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Sammanfattning 

Utrikes föddas arbetsmarknadssituation är ett omtalat problem i dagens samhälle. Det 

övergripande syftet med denna uppsats är att analysera utrikes föddas överutbildning i 

Sverige. Detta görs med hjälp av humankapitalteorin och diskrimineringsteorier. 

Även olika studier om överutbildning presenteras som visar att överutbildning dels 

förekommer på grund av skillnader i språkkunskaper. Tidigare forskning om 

diskriminering bidrar även med en förklaring om utrikes föddas arbetsmarknads-

situation. För att bidra med ny kunskap om ämnet vill uppsatsen besvara om även 

skillnader i förmåga att förstå och se logiska samband i skriven text, det vill säga 

läsförståelse, kan vara en bidragande orsak till överutbildningen hos utrikes födda. 

För att undersöka detta har data från Programme for the International Assessment of 

adult competencies (PIAAC), som är en internationell undersökning av vuxnas 

kunskaper och färdigheter, analyserats. Utifrån det insamlade datamaterialet skapades 

fyra regressioner för att undersöka skillnaden i överutbildning mellan inrikes- och 

utrikes födda. Genom resultatet och den tidigare forskningen om ämnet kan det 

konstateras att det råder överutbildning hos utrikes födda på den svenska 

arbetsmarknaden. Vidare visar uppsatsen att detta till viss del kan förklaras av 

skillnader i läsförståelse mellan inrikes- och utrikes födda. Detta resultat ger ny insikt 

om varför överutbildning uppstår och skulle möjligtvis kunna hjälpa till att förbättra 

utrikes föddas situation på arbetsmarknaden om arbetsmarknadsåtgärder kan utformas 

på ett bättre sätt med hjälp av denna kunskap. Efter genomförda regressioner fanns 

det en del utav överutbildningen som fortfarande inte kunde förklaras, som med stöd 

av tidigare forskning och teorier till viss del skulle kunna förklaras av diskriminering.  

 

Nyckelord: Överutbildning, humankapital, diskriminering, läsförståelse, utrikes 

född, immigrant 
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1. Inledning 
Andelen utrikes födda i Sverige år 2012 var 1,5 miljoner vilket är en siffra som antas 

öka de kommande åren (SCB, 2013; SCB, 2015). Under 1970-talet präglades 

immigrationen främst av arbetskraftsinvandring men sedan dess har invandringen 

successivt ändrat form till flykting- och anhörighetsinvandring. Den ökande 

invandringen leder till en ökad tillgång på arbetskraft. Dock visar 

Långtidsutredningen (2015:192) att Sverige inte drar nytta av de utrikes föddas 

arbetsförmåga då statistiken åskådliggör en skillnad i sysselsättningsgrad mellan 

inrikes och utrikes födda. Vidare menar Långtidsutredningen (2015) att skillnaden i 

sysselsättning kommer att försvinna om utrikes föddas kunskapsnivå höjs. Dock visar 

resultat från en studie statistiska centralbyrån lät göra år 2013 att detta inte 

automatiskt innebär att alla skillnader på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikes 

födda försvinner. Utfallet av denna studie visar nämligen att var fjärde individ som är 

född i ett annat land än Sverige är överutbildade, det vill säga många utrikes födda har 

en hög utbildning men arbetar på arbeten som inte kräver det (SCB, 2015). Utrikes 

föddas utbildning och kompetens tas, med andra ord, inte tillvara på den svenska 

arbetsmarknaden, vilket är ett nederlag både för individen men även för den svenska 

samhällsekonomin.   

 

Långtidsutredningens (2015) påstående om att skillnaden i sysselsättning kommer att 

försvinna om utrikes föddas kunskapsnivå höjs stämmer väl överens med 

humankapitalteorin som menar att ojämlikheter i samhället beror på skillnader i de 

kunskaper och färdigheter som olika individer har (Becker, 1994). Om skillnaderna i 

arbetsmarknadsutfall däremot finns kvar vid likvärdiga kunskapsnivåer hos inrikes 

och utrikes födda kan det eventuellt råda diskriminering. Diskriminering kan uppstå 

om utrikes födda medvetet eller omedvetet utestängs från de arbeten de är 

kvalificerade för (Björklund, 2013:157).  

 

En hel del forskning har fokuserat på utrikes föddas kunskapsnivåer och hur dessa 

överförs och värdesätts i det nya värdlandet. Den har kommit fram till att en individs 

humankapital och språkkunskaper är viktiga källor för att lyckas på arbetsmarknaden 

(Chiswick och Miller, 2008; Dustmann och Fabbri, 2003; Rooth och Åslund, 2006). 
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Språkkunskaper innefattar dock inte hela vidden av en individs förmåga att förstå och 

tolka skriven text. Läsförståelse är ett vidare begrepp som innefattar förmåga att se 

och förstå logiska sammanhang i en text på ett djupare plan. Denna studie bidrar med 

ny kunskap eftersom tidigare forskning (Chiswick och Miller, 2008; Dustmann och 

Fabbri, 2003; Duvander 2001; Rooth och Åslund, 2006) endast undersökt 

språkkunskaper och inte tagit med läsförståelse i sina analyser.   

 

1.1 Syfte/Frågeställning/Utförande 

Frågan är således: Kommer det fortfarande att kvarstå ojämlikheter mellan inrikes 

och utrikes föddas överutbildning om kunskaperna och färdigheterna i läsförståelse 

är likvärdiga?  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka om utrikes födda i högre grad än inrikes födda 

tenderar att arbeta på arbeten som kräver en lägre utbildning än vad de innehar och 

om detta kan bero på skillnader i kunskaper och färdigheter i läsförståelse mellan 

inrikes och utrikes födda. Detta kommer att undersökas genom data inhämtad från 

Programme for the International Assessment of adult competencies (PIAAC) som 

mäter vuxnas kunskaper och kompetenser. Data kommer att undersökas i 

statistikprogrammet STATA med hjälp av linjära regressionsanalyser.  

 

1.2 Definition och begrepp 

Uppsatsens mest centrala begrepp är överutbildning, utrikes och inrikes född samt 

läsförståelse. Överutbildning definieras som det totala antalet år en individ har gått i 

skolan minus de år av formell utbildning som generellt krävs för det jobb individen 

har. Med detta menas en individ som har en högre utbildningsnivå än vad jobbet 

generellt sett kräver. En individ som är född i ett annat land men folkbokförd i 

Sverige definieras som utrikes född. Inrikes född är en person som är född i Sverige. 

Även immigrant definieras på samma sätt som utrikes född, en person som är född i 

ett annat land med folkbokförd i Sverige. Under uppsatsens gång kommer begreppen 

utrikes född och immigrant att användas synonymt då de ofta används i liknande 

sammanhang och förklarar samma fenomen. Läsförståelse definieras som förmåga att 

förstå och se logiska sammanhang i skriven text. Det skiljer sig från begreppet 
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språkkunskaper som har att göra med hur väl en individ talar och förstår ord inom ett 

specifikt språk.  

 

1.3 Avgränsning       

Studien kommer att fokusera på utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden utan 

att ta hänsyn till födelseland. Det kan ha en viss skillnad om en immigrant kommer 

från något land i Västeuropa mot om en person migrerar från exempelvis ett land i 

mellanöstern (Carlsson och Rooth, 2007). Då information om ursprungsland inte finns 

med i det allmänt tillgängliga datasetet finns dock inga möjligheter att i nuläget 

inkludera denna information i analyserna. Studiens resultat kommer därmed att kunna 

generaliseras mer övergripande till utrikes föddas arbetsmarknadsläge i Sverige. En 

annan faktor som uppsatsen inte har tagit hänsyn till är hur länge utrikes födda har 

befunnit sig i Sverige. Detta kan ha en viss betydelse för hur långt immigranter har 

kommit med att utveckla sitt nya landspecifika humankapital. Ytterligare en 

avgränsning är att det inte har undersökts om utbildningen hos immigranter är 

genererad i hemlandet eller i Sverige. På grund av tidsaspekten fanns inte utrymme att 

djupgående undersöka detta i uppsatsen, men en regression har utförts som inkluderar 

andra generationens invandrare med gruppen av immigranter vilket kan ge vissa 

indikationer på hur denna dimension inverkar på resultatet (se appendix A).  

 

Vidare fick avgränsningar göras gällande att undersöka om de utrikes födda som 

undersöks i studien hade en svensk partner eller ej. Om en utrikes född har en svensk 

partner kommer denne att komma i kontakt med det svenska språket på ett annat sätt, 

och antagligen snabbare kunna utveckla skriv- och läskunnigheter. Det finns även 

andra faktorer som kan påverka uppsatsens utfall som tyvärr har behövt avgränsas, 

som exempelvis hur mycket arbetsmarknadserfarenhet immigranterna har innan deras 

migration till Sverige. I PIAAC:s test undersöks tre grundläggande förmågor, 

räknekunskaper, problemlösningsförmåga och läsförståelse. I uppsatsen analyseras 

endast förmågan läsförståelse, för att denna passar bäst in på uppsatsens syfte. Dock 

hade det varit intressant att även ha med de andra förmågorna, men på grund av att de 

är mycket högt korrelerade är det inte möjligt att särskilja dem rent statistiskt i 

modellerna (se dock appendix D för en modell som inkluderar matematikkunskaper 

istället för läsförståelse). Sedan finns det så klart också andra förmågor som inte mäts 
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i PIAAC men som också kan vara viktiga för arbetsmarknadsutfall. Dessa har vi inte 

möjlighet att undersöka. Alla dessa avgränsningar måste därför vägas in vid analys 

och tolkningar av studiens resultat.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer härnäst att presentera studiens teoretiska utgångspunkter vilka är 

humankapitalteorin och diskrimineringsteorier. Därefter kommer ett avsnitt som ger 

en redogörelse för relevant tidigare forskning om ämnet. Sedan kommer ett avsnitt 

som beskriver uppsatsens metoder, data och tillvägagångssätt. Nästa del redovisar 

studiens resultat. I diskussionsdelen diskuteras de viktigaste resultaten som 

framkommit, här görs även tolkningar som kopplas till den tidigare forskningen och 

till de teorier som väntas förklara skillnaden i överutbildningen mellan inrikes och 

utrikes födda. Studien avslutas med ett avsnitt där de viktigaste slutsatserna 

presenteras. 

 

2. Teori 
I följande avsnitt kommer humankapitalteorin att presenteras. Även diskriminerings-

teorier kommer att introduceras under antagandet att teorierna kan beskriva skillnader 

i arbetsmarknadsutfall som kan uppstå vid liknande kunskapsnivå hos inrikes och 

utrikes födda. Därefter redogörs tidigare forskning om ämnet. 

 

2.1 Humankapitalteorin 

Humankapitalteorin är en teori som, bland andra, är utvecklad av ekonomen Gary 

Becker (1994). Humankapital avser individers kunskaper och färdigheter som 

genereras av utbildning och arbetslivserfarenhet. Ett centralt antagande är att 

investeringar i utbildning gör att produktiviteten blir högre, vilket i sin tur leder till en 

högre lön på arbetsmarknaden. Kunskaperna och färdigheterna behöver dock inte 

enbart vara generade från utbildning utan kan också uppstå genom erfarenheter i 
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arbetslivet. Vissa färdigheter kan också vara medfödda, eller inlärda under barndomen 

(Långtidsutredningen, 2011:272). 

 

En individs humankapital kan minska i värde vid flytt till ett annat land. Dustmann 

och Fabbri (2003) presenterar en vidareutveckling av teorin och menar att 

humankapitalet kan delas upp i tre olika delar. Kapitalet delas in i (1) humankapital 

som är specifikt för värdlandet, (2) humankapital som är specifikt för hemlandet och 

slutligen (3) humankapital som är lika produktivt i båda länderna (Dustmann & 

Fabbri 2003:697). När en individ migrerar till ett annat land förändras innebörden av 

individens landspecifika humankapital. De kunskaper som förvärvas genom 

utbildning kan vara svåra att validera vid flytt till ett annat land. Följaktligen finns det 

risk för att utbildningens värde minskar vid migration (Långtidsutredningen, 

2011:272). Chiswick m.fl. (2014) menar att språket, som är en del av det 

landspecifika humankapitalet, för med sig fördelar som bland annat kan leda till ett 

större socialt nätverk, som vidare kan göra det lättare att komma in på 

arbetsmarknaden. Dustmann och Fabbri (2003) har gjort beräkningar som visar att 

flytande engelska ökar möjligheten till arbete med 22 procentenheter. Vidare menar 

de att högre lön är förenat med färdigheter i engelska (Dustmann och Fabbri, 

2003:696). Det har även gjorts liknande studier i Sverige. Rooth och Åslund 

(2006:72) menar att om en person talar mycket bra svenska jämfört med en person 

som har stora brister i språket, ökar sannolikheten att få ett arbete med 20 

procentenheter. 

 

Migration till ett annat land påverkar olika faktorer av humankapitalet, främst 

individens färdigheter i utbildning och språket, som i de allra flesta fall minskar vid 

migration (Långtidsutredningen, 2011:272). Detta medför att immigranter behöver 

spendera sin första tid i värdlandet till att återuppbygga sitt förlorade humankapital 

(Långtidsutredningen, 2011:272). Således är det rimligt att anta att humankapitalet 

förklarar skillnader i utfall såsom överutbildning på arbetsmarknaden.  

 

2.2 Diskrimineringsteori 

Skillnader i humankapital är dock inte den enda möjliga förklaringen till skillnader 

mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Att utrikes födda generellt sett 
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har en sämre position på arbetsmarknaden än inrikes födda är förvisso ett allmänt känt 

fenomen, men orsakerna till skillnaderna i arbetsmarknadsutfall är för många oklart. 

Studier tenderar nämligen att visa att det finns skillnader i arbetsmarknadsutfall hos 

inrikes och utrikes födda som inte kan förklaras med de observerade variablerna 

(Duvander 2001; Carlsson och Rooth, 2007). Dessa skillnader kan eventuellt förklaras 

av diskriminering.  

  

En vanlig typ av diskriminering är preferensbaserad diskriminering 

(Långtidsutredningen, 2011:275). Denna typ innebär att en viss grupp får sämre 

ställning på arbetsmarknaden trots att det inte råder någon skillnad i produktivitet 

mellan grupperna på en aggregerad nivå (Björklund m.fl., 2013:154). Tre förklaringar 

till preferensbaserad diskriminering är vanliga. En är arbetsgivardiskriminering som 

innebär att arbetsgivaren exempelvis betalar ut lägre löner till mörkhyade, eller 

undviker att anställa dem på grund av att arbetsgivaren har någonting emot denna 

grupp (Björklund m.fl., 2013:155). Den andra är arbetstagardiskriminering vilket 

betyder att arbetstagaren inte vill arbeta med mörkhyade och detta medför att 

arbetsgivaren inte anställer dem, för att hålla sig väl med de andra anställda. En 

liknande sorts diskriminering kan även uppstå i de fall då kunden inte vill ha sin 

service av exempelvis mörkhyade och därför väljer arbetsgivaren att inte anställa 

dem, denna typ av diskriminering kallas konsumentdiskriminering, vilken är den 

tredje typen av preferensdiskriminering (Björklund m fl., 2013:155). Det finns även 

en diskrimineringsteori kallad “social distance” som innebär att arbetsgivaren har 

preferenser att anställa personer som kommer från en liknande kultur som en själv på 

grund av sociala anledningar (Bursell, 2007). Arbetsgivaren anser att det är 

bekvämare att personalen har samma sociala koder som en själv, även fast det är helt 

irrelevant för arbetet.  

 

Diskriminering uppstår dock inte endast i ansökningsprocessen utan kan även ske på 

arbetsplatsen. Det är möjligt att underordnade grupper, som exempelvis grupper av 

annan etnicitet blir uteslutna ur gemenskapen på arbetsplatsen av medlemmar från 

mer priviligierade grupper (Reskin, 2000). Detta kan leda till att medlemmar från mer 

underordnade grupper inte når lika hög position på företaget som deras kompetens 

och utbildning egentligen bör generera, vilket skulle kunna kopplas till 

överutbildning. Därmed skulle preferensbaserad diskriminering till viss del kunna 
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förklara varför utrikes födda, i de fall de är av en annan etnicitet, har lägre 

sysselsättning och högre överutbildning än inrikes födda även om produktiviteten och 

kunskaperna skulle vara desamma.  

 

Det finns även en annan typ av diskriminering som kallas för statistisk diskriminering. 

Denna typ innebär att arbetsgivaren har brist på information om en grupp och väljer 

därför att inte ta risken och anställa dessa (Långtidsutredningen, 2011:275). Ett 

vanligt exempel för att förstå denna typ av diskriminering är att föreställa sig ett 

företag som ska befordra en person och ska välja en man eller kvinna som båda har 

samma kompetens. Då är det möjligt att arbetsgivaren tänker sig att kvinnan kommer 

vara föräldraledig någon gång i framtiden och väljer därför att anställa mannen för att 

det är mindre riskfyllt (Björklund m.fl., 2013:157). Arbetsgivaren kan även utföra 

statistisk diskriminering mot en grupp utrikes födda om brist på information om 

individen föreligger. Ett exempel skulle kunna vara att arbetsgivaren har korrekt 

information om att människor från ett visst land generellt sett har lägre utbildning än 

inrikes födda och väljer därför att inte kalla någon från det landet till intervju för en 

viss tjänst, trots att nivån av utbildning varierar inom gruppen. Om detta leder till att 

utbildade utrikes födda måste söka sig till andra tjänster som kräver en lägre 

utbildning, så skulle statistisk diskriminering kunna förklara deras högre 

överutbildning. 

 

Statistisk diskriminering kan även uppstå när det kommer in fler ansökningar till en 

viss tjänst än vad arbetsgivaren hinner läsa (Bursell, 2007). Det blir för tidskrävande 

att gå igenom alla ansökningar och göra en rättvis bedömning om vilka personer som 

passar bäst för tjänsten. Detta leder till att arbetsgivaren sorterar bort ansökningar som 

tillhör grupper som arbetsgivaren inte har tillräckligt med information om och kan 

därför sortera bort personer av en viss etnicitet. Om en arbetsgivare exempelvis ska 

tillsätta en tjänst som journalist men har begränsat med tid är det mycket möjligt att 

arbetsgivaren sorterar bort alla ansökningar med utländska namn eftersom det är 

viktigt att kunna språket väl som journalist (Bursell, 2007). Arbetsgivaren 

diskriminerar därmed alla med utländska namn på grund av brist på information om 

deras kompetens. Därmed riskerar arbetsgivaren att gå miste om en arbetstagare som 

skulle kunna bidra med kunskap och kompetens inom tjänsten. För utrikes födda med 
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högre utbildning, kan även denna typ av statistisk diskriminering leda till en ökad risk 

för överutbildning. 

 

Dessa presenterade teorier om diskriminering skulle kunna förklara varför utrikes 

födda har svårt att komma in på arbetsmarknaden och nå de positioner de är utbildade 

och har kompetens för. Diskriminering är dock inte möjligt att direkt mäta i 

analyserna i denna studie (även om det har gjorts i en del tidigare studier som 

presenteras i nästa sektion), men teorierna är viktiga att känna till då de kan förklara 

den eventuella skillnad i överutbildning som finns mellan inrikes och utrikes födda 

med liknande kunskapsnivåer.  

  

2.4 Tidigare forskning 

Problematiken kring utrikes föddas överutbildning på den svenska arbetsmarknaden 

är ett omtalat fenomen (SCB, 2015).  Vilka faktorer som leder till överutbildningen 

hos utrikes födda har tidigare undersökts av flera forskare. Dessa tidigare studier på 

området förklarar mestadels överutbildningen genom att påvisa att det finns skillnader 

i språkkunskaper mellan inrikes och utrikes födda, men de menar även att 

diskriminering har en inverkan då språkkunskaper inte kan förklara alla skillnader. 

Annan forskning har bevisat att diskriminering i anställningsprocessen förekommer 

på den svenska arbetsmarknaden.  

 

2.4.1 Immigration och humankapital 

The international transferability of immigrants’ human capital är en forsknings-

rapport skriven av Chiswick och Miller (2008). Forskningsrapportens syfte är att 

förklara yrkesfördelningen på arbetsmarknaden i USA mellan utrikes och inrikes 

födda män. Genom hämtad data från 2000 US Census, analyserar de över- och 

underutbildning. Deras resultat visar att matchningen på arbetsmarknaden är mest 

problematisk för immigranter, vilket delvis kan förklaras av arbetsgivares osäkerhet 

kring de utrikes föddas kunskaper som har förvärvats i hemlandet. Vidare förklaras 

den problematiska matchningen för utrikes födda på arbetsmarknaden, med brister i 

det landspecifika humankapitalet. De menar att det finns ett starkt positivt samband 

mellan bristande språkkunskaper i Engelska och risken för att vara överutbildad på 
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arbetsmarknaden (Chiswick och Miller, 2008:167). De presenterar även resultat som 

visar att utrikes födda förväntas ha mer arbetsplatsutbildning än inrikes födda vid 

anställning på liknande arbeten (Chiswick och Miller, 2008:162). Dessa orsaker leder 

till att överutbildningen är vanligare bland utrikes födda än inrikes födda. Vidare visar 

deras resultat att överutbildningen minskar ju längre tid man bor i landet. Chiswick 

och Miller (2008) kommer även fram till resultat som visar att överutbildning är 

vanligare hos den yngre generationen. Den äldre generationen kännetecknas mer av 

underutbildning.  

 

En studie gjord av Dustmann och Fabbri (2003) visar liknande resultat. Deras syfte 

var att utreda språkets betydelse för icke vita immigranters lön och anställning. 

Genom att ta del av två tidigare studier gjorda i England undersöker Dustmann och 

Fabbri (2003) minoritetsimmigranters humankapital och specifikt deras språk-

kunskaper. De analyserar immigranternas språkkunskaper genom att studera deras 

läs- och skrivkunnighet. Detta studeras genom två undersökningar. I den ena 

undersökningen är språkförmågan självbedömd. Immigranterna får först fylla i om 

engelska är deras modersmål. Om så inte är fallet får de fylla i en femgradig skala där 

de själva bedömer sina läs- och skrivkunskaper i engelska. I den andra 

undersökningen av immigranters språkkunskaper i engelska får intervjuaren bedöma 

språkkunskaperna hos intervjupersonen utifrån en fyrgradig skala. Språkkunskaperna 

bedömdes även utifrån om det gick att genomföra intervjun på Engelska. Därefter 

kopplas dessa resultat till individernas arbetsmarknadsutfall. Resultaten visar att bra 

kunskaper i värdlandets språk kopplas samman med bättre möjligheter till en högre 

anställning och en högre lön (Dustmann och Fabbri, 2003).   

 

Rooth och Åslund (2006) har genomfört en liknande analys i Sverige. De undersöker 

utrikes föddas språkkunskaper och dess påverkan på arbetsmarknadsutfallet. De 

analyserar språkets och utbildningens betydelse med hjälp av empiri framtaget ur ett 

projekt av SNS ARBETSMARKNAD i Sverige. Deras resultat visar precis som 

Dustmann och Fabbri (2003) att andelen sysselsatta bland immigranter ökar med 

språknivån (Rooth och Åslund, 2006:70). Vidare förklarar de att oavsett vilket sätt 

språkkunskaper mäts på visar resultaten att desto bättre språkkunskaper desto större 

chans till sysselsättning. Dock visar deras resultat att en del av de individer som 

räknas till den lägsta nivån, det vill säga de som i princip inte kan någon svenska alls 
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ändå erhåller arbeten. Förklaringen till detta tros vara att de arbetar på arbetsplatser 

där andra utrikes födda med samma modersmål är arbetsgivare eller att de använder 

sig av engelska istället (Rooth och Åslund, 2006:70). 

 

Ytterligare en svensk forskare som har undersökt och analyserat utrikes föddas 

arbetssituation i Sverige är Duvander (2001). Hennes mål med studien var att utreda 

om faktorer såsom att prata och förstå svenska bra, leva med en svensk partner och 

erhålla en utbildning införskaffad i Sverige kan förbättra immigranters situation på 

arbetsmarknaden. Hur bra det svenska språket talas undersöks här på ett liknande sätt 

som Dustmann och Fabbri (2003) undersöker språkkunskaper. Intervjuaren får 

bedöma respondentens svenska och därefter betygsätta språkkunskaperna. Duvander 

(2001) undersöker immigranter som migrerat från Polen, Chile, Finland och Iran. 

Hennes resultat visar att god kunskap i svenska och utbildning införskaffad i Sverige 

minskar risken för överutbildning hos alla grupper (Duvander, 2001:228). Dock visar 

resultaten att när en jämförelse mellan inrikes och utrikes födda med svensk 

utbildning och mycket goda språkkunskaper görs finns det en signifikant skillnad i 

överutbildning, endast mellan en av fyra invandrargrupper och inrikes födda. Således 

tyder resultaten på att det landspecifika humankapitalet förbättrar positionen på 

arbetsmarknaden i viss utsträckning för både inrikes och utrikes födda. Därmed går 

det, enligt Duvander (2001), på sätt och vis att förklara skillnaden i överutbildning 

mellan utrikes och inrikes födda genom dessa faktorer. Vidare menar Duvander 

(2001) att det behöver göras ytterligare studier som tydligare kan förklara när 

skillnaden mellan utrikes och inrikes föddas arbetsmarknadsutfall beror på bristande 

landspecifikt humankapital eller när det handlar om diskriminering.  

 

Studierna ovan som rör överutbildning har mätt språkkunskaper hos utrikes födda på 

olika sätt och i olika länder men fått liknande resultat, närmare bestämt resultat som 

visar att språkkunskaper i värdlandets språk är en viktig aspekt för utrikes föddas 

arbetsmarknadsutfall. Dessa resultat indikerar vilken viktig roll det landspecifika 

humankapitalet har på arbetsmarknaden. Dock mäter ingen utav dessa studier 

läskunnighet på ett sätt som motsvarar PIAAC:s kompetenstest som denna studie 

använder sig av, det vill säga genom olika prov som betygsätts. I Dustmann och 

Fabbris (2003) analys, bedöms till exempel de utrikes föddas språkkunskaper av 

intervjuaren och intervjupersonen själv, vilket kan ge missvisande resultat.  
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2.4.2 Immigration och diskriminering 

Som Duvander (2001) förklarar i sin studie kan skillnader i arbetsmarknadsutfall 

mellan inrikes och utrikes födda med liknande humankapital bero på diskriminering. 

Detta är ett omtalat problem i samhället och det finns tidigare forskning som bevisar 

att det förekommer diskriminering på arbetsplatser och i samhället. Här nedan 

presenteras två sådana studier.  

 

Carlsson och Rooth genomförde en studie 2007 som visar att diskriminering 

förekommer i jobbansökningsprocessen. De skickade ut jobbansökningar till flera 

olika jobb, den ena ansökningen var från en person med ett svenskklingande namn 

och den andra ansökningen var från en person som hade ett vanligt namn från 

mellanöstern. Enda skillnaden på ansökningarna var namnen, alla andra faktorer var 

desamma. Resultatet visade att det var 50 % större chans att få återkoppling om 

personen på ansökningen hade ett svenskklingande namn (Carlsson och Rooth, 2007). 

En liknande studie har gjorts av Bursell (2007). Även i den studien skickades två 

ansökningar ut till flera olika jobb, den ena ansökningen var en person med ett 

svenskklingande namn och den andra ansökningen var en person med ett arabiskt 

eller afrikanskt namn (Bursell, 2007). Ansökningarna var likadana bortsett från olika 

namn på personerna och det framgick tydligt att båda personerna hade en utbildning 

från Sverige men det framgick inte om personerna var födda i Sverige eller något 

annat land. Resultatet var lite starkare i denna studie, som visade att en person med ett 

svenskklingande namn behöver söka 10 jobb för att få återkoppling medan en person 

med ett afrikanskt eller arabiskt namn behöver söka 21 jobb för att få återkoppling 

(Bursell, 2007). De resultat dessa studier visar på skulle kunna bero på en blandning 

av statistisk och preferensbaserad diskriminering, men framförallt är det ett bevis på 

att diskriminering som sådant förekommer på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Studierna om skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan inrikes och utrikes födda i 

föregående sektion visar att det ofta uppstår oförklarade skillnader som antas bero på 

diskriminering. Studierna av Carlsson och Rooth (2007) och Bursell (2007) bevisar 

att det förekommer diskriminering vid anställningsprocessen. Med hjälp av denna 

kunskap som har genererats från den tidigare forskningen och de ovan nämnda 
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teorierna är förhoppningen att denna studie ska kunna framföra nya insikter om ämnet 

när även läsförståelse kommer med i analysen av utrikes föddas högre överutbildning.  

 

3. Metod 
I denna del kommer materialet som använts i studien att presenteras, därefter kommer 

en redogörelse för studiens alla variabler. Vidare kommer en beskrivning om hur 

materialet har analyserats.                           

 

3.1 Litteratur 

För att hitta relevant litteratur till studien har sökmotorn Google Scholar använts. 

Sökord som “human capital”, “over education” och “immigrants” har använts för att 

finna betydelsefulla artiklar. Vetenskapliga artiklar har inhämtats från forsknings-

hemsidor som bland annat Economic Journal och Economics of Education Review 

har även använts. Sedan har artiklar valts ut till genomgången av tidigare forskning 

men även som stöd vid teorigenomgången baserat på vilken relevans de bedömts att 

ha för forskningsfrågan.   

 

3.2 Data 

Materialet som används i denna studie är hämtat från The Programme For The 

International Assessment Of Adult Competencies (PIAAC), som är en internationell 

undersökning av vuxnas färdigheter (OECD, 2017a). Det är över 40 länder som totalt 

deltar i undersökningen, och målgruppen är vuxna mellan 16 och 65 år (OECD, 

2017a). Syftet med PIAAC:s undersökning är att ge information till forskning och ge 

kunskap om vuxnas färdigheter och hur de används i samhället, arbetslivet och i 

hemmet (SCB, 2013). Det är tre grundläggande förmågor som testas i 

undersökningen, läsförståelse, matematikfärdigheter och problemlösningsförmåga 

(OECD, 2017a). Den första undersökningen utfördes genom datainsamling 2008-

2013 då över 20 länder deltog. Vidare skedde två till insamlingar några år senare då 

resterande länder deltog (OECD, 2017a). Undersökningen är designad för att länder 

som deltar ska kunna administrera undersökningen på sina nationella språk samtidigt 
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som resultaten fortfarande ska vara jämförbara (OECD, 2017a). Vidare är 

undersökningen utformad för att kunna upprepas över tid. Resultaten från 

undersökningen ger information om invånarnas kunskaper och färdigheter vilket kan 

ses som deras humankapital. Detta leder till att beslutsfattare kan ta del av 

utvecklingen av humankapitalet i sina länder. Det är bra för att kunna utvärdera 

landets utbildningssystem, invånarnas läskunnighet, övergången mellan utbildning 

och arbetsmarknad, identifikation av riskgrupper med ett lågt humankapital och 

ungdomars övergång från utbildning till arbete (OECD, 2017a).   

 

Insamlingen sker genom intervjuer som inleds med frågor om personens bakgrund, 

utbildning och yrkesliv (OECD, 2017a). Individerna får sedan göra tester från två 

utav de tre grundläggande förmågorna. Vilka förmågor de testas i väljs slumpmässigt 

ut. Värden för det test som inte utförs imputeras sedan in i analyserna (se sektionen 

analytisk strategi nedan) (OECD, 2017a). Genom ett slumpmässigt urval tillfrågades 

10 000 personer om deltagande i undersökningen. Resultaten presenterades sedan 

2013 och det är detta material som till viss del används i denna studie. Studien 

fokuserar endast på materialet från Sverige för att minska den eventuella inverkan 

immigranters situation i olika länder kan ha på analysen. Det var som nämnts ovan 10 

000 personer i Sverige som blev tillfrågade att delta i undersökningen, av dessa deltog 

4 469 personer vilket ger en svarsfrekvens på 44,69 %. Av dessa analyseras enbart 

anställda personer som har information på alla de inkluderade variablerna. Det 

slutgiltiga urvalet som analyseras i denna studie består av 2 945 individer. Av dessa är 

398 personer utrikes födda och 2 547 är inrikes födda.  

 

3.3 Analytisk strategi  

Då uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan överutbildning 

och immigrant passar det utmärkt att analysera detta genom en multipel 

regressionsanalys. En multipel regressionsanalys används då man vill undersöka om 

det finns ett samband mellan en beroende variabel som i detta fall är överutbildning 

och två eller flera oberoende variabler som i detta fall är immigrant, kön, ålder, 

utbildning och läsförståelse. Regressionsanalysen kan visa om det råder ett samband 

eller inte. Den kan även mer specifikt visa om det är ett starkt eller svagt samband, 

givet den tolkning som görs. Regressionsanalysen skapar en linje där alla 
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observationer sammanfattas genom att summan minimeras av alla kvadrerade 

avvikelser mellan de observerade värdena på den beroende variabeln (Y) och linjen 

som beskriver sambandet med en oberoende variabel (X) (Edling och Hedström, 

2016:88). Denna metod kallas minsta kvadratskattningen eller OLS.  För att veta hur 

bra linjen sammanfattar, uppskattas ett så kallat R2-värde. R2-värdet visar hur bra 

gissningen blir med hjälp av de predicerade avvikelserna från linjen jämfört med en 

gissning på medelvärdet (Edling och Hedström, 2016:93).  

 

Regressionen innehar ett antal kontrollvariabler som kan förklara sambandet mellan 

överutbildning och den oberoende variabeln immigrant. Om kontrollvariabler inte 

används i regressionen skulle det se ut som att överutbildning och immigrant var 

enbart direkt relaterade till varandra (Edling och Hedström, 2016). Kontroll-

variablerna har därmed en betydande roll i regressionen och hjälper till att isolera 

sambandet mellan överutbildning och immigrant. Med hjälp av kontrollvariablerna 

sker en konstanthållning som innebär att när sambandet mellan överutbildning och 

immigrant ska undersökas blir alla andra faktorer lika. Regressionen jämför då en 

immigrant och en icke immigrant som har exakt samma ålder, lika många 

utbildningsår, samma kön och lika kunskaper i läsförståelse. Med hjälp av denna 

metod tydliggörs det därför huruvida det finns en sann skillnad i överutbildning 

mellan immigranter och icke immigranter (Edling och Hedström, 2016). Genom att 

lägga in en kontrollvariabel i taget så är det möjligt att se hur sambandet mellan 

immigrant och överutbildning förändras i varje steg. 

 

När variabler läggs till i analysen kan olika typer av fel uppstå. Om variabler inte har 

inkluderats i modellen kallas det för specifikationsfel typ 1 och om variabler som 

egentligen inte borde vara med i regressionen ändå har inkluderats kallas det för 

specifikationsfel typ 2 (Edling & Hedström, 2016:141). Förhoppningsvis är detta 

ingenting som förekommer i regressionen i denna studie då urvalet av variablerna är 

noggrant utvalda och baserade på de viktigaste resultaten från tidigare studier.  

 

Då undersökningen som PIAAC genomför tar mycket tid behöver inte alla deltagare 

göra alla tester som undersöker de tre grundläggande förmågorna. Det slutgiltiga 

värdet på läsförståelseförmågan består därför av delvis imputerade värden genom en 

metod som kallas för “plausible values” (OECD, 2017a). I de fall som information 
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saknas så ersätts detta av ett predicerat värde från en regression med de andra testen 

som oberoende variabler. Detta görs många gånger och ytterligare variation läggs till 

varje gång för att parametrarna i modellen ska bli estimerade korrekt och med hänsyn 

till den variation som saknas på grund av att vissa deltagare inte gör alla tester. Allt 

detta sker automatiskt genom ett program för STATA som PIAAC-gruppen har 

utvecklat och som specificeras precis som de vanliga kommandona i STATA. Både 

deskriptiva analyser och regressionsmodeller i denna studie är estimerade med hjälp 

av detta program (OECD, 2017a).  

 

3.4 Operationalisering 

Nedan följer beskrivningar av hur de inkluderade variablerna i denna studie har 

operationaliserats. Medelvärde/proportion och standardfel för alla variabler 

presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 

Variabel Medelvärde Proportion 

   

Kontinuerliga:   

   

Överutbildning -0,17  

 (0,04)  

Läsförståelse 288,34  

 (0,93)  

Utbildning 12,55  

 (0,03)  

Dummys:   

   

Immigrant  0,14 

  (398) 

Ej immigrant  0,86 

  (2547) 

24 år eller yngre  0,12 

  (323) 

25-34  0,21 

  (598) 

35-44  0,24 

  (683) 

45-54  0,24 

  (733) 

55 +  0,18 

  (608) 

Man  0,50 

  (1472) 

Kvinna  0,50 

  (1473) 

   

N  2945 

Tabellen åskådliggör medelvärdet hos alla kontinuerliga variabler och proportioner 

för alla dummyvariabler. Inom parentes visas standardfel för de kontinuerliga 

variablerna och frekvens för dummyvariablerna. 

 

Beroende variabel 

Variabeln överutbildning, som är studiens beroende variabel skapades genom 

subtraktion av två variabler. Genom att ta variabeln utbildning som betyder totala 

antalet skolår under en livstid en individ innehar minus variabeln krav, definierad som 

det totala antalet år av formell utbildning som krävs för att få det jobb som en individ 

innehar, skapades variabeln överutbildning. 
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Oberoende variabler 

Variabeln immigrant gjordes om till en binär variabel, där immigrant fick värdet 1 

och icke immigrant fick värdet 0. Immigrant begränsas till första generationens 

invandrare. Andra generationens invandrare inkluderas i gruppen icke immigrant 

tillsammans med de individer som varken är första eller andra generationens 

invandrare och de individer som inte är immigranter men har en utrikes född förälder. 

Anledningen till att andra generationens invandrare inte kodades till immigrant beror 

på att de redan befunnit sig i Sverige en tid och har hunnit utveckla mer landspecifikt 

humankapital än första generationens invandrare. Dock gjordes en regression där även 

andra generationens invandrare kodades om till immigrant för att undersöka vad 

utfallet blev. Det blev endast små skillnader på variabeln immigrant, som då fick ett 

svagare samband till överutbildning och de andra oberoende variablerna ändrades 

ytterst lite. Därmed togs beslutet att ha kvar andra generationens invandrare kodad 

som icke immigrant. Se appendix A för en mer utförlig förklaring om vad som skedde 

vid denna regression.  

 

För att förklara varför överutbildning kan uppstå hos immigranter testas olika 

kontrollvariabler i regressionen. En av de viktigaste variablerna är läsförståelse, som 

är en av de grundläggande förmågorna i testet som genomförs av PIAAC. 

Läsförståelse undersöks genom att deltagarna får läsa olika texter och sedan svara på 

frågor som mäter den grad till vilken deltagarna har förstått texterna. På detta sätt 

mäts inte enbart individens läs- och språkkunskaper utan också deras förmåga att 

förstå det logiska sammanhanget i texter som gradvis blir svårare under textens gång. 

Testerna sker på landets huvudspråk, därmed sker testerna i Sverige på svenska. 

Deltagarna blir tilldelade olika poäng efter genomförda test beroende på deras 

prestationer (OECD, 2017b). Poängen delas sedan upp på en 6-gradig skala där lägsta 

nivån kallas för under nivå ett och högsta nivån har fått värdet fem. Om en person 

exempelvis hamnar på nivå tre klarar denne av att läsa och förstå svårbegripliga texter 

(OECD, 2017b). För utförligare förklaringar på varje poängnivå, se appendix B. 

 

På ett liknande sätt testas räknekunskaper genom olika uppgifter där siffror ingår 

(OECD, 2017a). Denna variabel uteslöts från regressionen i denna studie då den gav 

liknande resultat som variabeln läsförståelse (se appendix D) och en följd av att 

inkludera båda var att multikollinearitet uppstod, vilket var tydligt eftersom ingen av 
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variablerna var signifikanta i en modell där båda inkluderades, men mycket 

signifikanta var för sig.  

 

Kontrollvariabler i denna studie är kön, utbildningsår, ålder och anställd. Variabeln 

kön kodades om till en dummyvariabel, män fick värdet 1 och kvinnor värdet 0. 

Utbildningsår är det antal år en person har studerat. Åldersvariabeln är indelad i 10-

års-intervaller. 24 år eller yngre (ner till 16) är den lägsta nivån och 55 år eller äldre är 

den högsta nivån (upp till 65 år). Intervallerna är kodade från ett till fem, där grupp ett 

är 24 år eller yngre vilket är referenskategorin. Det fanns misstankar om att 

åldersvariabeln och variabeln utbildningsår är korrelerade och därmed gjordes även 

en regression med utbildningsår som den beroende variabeln och ålder som den 

oberoende variabeln för att undersöka hur sambandet ser ut (se appendix C).  

 

Utav dessa ovannämnda variabler har fyra huvudmodeller skapats som presenteras 

nedan.  

 

Modell 1: överutbildning = immigrant 

Modell 2: överutbildning = immigrant + kön + ålder 

Modell 3: överutbildning = immigrant + kön + ålder + antal utbildningsår 

Modell 4: överutbildning = immigrant + kön + ålder + antal utbildningsår + 

läsförståelse    

 

3.5 Etik 

Eftersom inget nytt empiriskt material har samlats in till uppsatsen är de etiska 

övervägandena begränsade i denna studie. Det är dock viktigt att konstatera att alla 

deltagare är anonyma och att allt deltagande i undersökningen är frivilligt (PIAAC, 

2017a). Möjligtvis skulle utrikes födda kunna känna sig utpekade av resultatet från 

uppsatsen, eftersom det är immigranters överutbildning som uppsatsen avhandlar.  

Eftersom uppsatsen bidrar med ny information som skulle kunna förbättra utrikes 

föddas situation på arbetsmarknaden, har det gjorts en avvägning om att nyttan trots 

detta är större än de eventuella etiska problem som uppsatsen möter.  
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4. Resultat och analys 
I denna del av uppsatsen kommer studiens huvudsakliga resultat att presenteras och 

analyseras. Vidare kommer resultaten att presenteras i två figurer och en tabell.  

 

4.1 Deskriptiva resultat 

Nedan presenteras figur 1 som visar att det råder mer överutbildning bland utrikes 

födda än bland inrikes födda i Sverige. Utrikes födda har i snitt ungefär 0,4 års 

överutbildning medan inrikes födda i snitt har 0,3 års underutbildning. Skillnaden 

mellan grupperna är därmed 0,7 år. Konfidensintervallen visar att skillnaden är 

signifikant då intervallet för gruppen utrikes födda inte täcker medelvärdet för inrikes 

födda. Konfidensintervallet för utrikes födda är 0,136 till 0,684 och konfidens-

intervallet för inrikes födda är -0,319 till -0,201. 

 

Figur 1. Jämförelse av överutbildning mellan inrikes och 

utrikes födda  

 

Figur 1 visar utrikes respektive inrikes föddas medelvärde i överutbildning. 

Överutbildning mäts i antal år.  
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Figur 2 som presenteras nedan beskriver inrikes respektive utrikes föddas medelvärde 

på läsförståelsetestet. Resultaten visar att inrikes födda får ett medelvärde på 294,04 i 

jämförelse med utrikes föddas resultat som visar medelvärdet 254,17. 

Konfidensintervallet för inrikes födda är 292,237 till 295,843 och konfidensintervallet 

för utrikes födda är 248,819 till 259,521. Som beskrivs i datadelen ovan och redovisas 

i appendix B, delas resultaten in i en poängskala med sex olika nivåer (OECD, 

2017b). Resultatet visar att inrikes födda i genomsnitt har bättre läskunnighet än 

utrikes födda. Inrikes födda hamnar i snitt på nivå tre med dess medelvärde på 294,04. 

PIAAC:s test beskriver att denna nivå innebär att deltagarna kan läsa och förstå 

svårbegripliga texter och även navigera i komplexa texter (OECD, 2017b). Utrikes 

föddas läskunnighet resulterade i ett lite lägre medelvärde om 254,17 som innebär att 

de i snitt hamnar i nivå två. För att nå upp till denna nivå måste deltagarna kunna läsa 

texter och matcha dem med informationen i frågan, och även kunna skriva om 

slutsatsen i enklare texter (OECD, 2017b).  

 

Figur 2: Jämförelse av läsförståelse mellan inrikes och 

utrikes födda 

 

Figur 2 presenterar inrikes och utrikes föddas medelvärde i läsförståelse. Figuren 

åskådliggör poängen som mäter läsförståelse enligt PIAAC.  
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4.2 Regressionsanalys 

Alla modeller från regressionsanalysen presenteras i tabell 2. Nedan följer en tolkning 

av resultaten.  

 

Modell 1, där sambandet mellan att vara immigrant och överutbildad uppskattas, visar 

resultatet att det finns ett positivt signifikant samband mellan att vara immigrant och 

överutbildad, då b-värdet är 0,669. Detta betyder att det är större risk att en 

utrikesfödd är överutbildad än en inrikes född, vilket även uppmärksammades i figur 

1 ovan. R2-värdet är 0,012, vilket innebär att med hjälp av variabeln immigrant kan 

1,2 % av överutbildningen förklaras. Då t-värdet är 4,589 betyder det att sambandet 

mellan att vara immigrant och överutbildad är signifikant. Dessa resultat kan 

observeras i tabell 2 nedan.  

  

I modell 2 lades ytterligare variabler till i regressionen. De oberoende variablerna i 

modell 2 är immigrant, kön och ålder. Resultatet visar att koefficienten för 

immigranter fortfarande är signifikant men minskar med 0,011 när effekterna av kön 

och ålder är konstanta. Variabeln kön visar ett negativt signifikant samband med ett b-

värde på -0,234, vilket betyder att män är mindre överutbildade än kvinnor. Variabeln 

ålder är som tidigare nämnt indelad efter 10-års-intervaller. Resultaten för 

åldersgruppen 25-34 år visar ett icke signifikant samband. När åldersgrupperna 35-44, 

45-54 och 55 och uppåt jämförs med referenskategorin uppstår däremot ett negativt 

signifikant samband. Resultatet visar att det blir ett starkare negativt signifikant 

samband vid högre åldrar, det vill säga att desto äldre en individ blir ju mindre 

överutbildad blir individen. R2-värdet har ökat till 0,045. Variablerna immigrant, kön 

och ålder förklarar därmed 4,5 % utav överutbildningen. Dessa resultat kan 

observeras i tabell 2 nedan.  

 

I modell 3 läggs även variabeln år i utbildning till. Immigranters koefficient ökar när 

utbildning läggs till i regressionen, vilket leder till att även signifikansen ökar. I denna 

modell blir alla åldersintervaller signifikanta och har ett negativt samband med 

överutbildning. Variabeln utbildning har ett starkt positivt signifikant samband till 

överutbildning. Således innebär det att utbildning ökar en individs överutbildning. 

Detta är i sig inte konstigt då man självklart har en större risk att vara överutbildad i 
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ett jobb om man har en hög utbildning än om man har en låg utbildning. I denna 

regression visar kön inget signifikant samband. Detta kan tolkas som att skillnaden 

mellan mäns och kvinnors överutbildning kan förklaras av att kvinnor i snitt har 

längre utbildning. R2-värdet är 0,207 i denna modell. Detta innebär att när variablerna 

immigrant, kön, ålder och utbildning är med i regressionen förklarar de 20,7 % av 

överutbildningen. Dessa resultat redovisas tillsammans med signifikansnivå i tabell 2.  

 

I modell 4 läggs ytterligare en oberoende variabel till i regressionen, variabeln 

läsförståelse. Alla resultat förutom variabeln kön visar då ett signifikant resultat. 

Koefficienten för immigranter har nu sjunkit betydligt och är lägre än vad den var i 

modell 1 och i alla mellankommande modeller. Åldersvariabeln och utbildnings-

variabeln visar fortfarande starka signifikanta samband. Den nya variabeln 

läsförståelse visar ett negativt signifikant samband, vilket innebär att desto sämre 

läsförståelse en individ har ju mer överutbildad kommer individen att vara. R2-värdet 

har ökat ytterligare till 0,217. När alla dessa variabler kontrolleras kan 

överutbildningen därmed förklaras med 21,7 %, vilket betyder att det fortfarande är 

en stor del av överutbildningen som är oförklarad. Viktigt att konstatera är att en stor 

del av sambandet mellan immigrant och överutbildning försvinner när läsförståelse 

läggs in i modellen, men en stor del finns också kvar. Läsförståelse kan därmed 

förklara en hel del av skillnaden mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden, 

men inte all, eller ens den största delen av skillnaden.  

 

Ytterligare en regression genomfördes med variabeln utbildning som den beroende 

variabeln och ålder som den oberoende variabeln. Denna regression utfördes för att 

undersöka sambandet mellan de två variablerna, vilket är viktigt för diskussionen som 

följer. Resultatet av regressionen visade att desto yngre en person är desto högre 

utbildning har personen. Undantaget är åldersgruppen under 24 år som har en lägre 

utbildning än alla de andra åldersgrupperna. Detta kan förklaras av att denna 

åldersgrupp antagligen inte har hunnit färdigt med sin utbildning ännu. Denna 

regression finns inkluderad i appendix C.  
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Tabell 2. Regression av överutbildning 

Modell I II III IV 

Immigrant 0,669*** 0,658*** 0,713*** 0,483*** 

 (4,589) (4,450) (5,387) (3,425) 

Kön  -0,234** -0,049 -0,018 

1=man  (3,021) (0,537) (0,238) 

     

Ålder     

25-34  -0,028 -0,718*** -0,733*** 

  (0,182) (4,706) (4,790) 

35-44  -0,383** -1,075*** -1,111*** 

  (2,696) (7,273) (7,497) 

45-54  -0,647*** -1,182*** -1,274*** 

  (3,683) (6,993) (7,353) 

55 +  -1,043*** 1,423*** -1,563*** 

  (6,344) (9,359) (10,245) 

Utbildning   0,378*** 0,422*** 

   (21,556) (20,694) 

Läsförståelse    -0,006*** 

    (4,642) 

     

R2 0,012 0,045 0,207 0,217 

N 2945 2945 2945 2945 

Beroende variabel överutbildning.  *p ≤ 0,05 ** p ≤ 0.01  *** p ≤ 0.001 

I tabell 2 ovan presenteras resultatet för alla fyra regressioner. Inom parentes visas 

koefficientens t-värde och stjärnorna visar på vilken signifikansnivå som resultatet är 

signifikant.  
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5. Diskussion och kritisk 
reflektion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och beskriva om det råder överutbildning 

i högre grad hos immigranter än för inrikes födda, och om det i sådana fall kan 

förklaras av skillnader i deras kunskaper och färdigheter vad gäller läsförståelse. 

Resultaten har redovisats i sektionen ovan. I denna del kommer resultaten att 

diskuteras mer djupgående och kopplas till uppsatsens syfte och frågeställning.   

 

Resultaten visar att det råder överutbildning bland immigranter i Sverige, med hjälp 

av regressionens oberoende variablerna kan sambandet förklaras med 21,7 %. Dessa 

resultat stämmer väl överens med flera tidigare studier som har gjorts på området 

(Dustmann & Fabbri, 2003 och Chiswick & Miller, 2008). När variablerna ålder och 

kön kontrollerades i modell 2, blev sambandet mellan överutbildning och immigranter 

inte lika starkt. Detta beror förmodligen på att en del utav överutbildningen kan 

förklaras med hjälp av ålder. Åldersvariabeln är indelad i 10-års intervaller. Den 

första åldersgruppen, de som var mellan 24-35 år, visar ett icke signifikant resultat. 

Medan de andra åldersgrupperna, de personer som hade åldern 35-55+, hade ett 

negativt signifikant samband. Detta kan tolkas som att desto äldre en person är ju 

mindre överutbildad är personen, vilket kan kopplas samman med resultatet från 

regressionen som undersöker sambandet mellan ålder och utbildning (se appendix C). 

Resultatet från denna regression visar att äldre inte har lika många års utbildning som 

yngre har. Således är resultatet som visar att äldre är mindre överutbildade än yngre 

logiskt eftersom de inte erhåller högre utbildningar i samma grad. Variabeln kön 

visade ett negativt signifikant samband i modell 2. Det är därför rimligt att anta att 

skillnader i hur lång utbildning kvinnor och män har även kan förklara sambandet 

mellan att vara kvinna och överutbildad, det vill säga kvinnor har en längre utbildning 

och deras högre överutbildning är därmed ett resultat av denna skillnad. Därmed visar 

variabeln kön icke signifikanta resultat i resterande modeller. Variabeln utbildning 

lades sedan till i modell 3 vilket resulterade i ett högt signifikansvärde. Detta är inte 

konstigt då det självklart är vanligare att vara överutbildad om man har en lång 

utbildning än om man inte har det.    
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Slutligen lades variabeln läsförståelse till i modell 4. Variabeln visar ett negativt 

signifikant samband, vilket betyder att desto bättre läsförståelse en utrikes född 

erhåller desto mindre överutbildad kommer denne att vara. Det kan bero på att desto 

bättre kunskaper i läsförståelse en utrikes född har desto enklare blir det att få ett 

arbete som motsvarar utbildningen. Detta resultat kan kopplas till humankapitalteorin 

och till den tidigare forskningen som har gjorts på språkkunskaper, överutbildning 

och andra olika arbetsmarkandsutfall (Chiswick och Miller, 2008; Duvander 2001). 

Dustmann och Fabbri (2003) har som tidigare nämnts vidareutvecklat 

humankapitalteorin genom att lägga till det landspecifika humankapitalet vilket 

inkluderar språkkunskaper. Dustmann och Fabbri (2003) har även gjort en studie där 

de undersöker språkkunskaper hos icke vita personer som tillhör gruppen 

minoritetsimmigranter och hur dessa kunskaper påverkar deras arbetsmarknadsutfall. 

Deras resultat visar att bättre språkkunskaper ger bättre möjligheter till en högre 

anställning. Då läsförståelsevariabeln i denna uppsats visar ett negativt signifikant 

samband med överutbildning stämmer resultatet till viss del överens med Dustmann 

och Fabbris (2003) resultat. Även Rooth och Åslunds (2006) analys visar att bättre 

språkkunskaper ökar sysselsättningen bland utrikes födda.  

 

Det är dock viktigt att konstatera att den kunskap som påvisats i denna uppsats delvis 

är ny. De tidigare studierna har nämligen bristande teknik när de mäter 

språkkunskaper. I Dustmann och Fabbris (2003) studie mäts språkkunskaper genom 

självbedömning eller så bedömer intervjuaren respondentens språkkunskaper. Även i 

Duvanders (2001) studie sker uppskattningen av en persons språknivå genom att 

intervjuaren betygsätter språknivån. Data som används i denna uppsats kommer från 

en väl genomförd undersökning där läsförståelsen mäts genom olika kunskapstester 

(PIAAC, 2017a). Därmed är de tidigare studiernas resultat inte helt tillförlitliga då en 

intervjuares bedömning av en persons språkkunskaper kan ge olika resultat beroende 

på vem som intervjuar och en självbedömning riskerar att vara överskattad om en 

respondent exempelvis har ett gott självförtroende. Resultatet i Duvanders (2001) 

studie visar på ett liknande signifikant samband som även denna uppsats resulterar i. 

Duvander (2001) finner ett signifikant samband mellan språkkunskaper och 

överutbildning för en utav de fyra grupperna hon undersöker. Eftersom denna studie 

har ett bra mått på läsförståelse utifrån ett humankapitalperspektiv kan detta 

möjligtvis vara en förklaring till det signifikanta samband som denna uppsats 



 26 

resulterar i. Om Duvander (2001) hade mätt språkkunskaper på ett liknande sätt hade 

även de andra tre invandrargrupperna möjligtvis fått signifikanta resultat till 

överutbildning. Läsförståelsen i denna uppsats visar därmed ett mer trovärdigt 

samband till överutbildningen, då den ger mer uttömmande information. Ytterligare 

en intressant aspekt, som även kan vara en brist, är att Duvander (2001) mäter 

överutbildningen som en binär variabel till skillnad från denna studie där 

överutbildning mäts som en kontinuerlig variabel. Att använda en binär variabel kan 

innebära begränsningar eftersom den endast kan anta två värden, medan en 

kontinuerlig variabel kan ge ett bredare resultat. 

 

Det är värt att poängtera att det fortfarande finns en oförklarad del av 

överutbildningen när läsförståelse inkluderas i regressionen. Uppsatsen bidrar därmed 

med ny kunskap och en vidareutveckling av den tidigare forskningen. Således kan 

uppsatsens frågeställning besvaras, det vill säga om skillnaden i överutbildning 

mellan inrikes och utrikes födda kan förklaras av skillnader i deras 

läsförståelseförmåga. Svaret är att det till en betydande del kan förklaras av sådana 

skillnader men att den största delen förblir oförklarad. Denna oförklarade del skulle 

kunna förklaras av diskriminering men även av de variabler som uppsatsen inte har 

behandlat, som diskuteras i avsnittet avgränsningar ovan. Dessa är ursprungsland, 

vistelsetid i Sverige, om utbildningen är genererad i hemlandet eller i Sverige, om 

personen har en svensk partner eller ej, arbetsmarknadserfarenhet, samt att 

räknekunskaper och kunskaper/förmågor som inte mäts i PIAAC är inkluderade.  

 

Tidigare forskning har visat att diskriminering är vanligt förekommande vid 

anställningsprocessen. Carlsson och Rooth (2007) och Bursell (2007) har gjort studier 

som visar att det är drygt 50 % större chans att bli kallad till intervju om personen har 

ett svenskklingande namn. Uppsatsen fokuserar endast på de personer som har en 

anställning, då det är överutbildning på arbetsmarknaden som studeras. Då tidigare 

forskning har bevisat att diskriminering förekommer vid anställningsprocessen är det 

möjligt att respondenterna även i denna studie råkat ut för diskriminering innan de 

fick en anställning och att detta kan förklara kvarvarande skillnader i överutbildning. 

Det är även möjligt att de utrikes födda i undersökningen som är överutbildade söker 

arbeten som matchar deras utbildning men får avslag på grund av diskriminering och 

därmed får arbeta kvar på arbeten där deras utbildning är högre än vad yrket kräver. 
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Att deltagarna i undersökningen drabbats av diskriminering på detta sätt är svårt att 

bevisa, det går endast att diskutera och kan stärkas av den tidigare forskningen som 

behandlar detta problem.  

 

Chiswick och Miller (2008) skriver i deras studie att utrikes födda förväntas ha mer 

arbetsplatsutbildning än inrikes födda vid anställning på liknande arbeten. Detta kan 

vara en av anledningarna till utrikes föddas överutbildning på den svenska 

arbetsmarknaden. En del av den oförklarade överutbildningen kan således förklaras av 

diskriminering vad gäller tillgång till arbetsplatsutbildning. En intressant 

vidareutveckling av denna studie skulle kunna undersöka detta då en variabel som 

mäter tillgång till arbetsplatsutbildning finns tillgänglig i PIAAC. Att utrikes födda 

inte får det arbete som matchar deras utbildning kan även bero på Reskins (2000) 

påstående att grupper av annan etnicitet blir mer uteslutna av medlemmar av mer 

priviligierade grupper. Detta kan leda till att medlemmar av mer underordnade 

grupper inte når upp till de positioner som deras kompetens och utbildning egentligen 

genererar. Även statistisk diskriminering som innebär att arbetsgivaren väljer bort att 

anställa personer av annan etnicitet på grund av att brist på information föreligger, är 

en möjlig förklaring av de kvarvarande skillnaderna (Långtidsutrredningen, 2011). 

Följaktligen kan därmed personer med rätt kompetens och utbildning för yrket väljas 

bort, vilket leder till att arbetsgivaren går miste om produktiva arbetstagare. “Social 

distance” är även en teori som skulle kunna vara en förklaring till den oförklarade 

överutbildningen i uppsatsen (Bursell, 2007). Teorin innebär att arbetsgivaren har 

preferenser att anställa personer som kommer från en liknande kultur som en själv, 

med anledning att arbetsgivaren anser att det är mer bekvämt att personalen har 

samma sociala koder (Bursell, 2007). Om arbetsgivaren har en svensk kultur kan detta 

innebära att personer med annan kultur väljs bort och därmed diskrimineras.  

 

Denna uppsats har vissa brister som bör uppmärksammas. Dels är urvalet i 

undersökningen begränsat då uppsatsens regressioner endast är genomförda på 2 945 

personer och endast 398 personer av dessa är immigranter. Endast sysselsatta är också 

inkluderade, vilket innebär att resultaten kan generaliseras till alla sysselsatta i 

Sverige vid tidpunkten för undersökningen, det vill säga inte hela befolkningen. Ännu 

en kritisk reflektion är att många viktiga variabler inte har inkluderats i studien. 

PIAAC:s databas innehåller mycket betydelserik information som antagligen skulle 
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bidra till djupare analyser och slutsatser men som inte ryms inom ramarna för denna 

studie. Det hade även varit intressant att komplettera datamaterialet med information 

om hur sociala nätverk påverkar personers arbetssituation. Informationen som 

genereras av detta skulle kunna stärkas av teorier inom det sociala och kulturella 

kapitalet.  

 

Som författare av denna uppsats har målet alltid varit att upprätthålla en objektiv syn 

på fenomenet, vilket inte alltid har varit enkelt då utrikes föddas arbetssituation är ett 

omtalat problem som för med sig många åsikter. I kommande sektion diskuteras 

uppsatsens slutsatser och resultatens relevans för samhällsdebatten och kommande 

forskning. 

 

6. Slutsats och vidare forskning 
Slutligen kan det konstateras genom resultaten från regressionerna att de som är mest 

överutbildade är utrikes födda i yngre åldrar som har bristande kunskaper i 

läsförståelse. Således kan överutbildningen till viss del motverkas genom bättre 

läsförståelse. Med dessa nya insikter kan matchningen på arbetsmarknaden förbättras 

genom bättre satsningar på immigranters kunskaper inom detta område. Detta skulle 

kunna leda till att överutbildningen bland utrikes födda minskar. Uppsatsen ger ingen 

direkt information om hur diskriminering går till på arbetsmarknaden men ger ändå 

värdefulla insikter till detta ämne då det kan konstateras att inte alla skillnader i 

överutbildning beror på skillnader i läsförståelseförmåga. En stor del av skillnaden i 

överutbildning kvarstår även om utrikes och inrikes födda med liknande 

läsförståelseförmåga jämförs. Resultatet av denna studie påvisar därför att fortsatt 

forskning om diskriminering är viktig för att förstå skillnader i överutbildning mellan 

inrikes och utrikes födda.  

 

För att bredda kunskaperna om den överutbildning som förekommer bland utrikes 

födda på den svenska arbetsmarknaden krävs även vidare forskning om kunskaper 

och färdigheter. Ett förslag är att ta till vara på PIAAC:s resultat från 

kunskapstesterna för att undersöka och analysera de kompetensbrister som 

förekommer hos Sveriges vuxna befolkning. Dessa tester skulle kunna ge specifik 
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information som kan leda till arbetsmarknadsåtgärder för att förbättra utrikes föddas 

situation på arbetsmarknaden. Ännu ett förslag på vidare forskning skulle vara att 

undersöka fler variabler i regressionen, som immigranters födelseland och varifrån 

utbildningen är genomförd, för att förhoppningsvis kunna förklara mer av den 

oförklarade överutbildningen eller att istället få det tydligare huruvida denna skillnad 

beror på diskriminering eller inte.  
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http://www.scb.se/sv_/Lamna-uppgifter/Undersokningar/PIAAC--En-internationell-undersokning-av-vuxnas-kunskaper-och-fardigheter/?Parent=380868
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8. Appendix  

8.1 Appendix A 
Det genomfördes en regression för att undersöka att rätt besluts togs vid kodandet av 

immigrant. Som nämnt i avsnittet operationalisering utfördes en regression där både 

första och andra generationens invandrare kodades till immigrant. Det blev då små 

skillnader i modellerna jämfört med ursprungsmodellerna. Här nedan presenteras alla 

fyra modeller för att åskådliggöra skillnaderna som uppstod. Antalet immigranter 

ändrades till 478 och icke immigranter till 2467. 

Tabell 3 

Modell I II III IV 

Immigrant 0,573*** 0,548*** 0,607*** 0,402*** 

 (4,157) (3,965) (4,958) (3,219) 

Kön  -0,234** -0,041 -0,017 

1=man  (-2,995) (-0,529) (-0,221) 

     

Ålder     

25-34  -0,016 -0,708*** -0,727*** 

  (-1,110) (-4,723) (-4,803) 

35-44  -0,376** -1,069*** -1,109*** 

  (-2,689) (-7,369) (-7,565) 

45-55  -0,630*** -1,166*** -1,266*** 

  (-3,660) (-7,040) (-7,397) 

55+  -1,030*** -1,410*** -1,559*** 

  (-6,324) (-9,385) (-10,31) 

Utbildning   0,378*** 0,424*** 

   (21,746) (21,053) 

Läsförståelse    -0,006*** 

    (-4,957) 

     

R2  0,042 0,205 0,216 

N  2945 2945 2945 

Beroende variabel överutbildning. *p ≤ 0,05 ** p ≤ 0.01  *** p ≤ 0.001 

Tabell som visar fyra regressioner där andra generationens immigranter inkluderas 

som immigrant. 
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8.2 Appendix B 
Tabell 4 

Nivå Poäng Förklaring 

Under nivå 1 176 eller lägre Uppgifter på denna nivå kräver 

att respondenterna läser enkla 

texter om bekanta ämnen. 

Endast grundläggande 

vokabulärkunskaper krävs och 

deltagaren behöver inte förstå 

strukturen av meningar eller 

stycken. 

Nivå 1 176-226 Uppgifter på denna nivå kräver 

att respondenten läser korta 

texter, antingen digitalt eller 

utskrivna och i dessa kan peka 

ut information som är identisk 

eller synonym med 

informationen i frågan. Det 

förväntas att deltagaren har 

kunskaper i ett grundläggande 

ordförråd och kan förstå 

innebörden av meningar. 

Nivå 2 226-276 Uppgifter på denna nivå kräver 

att respondenten kan skapa 

matchningar mellan texten och 

informationen som ges. 

Nivå 3 276-326 Texterna på denna nivå är ofta 

svårbegripliga och långa. 

Respondenten behöver förstå 

texten och navigera i den efter 

informationen. 

Nivå 4 326-376 Uppgifter på denna nivå kräver 

att respondenten integrerar och 

tolkar information i svåra och 

långa texter. Många uppgifter 

kräver att deltagaren 

identifierar och förstår 

specifika idéer i texten, för att 

tolka och utvärdera diskurser. 

Nivå 5 376 eller högre Uppgifter på denna nivå kräver 

att respondenten söker och 

integrerar information på 

svårbegripliga texter. Kräver 

även att respondenterna är 

medvetna om retoriska 

ledtrådar och kan göra 

avvägningar på hög nivå. 

Tabell 4 som beskriver kraven för läsförståelse vid varje poängnivå. Tabellen är 

hämtad från PIAAC (2017b).  
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8.3 Appendix C 

 

Tabell 5 

Utbildning b-värde t-värde 

Ålder   

   

25-34 2,171*** 13,76 

   

35-44 2,187*** 14,18 

   

45-54 1,674*** 10,97 

   

55+ 1,209*** 7,69 

   

R2-värde 0,081  

N 2945  

 

Regression med utbildning som beroende variabel och ålder som oberoende. 
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8.4 Appendix D  

 
Tabell 6 

Modell I II III IV     

Immigrant 0,669*** 0,658*** 0,713*** 0,460***     

 (4,589) (4,450) (5,387) (3,292)     

Kön  -0,234** -0,049 0,053     

1=man  (-3,021) (0,537) (0,688)     

         

Ålder         

25-34  -0,028 -0,718*** -0,729***     

  (0,182) (4,706) (4,769)     

35-44  -0,383** -1,075*** -1,105***     

  (2,696) (7,273) (7,600)     

45-54  -0,647*** -1,182*** -1,258***     

  (3,683) (6,993) (7,290)     

55 +  -1,043*** -1,423*** -1,531***     

  (6,344) (0,359) (10,134)     

Utbildning   0,378*** 0,430***     

   (21,556) (21,410)     

Räknekunskap    -0,006***     

    (5,330)     

         

         

R2 0,012 0,045 0,207 0,221     

N 2945 2945 2945 2945     

Beroende variabel överutbildning.  *p ≤ 0,05 ** p ≤ 0.01  *** p ≤ 0.001 

Tabell där räknekunskaper räknas med i modell 4, alla andra modeller blir därmed 

desamma som tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 


