). ISCO-

08 är ett system för att klassificera yrken i totalt 436 grupper. Dessa grupper klassificeras sedan 

in i 130 ”minor groups”, 43 ”sub-major groups” och 10 ”major groups” (ILO, 2012). Jag 

kommer för min analys att använda mig av ISCO-08:s 10 ”major groups” (som jag vidare 
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kommer att kalla yrkesklasser). Olika yrken kräver olika kvalifikationer för att en person ska 

kunna utföra yrket på ett tillfredställande sätt. ISCO-08 klassificerar kvalifikationer i fyra 

kvalifikationsnivåer (skill levels). Kvalifikationsnivåerna används i sin tur för att förklara vilka 

sorts kvalifikationer som krävs i varje yrkesklass. Se bilaga 1 för en utförligare beskrivning av de 

fyra kvalifikationsnivåerna. 

Antagandet att människor åtskiljs av klass är en central del av forskningen om social 

stratifiering. När det kommer till hur klass skall operationaliseras finns det dock olika 

ståndpunkter. Den vanligaste klassindelningen inom kvantitativ sociologisk forskning är Erikson 

och Goldthorpes klasschema, EGP (Bihagen & Nermo, 2012). EGP indelar yrken i klasser 

utifrån två dimensioner: utifrån hur lätt det är för arbetsgivaren att kontrollera eller övervaka 

arbetet, och utifrån hur komplext eller färdighetskrävande yrket är. ISCO:s yrkesklasser ligger 

dock empiriskt nära de klasser som identifieras i EGP-klasschemat. Andra har istället hävdat att 

klasskillnader i grunden har att göra med yrkets kvalifikationsnivå (Tåhlin, 2007). Denna syn på 

klassindelning ligger möjligtvis ännu närmare användandet av ISCO:s yrkesgrupper som 

klasschema. 

Yrkesklasser (major groups) 

 

1. Chefsyrken 

Denna yrkesklass består av chefsyrken inom stat, företag eller andra organisationer. 

Yrkena kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 3 eller 4. 

2. Professionsyrken – yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 

Denna yrkesklass består av yrken som kräver fördjupad högskolekompetens. Yrkena 

kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 4. 

3. Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 

Denna yrkesklass består av yrken som kräver högskolekompetens eller motsvarande. 

Yrkena inom denna yrkesklass kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 3. 

4. Yrken inom administration eller kundtjänst 

Personer i denna yrkesklass har yrken inom administration eller kundtjänst. Yrkena 

kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 2.  

5. Service-, omsorgs- eller försäljningsarbeten 
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I denna yrkesklass ingår yrken inom service, omsorg eller försäljning. Yrkena kräver i 

allmänhet kvalifikationsnivå 2. 

6. Lantbruk-, trädgårds-, skogsbruks- eller fiskearbeten 

Denna yrkesklass består av yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk eller fiske. Yrkena 

kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 2. 

7. Yrken inom byggverksamhet eller tillverkning 

Personer inom denna yrkesklass har yrken inom byggverksamhet eller tillverkning. 

Yrkena kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 2. 

8. Yrken inom maskinell tillverkning, transport, mm 

I denna yrkesklass ingår yrken inom exempelvis maskinell tillverkning eller transport. De 

flesta yrkena i denna yrkesklass kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 2. 

9. Enkla yrken 

I denna yrkesklass ingår yrken som ofta är fysiskt tunga och kräver användandet av enkla 

verktyg. Exempel på yrken inom detta område kan vara städare eller enkla jobb inom 

byggverksamhet eller transport. Yrkena kräver i allmänhet kvalifikationsnivå 1. 

Land 

 

Förutom att jämföra mellan olika yrkesklasser jämför jag i uppsatsen personer som är aktiva på 

den svenska respektive den tyska arbetsmarknaden. Jag har kombinerat det svenska och det tyska 

datamaterialet i ett dataset, och för att jämföra hur personer på den svenska respektive tyska 

arbetsmarknaden presterar i undersökningen har jag skapat en dummyvariabel där 1=Sverige och 

0=Tyskland. 

Invandring 

 

Det är möjligt att invandring kan vara en variabel som delvis förklarar skillnader i färdigheter 

(främst läsfärdigheter) mellan olika yrkesklasser. Det är också möjligt att invandring skulle 

kunna vara en variabel som förklarar vissa skillnader mellan länderna. Den variabel jag använder 

för att komma åt detta kallas ”not born in country” och är en dummyvariabel där 0=personen är 

född i landet och 1=personen är inte född i landet. 
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Informell utbildning på arbetsplatsen 

 

En annan faktor som kan ha ett samband med människors färdigheter är huruvida de fått 

informell utbildning på arbetsplatsen (on-the-job training) i sitt yrke. Variabeln jag använder för 

att undersöka detta är en dummyvariabel (döpt till ”on-the-job training”) där 0=personen har inte 

fått utbildning på arbetsplatsen det senaste året, och 1=personen har fått utbildning på 

arbetsplatsen det senaste året. 

 

Metod och Förfarande 
 

I uppsatsen använder jag mig av multipel linjär regression med dummyvariabler. För varje 

yrkesklass (ISCO-08) och varje utbildningsnivå (ISCED-97) har skapats en egen 

dummyvariabel. Dummyvariabler har även skapats för variablerna land, invandring och 

informell utbildning på arbetsplatsen.  

Jag har två olika beroendevariabler, läsfärdighet och räknefärdighet. Varje respondent i 

materialet har fått en poäng (scale score) på skalan 1-500 för varje färdighet. Poängen har 

fastställts utefter de uppgifter respondenten har fått utföra. I datamaterialet presenteras dock 

varje respondents färdigheter i varje område med tio stycken olika ”plausible values”. Detta är en 

metod som används av PIAAC och även av bland annat PISA för att inte underskatta den 

osäkerhet som finns i skattningarna av personers kunskaper och färdigheter. Jag väger dock inte 

in alla ”plausible values” utan använder mig av en metod som i PISA:s Data Analysis Manual 

kallas ”an unbiased shortcut”, där man använder sig av endast ett plausible value och har det som 

beroendevariabel. Med denna metod blir punktestimaten väntevärdesriktig (unbiased) (OECD, 

2009). Jag använder mig av det första plausible value i respektive färdigheteskategori som 

beroendevariabel. Annan forskning har använt sig av samma metod. (J Jerrim, 2012, J Jerrim, 

2014).  

Användandet av dummyvariabler innebär i praktiken att jag skapar grupper som jag jämför med 

varandra. På detta sätt kan jag se hur det predicerade värdet på den beroende variabeln 

(läsfärdighetsgrad eller räknefärdighetsgrad) blir beroende på vilken yrkesklassen individ tillhör. 
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Som referensgrupp har jag valt att ha yrkesklassen ”Professionsyrken”. Gruppen är tillräckligt 

stor för att användas i detta syfte, och det är dessutom den grupp som i genomsnitt presterar bäst 

i PIAAC-undersökningen, vilket gör att resultaten blir mer lättlästa (då alla andra 

dummyvariabler för yrkesklasser kommer att få negativa b-värden). För att undersöka hur 

fördelningen av färdigheter över yrkesklasser skiljer sig mellan Sverige och Tyskland (om 

Sverige presterar bättre eller sämre i vissa yrkesklasser) skapar jag interaktionsvariabler för varje 

yrkesklass. Interaktionsvariablerna är land*yrkesklass Ett signifikant positivt b-värde på en 

interaktionsvariabel indikerar att personer på svensk arbetsmarknad i snitt har högre läs- eller 

räknefärdigheter (beroende på vilken av dessa som är beroendevariabel i modellen) än personer 

på tysk arbetsmarknad i den aktuella yrkesklassen. 

 I en utökad modell kontrollerar jag även för utbildningsnivå. Utbildningsvariabeln jag bestämde 

mig för att använda här är ISCED-97, som var en av de utbildningsvariabler det fanns data för i 

undersökningen. Variabeln har kodats om till dummyvariabler för varje ISCED-nivå, inklusive 

eventuella sub-nivåer. ISCED 3C har delats in i två variabler: program som är kortare än 2 år och 

program som är 2 år eller längre. Variabeln ”ISCED 3 (without distinction ABC 2+ years)” finns 

också för de fall där det inte har varit möjligt att placera in utbildningen i 3A, B eller C. ISCED 

5A har delats upp i ”ISCED 5A bachelors degree” och ”ISCED 5A masters degree”. Variabeln 

”foreign qualification” finns för de fall där personen har en utbildning från ett annat land än det 

som hen bor och arbetar i. Som referensgrupp använder jag den högsta utbildningsnivån, ISCED 

6. Genom att kontrollera för utbildningsnivå kan jag se huruvida skillnader i färdigheter mellan 

olika yrkesklasser kan förklaras av att personerna som tillhör yrkesklasserna har olika 

utbildningsnivå. Jag kan också se huruvida eventuella skillnader mellan olika yrkesklasser i 

Sverige och Tyskland beror på att yrkesklasserna har en annorlunda uppsättning av 

utbildningsnivån på de yrkesverksamma. Med kontroll för utbildningsnivå stiger också antalet 

signifikanta värden i modellen. 

I en tredje och sista modell kontrollerar jag även för invandring och informell utbildning på 

arbetsplatsen (on-the-job training). Genom kontroll för dessa variabler kan jag se dels om dessa 

variabler förklarar skillnader mellan yrkesklasserna, dels om de förklarar skillnader mellan 

länderna. 
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Förutom läsfärdighet och räknefärdighet mäter PIAAC-undersökningen även 

problemlösningsförmåga med hjälp av dator/IT. Skillnader mellan yrkesklasser och mellan 

Sverige och Tyskland i denna färdighet undersöks dock inte i denna uppsats. Alla respondenter 

som deltagit i PIAAC-undersökningen har inte gjort den delen av testet som mäter just 

problemlösningsförmåga med hjälp av dator/IT. Andelen som inte gjort denna del av testet skiljer 

sig mellan länderna. Många som inte har gjort denna del av testet har avböjt på grund av mycket 

begränsad, eller total avsaknad av, datorvana. Eftersom bortfallet i denna kategori är så pass 

stort, och dessutom skiljer sig åt kraftigt mellan länderna har OECD slagit fast att det inte är 

meningsfullt att jämföra medelvärdespoängen i denna färdighet mellan länderna. Istället jämförs 

hur stor andel i varje land som har en kunskapsnivå motsvarande ”nivå 2” eller högre. Vidare är 

det tydligt att det finns ett starkt samband mellan ålder och goda kunskaper i 

”problemlösningsförmåga med hjälp av dator/IT” (SCB, 2013). Ålder är en variabel som saknas i 

min analys, då den informationen saknas i de tyska offentliga PIAAC-filerna. Med bakgrund i 

detta har jag valt att inte inkludera en analys av skillnader i problemlösningsförmåga mellan 

yrkesklasser i Sverige och Tyskland inom ramen för denna uppsats. 

Metodkritik 
 

Jag har valt att jämföra just Sverige och Tyskland med utgångspunkt i teorin. Sverige och 

Tyskland har ganska tydligt olika utbildningssystem, vilket är en fördel eftersom utbildning 

troligen är en viktig variabel för att förklara möjliga skillnader i färdigheter mellan yrkesklasser i 

olika länder. Det finns dock många andra intressanta potentiella jämförelseländer, och i en större 

studie med fler länder skulle vi förmodligen kunna få än mer tillförlitliga resultat.  

En variabel som kommer att saknas i analysen är ålder. Detta är eftersom ålder inte är en 

tillgänglig variabel i de offentliga tyska data som jag använder mig av. Ålder är förmodligen 

framför allt en viktig variabel för att förklara skillnader i problemlösningsförmåga med hjälp av 

IT/dator. Det är troligt att yngre personer har bättre färdigheter än äldre inom detta område. Detta 

är en av anledningarna till att uppsatsen inte undersöker skillnader i problemlösningsförmåga. 

Men även för läsfärdigheter och räknefärdigheter kan ålder vara en viktig variabel. 

Utbildningssystem inom både Sverige och Tyskland har dessutom genomgått mer eller mindre 

stora förändringar över tid. De äldsta personerna i materialet har sannolikt haft en utbildning som 
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på vissa sätt skiljer sig från de yngsta personerna i materialet. Även därför hade ålder kunnat 

vara en relevant variabel att kontrollera för. Teorin pekar dock ändå på att det finns tydliga 

skillnader mellan ländernas utbildningssystem, och att dessa skillnader har funnits under en 

längre tid. 

Vidare är det möjligt att skillnader i andelen arbetslösa mellan länderna skulle kunna vara en 

relevant variabel för att förklara skillnader mellan länderna. Denna variabel är emellertid inte 

med i analysen. Andelen sysselsatta av de som deltagit i undersökningen är dock snarlikt mellan 

de både länderna. För Sverige är andelen sysselsatta 74,1 procent och för Tyskland är andelen 

sysselsatta 73,4 procent. 

 

Resultat 
 

Analysen av sambandet mellan yrkesklass och läs- och räknefärdighetsgrad i Sverige och 

Tyskland görs med hjälp av regressionsanalys. Regressionsanalysen görs i tre modeller, som alla 

redovisas i tabellerna nedan. Analysen undersöker inte hela befolkningen, utan bara de som 

arbetar på arbetsmarknaden. Pensionärer och arbetslösa, till exempel, representeras inte i 

analysen. Med hjälp av regressionsanalysen kan vi också se om skillnaderna i färdigheter mellan 

yrkesklasser och mellan Sverige och Tyskland är signifikanta. Värden som i tabellen är 

markerade med en asterisk (*) är signifikanta enligt ett 95-procentigt konfidensintervall. I 

nedanstående tabell (Tabell 2) presenteras de förväntade värdena för individernas 

läsfärdighetsgrad i tre modeller. 
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Tabell 2. Läsfärdigheter i olika yrkesklasser i Sverige och Tyskland 
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I den första modellen har var och en av yrkesklasserna omvandlats till dummyvariabler. 

Yrkesklassen ”professionsyrken” har utelämnats ur gruppen som referens. Variabeln ”Sverige” är 

en dummyvariabel för land där 0=Tyskland och 1=Sverige. 

Alla yrkesklasser visar i denna modell negativa b-värden, vilket innebär att individer i de 

yrkesklasserna i snitt har lägre läsfärdighet än referensgruppen professionsyrken. Förutom 

dummyvariabler för varje yrkesklass finns i modellen flera interaktionsvariabler för 

land*yrkesklass. Detta är för att kunna se hur stora skillnaderna är mellan yrkesklasser i Sverige 

och Tyskland, samt för att kunna se om dessa skillnader är signifikanta. I den andra modellen 

kontrolleras även för utbildningsbakgrund. I den tredje modellen, slutligen, kontrolleras även för 

invandring och utbildning på arbetsplatsen (on-the-job training). 

I den första modellen har variabeln ”Yrken inom maskinell tillverkning, transport, mm” 

tillexempel, ett b-värde på -55. Detta innebär att människor som jobbar i yrkesklassen ” Yrken 

inom maskinell tillverkning, transport, mm” i Tyskland har en predicerad läsfärdighetsgrad som 

är 55 poäng lägre än en person i yrkesklassen ”professionsyrken”. Resultatet är signifikant. 

Interaktionsvariabeln ”Interaktion Yrken inom maskinell tillverkning, transport, mm” visar ett b-

värde på 18. Det negativa sambandet med läsfärdighet för yrkesklassen ” Yrken inom maskinell 

tillverkning, transport, mm” istället för yrkesklassen ”professionsyrken” är alltså inte lika stark i 

Sverige som i Tyskland. Även denna variabel är signifikant. Totalt finns i den första modellen 

fem interaktionsvariabler som har signifikanta positiva värden, vilket pekar på att Sverige har 

mindre skillnader i läsfärdighet mellan yrkesklasser än vad Tyskland har. Dessa fem 

yrkesklasser är: “yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande”, ”yrken inom 

administration eller kundtjänst”, ”service-, omsorgs- eller försäljningsarbeten”, ”yrken inom 

byggverksamhet eller tillverkning” och ”yrken inom maskinell tillverkning, transport, mm”. 

Utbildningssystem som har låg grad av differentiering och låga trösklar för högre utbildning har 

av vissa kritiker påståtts leda till ”överutbildning”, att människor utbildar sig till yrken som de 

inte får (Braga, Checci, Meschi, 2013). Detta skulle kunna vara en förklaring till att Sverige 

presterar bättre än Tyskland i flera yrkesklasser. Sverige skulle exempelvis kunna ha en stor del 

universitetsutbildade i yrken som egentligen inte kräver någon universitetsutbildning. För att 

undersöka om detta är anledningen till att Sverige presterar bättre än Tyskland i vissa 

yrkesklasser kontrollerar jag i modell två även för utbildningsnivå. Utbildningsvariabeln jag 



 

22 
 

använder är ISCED-97. Referensgrupp är ISCED 6, den högsta utbildningsnivån i ISCED-7. 

Människor kan dock tillskansa sig kunskap från andra håll än från sin formella utbildning. Även 

arbetsplatsutbildningar, eller on-the-job training, kan spela en roll för att utveckla människors 

färdigheter och kunskaper. OECD:s initiala rapport om PIAAC visade att människor i de 

nordiska länderna i högre grad fick utbildning på arbetsplatsen än människor i övriga länder. I 

modell tre utökar jag därför analysen till att även ta hänsyn till utbildning på arbetsplatsen. 

Variabeln jag använder tar hänsyn till om personen fått utbildning på arbetsplatsen (on-the-job 

training) i sitt arbete det senaste året. Slutligen kontrollerar jag även för invandring. I analysen 

undersöker jag bara de personer som för tillfället är i arbete. Det är möjligt att invandrare i 

Sverige står längre från arbetsmarknaden än invandrare i Tyskland, vilket skulle kunna bidra till 

att Sverige ser ut att ha högre läsfärdigheter än Tyskland i många yrkesklasser. 

När vi utökar analysen till att ta hänsyn till utbildningsnivå, och sedan i modell tre även till 

invandring och utbildning på arbetsplatsen är den tydligaste skillnaden som sker att skillnaderna 

i läsfärdighetsgrad mellan yrkesklasserna minskar. Detta är signal om att dessa kontrollvariabler 

delvis förklarar de skillnader i läsfärdighet som finns mellan yrkesklasserna. När det kommer till 

skillnader mellan länderna sker det inte någon tydlig förändring när vi kontrollerar för 

utbildningsnivå, invandring och utbildning på arbetsplatsen. I vissa yrkesklasser minskar 

skillnaderna mellan länderna lite, medan de i andra yrkesklasser ökar något. Kontrollerat för 

utbildningsnivå, invandring och utbildning på arbetsplatsen kan vi dock även se en signifikant 

skillnad mellan Sverige och Tyskland i lantbruksrelaterade yrken. Även i den yrkesklassen 

presterar Sverige signifikant bättre än Tyskland när det kommer till läsfärdighet. Resultaten i 

modell tre presenteras även i figuren nedan. 
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Figur 1. Läsfärdighetsgrad i yrkesklasser i Sverige och Tyskland 

 

 

Figur 2. Regression av läsfärdighetsgrad på yrkesklass. Kontrollerat för utbildningsnivå, invandring och informell 

utbildning på arbetsplatsen. Diagrammet visar skillnader i läsfärdighetsgrad mellan yrkesklasser i Sverige och 

Tyskland enligt modell 3 i Tabell 2. Värdena för varje yrkesklass representerar skillnaden mellan den yrkesklassen 

och referensgruppen ”professionsyrken”. Värdena för interaktionsvariablerna representerar skillnaden mellan 

länderna i den specifika yrkesklassen. Ett positivt värde på interaktionsvariabeln indikerar att det negativa 

sambandet mellan läsfärdighet och yrkesklass är mindre i Sverige än i Tyskland. Variabler markerade med en 

asterisk (*) indikerar att värdet är signifikant enligt ett 95-procentigt konfidensintervall. 
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Tabell 3. Räknefärdigheter i yrkesklasser i Sverige och Tyskland. 
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Även när det gäller räknefärdigheter har Sverige i modell ett mindre skillnader mellan 

yrkesklasser än Tyskland. Referensgruppen professionsyrken är även här den yrkesklass med 

högst räknefärdighetsgrad. Alla andra yrkesklasser visar på ett negativt b-värde. 

Yrkesklassen ”chefsyrken” har dock ingen signifikant skillnad gentemot ”professionsyrken”. 

Signifikanta skillnader mellan länderna finns i fyra yrkesklasser: ”yrken med krav på 

högskolekompetens eller motsvarande”, ”service-, omsorgs- och försäljningsarbeten”, ”yrken 

inom byggverksamhet eller tillverkning” och ”yrken inom maskinell tillverkning, transport, 

mm”. Personer som tillhör och arbetar inom dessa yrkesklasser i Sverige har signifikant högre 

räknefärdigheter än personer som tillhör och arbetar inom dessa yrkesklasser i Tyskland.  

När vi i modell två och tre kontrollerar för utbildningsnivå, invandring och utbildning på 

arbetsplatsen (on-the-job training) får vi - precis som när vi undersökte läsfärdigheter - inte lika 

stora skillnader i räknefärdigheter mellan yrkesklasser. Den största förändringen är mellan 

modell ett och modell två vilket tyder på att utbildningsnivå är den viktigaste av våra 

kontrollvariabler för att förklara skillnaderna mellan yrkesklasserna, men även invandring och 

utbildning på arbetsplatsen förklarar delvis skillnaderna mellan yrkesklasser. Med kontroll för 

utbildningsnivå, invandring och utbildning på arbetsplatsen får vi också signifikanta skillnader 

mellan Sverige och Tyskland i yrkesklassen ”yrken inom administration eller kundtjänst”. 

Personer som jobbar även inom denna yrkesklass i Sverige har alltså signifikant bättre 

räknefärdigheter än personer som arbetar inom denna yrkesklass i Tyskland. Förändringar i 

skillnader mellan länderna är annars precis som med läsfärdigheter motstridiga när vi 

kontrollerar för utbildningsnivå, invandring utbildning på arbetsplatsen. I vissa yrkesklasser 

minskar koefficienten för interaktionsvariabeln, i andra ökar koefficienten. Resultatet i modell 

tre presenteras även i figuren nedan. 
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Figur 2. Räknefärdighetsgrad i yrkesklasser i Sverige och Tyskland 

 

Figur 2. Regression av räknefärdighetsgrad på yrkesklass. Kontrollerat för utbildningsnivå, invandring och 

informell utbildning på arbetsplatsen. Diagrammet visar skillnader i räknefärdighetsgrad mellan yrkesklasser i 

Sverige och Tyskland enligt modell 3 i Tabell 3. Värdena för varje yrkesklass representerar skillnaden mellan den 

yrkesklassen och referensgruppen ”professionsyrken”. Värdena för interaktionsvariablerna representerar skillnaden 

mellan länderna i den specifika yrkesklassen. Ett positivt värde på interaktionsvariabeln indikerar att det negativa 

sambandet mellan läsfärdighet och yrkesklass är mindre i Sverige än i Tyskland. Variabler markerade med en 

asterisk (*) indikerar att värdet är signifikant enligt ett 95-procentigt konfidensintervall. 

Regressionsanalysen visar oss att det finns klara skillnader i färdigheter mellan olika 

yrkesklasser. Speciellt personer som tillhör yrkesklasser med lågkvalificerade yrken ligger 

tydligt bakom personer som arbetar med högkvalificerade yrken i läsfärdigheter och 

räknefärdigheter. En del av dessa skillnader förklaras av utbildningsnivå, invandring och 

utbildning på arbetsplatsen. Det ser vi när vi kontrollerar för dessa variabler i modell två och tre. 

Vi ser också att det finns skillnader mellan Sverige och Tyskland. Sverige har signifikant högre 

färdigheter än Tyskland i många yrkesklasser. Mer viktigt är att skillnaderna mellan länderna 

kvarstår även när vi kontrollerar för utbildningsnivå. Vi kan alltså förkasta idén om att Sverige 

presterar bättre än Tyskland i många yrkesklasser på grund av ”överutbildning”.  
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Resultaten för läsfärdighet och räknefärdighet är snarlika. Förutom att det för läsfärdigheter 

finns en signifikant skillnad mellan Sverige och Tyskland för personer som arbetar i 

jordbruksrelaterade yrken (som inte finns när det kommer till räknefärdigheter) så finns det inga 

tydliga skillnader mellan resultaten för läsfärdighet respektive räknefärdighet. Potentiellt sett 

hade man kunnat tänka sig större skillnader i resultaten. Läsfärdighet är, skulle man kunna tänka 

sig, en färdighet som gemene man i sitt vardagliga liv använder oftare och därför har fler 

möjligheter att utveckla och upprätthålla, varför man skulle kunna tänka sig att läsfärdighet 

skulle vara en beroendevariabel som är mindre ”känslig” för de oberoende variabler som ingår i 

analysen. Resultaten indikerar dock att så verkar inte vara fallet.  

Diskussion 
 

Med hjälp av regressionsanalys kan vi se att det finns ett tydligt samband mellan 

yrkesklasstillhörighet och läs- och räknefärdigheter. Personer som tillhör yrkesklasser med 

högkvalificerade arbeten har generellt sett högre färdigheter än personer som tillhör yrkesklasser 

med lågkvalificerade yrken. En del av detta samband förklaras av att den olika uppsättning av 

utbildningsnivå som finns i de olika yrkesklasserna. En delförklaring till att personer i 

högkvalificerade yrken i genomsnitt har högre färdigheter än personer i lågkvalificerade yrken 

är helt enkelt att de i allmänhet har gått en längre och mer avancerad utbildning.  

Regressionsanalysen visar också att fördelningen av färdigheter mellan yrkesklasser skiljer sig 

mellan Sverige och Tyskland. Det negativa sambandet mellan vissa yrkesklasser och färdigheter 

är mindre i Sverige än i Tyskland. I service-yrken, administrativa yrken, yrken inom 

byggverksamhet, yrken inom maskinell tillverkning och i yrkesklassen ”yrken som kräver 

högskolekompetens eller motsvarande” presterar Sverige signifikant bättre än Tyskland i både 

läsfärdigheter och räknefärdigheter. Sverige presterar även signifikant bättre än Tyskland i 

jordbruksrelaterade yrken när det kommer till läsfärdigheter.  

Eftersom regressionsanalysen har tagit hänsyn till utbildningsnivå kan vi slå fast att skillnaden 

mellan Sverige och Tyskland inte beror på att Sverige har fler högutbildade inom lägre 

kvalificerade yrken än vad Tyskland har, även om detta kan spela en (väldigt) liten roll inom 

vissa yrkesklasser. Att Sverige skulle ha en lägre grad av arbetskraftsdeltagande för invandrare 
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eller i högre grad ger sina anställda informell utbildning på arbetsplatsen räcker inte heller till 

som förklaringar till varför Sverige presterar bättre än Tyskland i många yrkesklasser (även om 

regressionsanalysen ser ut att visa att dessa variabler kan vara en liten delförklaring i vissa 

yrkesklasser). Trots kontroller för dessa möjligheter kvarstår att Sverige har signifikant högre 

färdigheter än Tyskland i många yrkesklasser. 

Dessa resultat bör dock inte ses som ett bevis på att Sverige har bättre eller mer effektiva 

arbetare inom dessa yrkesklasser än vad Tyskland har. Det undersökningen mäter är just 

läsfärdigheter och räknefärdigheter (samt problemlösningsförmåga med hjälp av dator/IT, som 

dock inte är med i denna analys) och dessa färdigheter är knappast ett perfekt mått på 

yrkesskicklighet. Ändå är det viktiga färdigheter, som blir allt viktigare i allt fler yrken och som 

är viktiga för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Tidigare forskning har pekat på att social klass är en viktig faktor för hur elever presterar i 

skolan. Elever med högutbildade föräldrar presterar i regel bättre. Resultaten i den här studien, 

att svenskar i mindre högkvalificerade yrken i snitt har högre färdigheter än tyskar i samma 

yrken, skulle kunna innebära att skillnader i barns utbildningschanser beroende på social klass 

blir mindre i Sverige, då det är mindre skillnad på deras föräldrars färdigheter. Svenska 

maskinoperatörer, till exempel, besitter troligen större läs- och räknefärdigheter än tyska 

maskinoperatörer, och har därför större möjlighet att hjälpa sina barn med sina studier.
1
 

Sverige och Tysklands olika utbildningssystem är troligtvis en viktig förklaring till skillnaderna 

i fördelningen av färdigheter över yrkesklasser mellan Sverige och Tyskland. Det svenska 

utbildningssystemet har en lägre grad av differentiering än det tyska, med ett större fokus på 

generell teoretisk utbildning. Svenska elever går alla den generella teoriinriktade utbildningen 

på Grundskolan fram till femton/sexton års ålder, till skillnad från Tyskland där elever delas in 

efter förmåga redan vid tio (eller i Berlin och Brandenburg tolv) års ålder. De olika 

högstadieskolorna i Tyskland är olika utformade, där vissa erbjuder teoretisk utbildning och 

                                                           
1
 Föräldrars faktiska färdigheter eller kunskaper är självklart inte den enda faktorn som gör att barn av olika social 

bakgrund klarar skolan olika bra. Andra faktorer, som hur mycket tid och ork föräldrar har att hjälpa barnen med 

sina studier, eller vilka förväntningar och krav föräldrar har på sina barns studieprestationer kan vara minst lika 

viktiga faktorer. Föräldrars faktiska färdigheter kan dock vara en viktig faktor för deras möjligheter att hjälpa barnen 

med studierna. 
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förbereder elever för att högre teoretisk utbildning, medan andra har en mer praktisk inriktning 

och förbereder elever främst för yrkesutbildningar.  

Den svenska gymnasieskolan har också den varit tydligt teoritung (de flesta elever går teoretiska 

högskoleförberedande program) och alla yrkesprogram var fram till år 2011 

högskoleförberedande. Även fast yrkesprogrammen bara har gett allmän behörighet till 

högskolan vilket i praktiken inneburit att elever från yrkesprogrammen har haft svårt att i 

praktiken komma in på högskole- eller universitetsutbildningar är det troligt att detta 

jämförelsevis (med Tyskland) stora fokus på grundläggande teoretisk utbildning har gett 

resultat. Även om man som svensk arbetar inom ett yrke utan några krav på högre utbildning har 

man antagligen en grundskole- och gymnasieutbildning bakom sig som har haft ett stort fokus 

på teoretisk utbildning. Detta är en trolig anledning till att Sverige presterar bättre än Tyskland i 

PIAAC i lågkvalificerade yrken.  

Sverige har under senare år infört en rad förändringar i sitt utbildningssystem som kan tolkas 

som ett närmande mot ett utbildningssystem som mer liknar Tysklands. Från och med år 2011 är 

inte längre alla yrkesprogram på gymnasiet högskoleförberedande. Detta har lett till att färre 

elever söker sig till yrkesprogrammen, men av de som väljer att gå på yrkesprogrammen går 

majoriteten en icke-högskoleförberedande linje (Skolverket, 2014). Dessutom har gymnasiala 

lärlingsutbildningar införts, där eleven utför den största delen av sin utbildning på en arbetsplats. 

Denna skiftning mot ett större fokus på yrkesutbildning kan ha många positiva effekter; det 

tyska utbildningssystemets fokus på yrkesutbildningar och lärlingsprogram har lyfts fram som 

en viktig anledning till Tysklands relativt låga ungdomsarbetslöshet (Müller, 2005). Men det är 

också möjligt att denna utveckling kan leda till ett tapp av färdigheter hos de som väljer 

yrkesutbildningar, när fokus på teoretisk utbildning blir mindre.  

PIAAC-undersökningen öppnar upp för mycket ny intressant forskning inom det klassiskt 

sociologiska ämnet social stratifiering. I den här uppsatsen visar jag att det finns tydliga 

skillnader i läsfärdigheter och räknefärdigheter mellan personer som arbetar i olika yrkesklasser. 

Det är färdigheter som är viktiga, inte bara för att klara av att utföra sitt arbete utan också som 

ett slags maktresurser, viktiga inte minst för individers förmåga att tillskansa sig och förstå sig 

på information. Uppsatsen visar också att dessa skillnader i färdigheter mellan yrkesklasser är 
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mindre i Sverige än i Tyskland, och jag föreslår att ländernas olika utformade utbildningssystem 

är en viktig delförklaring till detta. 

Sverige och Tysklands olika utbildningssystem är förmodligen en viktig anledning till att 

fördelningen av färdigheter över yrkesklass ser olika ut i länderna, men det är troligtvis inte den 

enda anledningen. Det är mycket möjligt att exempelvis skillnader på den svenska och den tyska 

arbetsmarknaden, som exempelvis fler och bättre vuxenutbildningar i Sverige, skulle kunna vara 

en bidragande faktor till att svenskar har högre färdigheter än tyskar i många yrkesklasser. 

Utbildningssystem är inte heller statiska. Både Sveriges och Tysklands utbildningssystem har 

genomgått mer eller mindre stora förändringar under de senaste 50 åren. De äldsta och de yngsta 

personerna i PIAAC-undersökningen har förmodligen utbildat sig i ganska olika 

utbildningssystem. I de senaste PISA-undersökningarna har Sveriges resultat dessutom fallit. Att 

kontrollera för ålder hade kunnat vara relevant för analysen. Framför allt hade variabeln kunnat 

vara relevant om åldersfördelningen inom yrkesklasser på ett tydligt sätt skiljer sig mellan 

Sverige och Tyskland, något som det dock inte finns någon anledning att anta. Att kontrollera 

för ålder omöjliggjordes emellertid av att ålder var en bortplockad variabel i det tyska 

datamaterial jag använde. 

Denna studie har undersökt skillnader i läs- och räknefärdigheter mellan ISCO-08s yrkesklasser 

(eller ”major groups”) i Sverige och Tyskland. Att använda sig av dessa stora yrkesgrupper som 

oberoende variabler har sina fördelar, de fungerar som en slags ”social klass”-variabler vilket 

lämpar sig bra, speciellt för jämförelsen och kopplingen till tidigare forskning om utbildning, 

där social klass är en viktig variabel för att förstå skillnader i elevers studieprestationer. Men det 

finns också nackdelar med att använda sig av så pass ”breda” yrkesgrupper – det är möjligt att 

resultaten hade blivit mer precisa om studien istället hade jämfört skillnader mellan ISCO-08s 

”sub-major groups” eller ”minor groups”, 43 respektive 130 stycken. Eftersom ISCO-08s 

yrkesklasser består av en stor mängd yrken, där vissa är mer högkvalificerade än andra, är det 

inte omöjligt att resultaten i studien skulle sett annorlunda ut om studien istället jämförde 

färdigheter mellan ”sub-major groups” eller ”minor groups”, beroende på hur fördelningen av 

dessa yrken ser ut i Sverige respektive Tyskland. En sådan studie hade dock varit mer 

tidskrävande, och jag bedömde att det inte var realistiskt inom tidsramen för detta arbete. Men 
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att jämföra skillnader i färdigheter mellan ISCO-08s ”sub-major groups” eller ”minor groups” 

kan vara en intressant ansats för vidare forskning på området. 
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Bilagor 
Bilaga 1. 
 

Kvalifikationsnivåer (skill levels) i ISCO-08 

 

Kvalifikationsnivå 1 

Yrken på kvalifikationsnivå 1 kräver ofta fysisk styrka och/ eller uthållighet. I kvalifikationsnivå 

1 ingår att man kan hantera enkla verktyg (som exempelvis spadar) eller enkel elektronisk 

utrustning (exempelvis dammsugare). Vissa yrken på kvalifikationsnivå 1 kräver grundläggande 

kunskaper i läsfärdighet eller räknefärdighet, men uppgifter som kräver dessa färdigheter tar 

aldrig upp en större av arbetet. För vissa yrken på kvalifikationsnivå 1 krävs inledningsvis en 

kort period av on-the-job training. Avklarad utbildning motsvarande ISCED nivå 1 kan krävas 

för vissa yrken på kvalifikationsnivå 1 (ILO, 2012). 

Kvalifikationsnivå 2 

Yrken på kvalifikationsnivå 2 har ofta arbetsuppgifter som kräver förmåga att hantera maskineri 

och/eller elektronisk utrustning, att köra fordon eller att reparera elektrisk eller mekanisk 

utrustning. För i princip alla yrken på denna kvalifikationsnivå krävs grundläggande räkne- och 

läsfärdigheter. Vissa yrken kräver mer avancerade läs- och räknefärdigheter, och god social 

kompetens. Den kunskap som innefattas i kvalifikationsnivå 2 skaffas vanligtvis genom 

utbildning motsvarande ISCED nivå 2. Vissa yrken på kvalifikationsnivå 2 kräver utbildning 

motsvarande ISCED nivå 3, och/eller relevant yrkesutbildning (ILO, 2012).  

Kvalifikationsnivå 3 
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Yrken på kvalifikationsnivå 3 kräver oftast förmågan att utföra komplexa tekniska och praktiska 

arbetsuppgifter som kräver djup kunskap och förståelse inom ett specifikt fält. Yrkena kräver 

oftast goda läs- och räknefärdigheter och god förmåga för mellanmänsklig kommunikation. Den 

kunskap som innefattas i kvalifikationsnivå 3 skaffas vanligtvis genom en utbildning 

motsvarande ISCED 5B (högskolestudier i 1-3 år), eller i vissa fall genom lång relevant 

yrkeserfarenhet och en längre period av on-the-job training (ILO, 2012). 

Kvalifikationsnivå 4 

Yrken på kvalifikationsnivå 4 kräver i regel förmåga att utföra avancerad problemlösning, 

beslutsfattande och/eller kreativitet baserat på en djup kunskap och förståelse inom ett specifikt 

fält. Yrken på kvalifikationsnivå 4 kräver ofta mycket goda läs- och räknefärdigheter samt 

mycket god förmåga för mellanmänsklig kommunikation. Den kunskap som innefattas i 

kvalifikationsnivå 4 skaffas vanligtvis genom en utbildning motsvarande ISCED 5A eller högre 

(högskolestudier i 3-6 år). Ibland kräver yrkena dessutom omfattande on-the-job training. 

Formell utbildning är ofta ett krav för att få utföra yrket (ILO, 2012). 
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