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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan barn till invandrare och 

barn till svenskfödda vad gäller deras studieambitioner. Har barn till invandrare för avsikt att 

studera längre än sina helsvenska kamrater och förstärks detta när vi jämför barn med samma 

bakgrund och utbildningsprestation? Kan detta i sådana fall förklaras av att dessa barn har en 

ambition att erhålla en högre yrkesstatus än sina föräldrar? 

De teoretiska ramverken som används i denna undersökning är primära och sekundära effek-

ter. De primära effekterna består av studentens skolprestation och de sekundära effekterna av 

de utbildningsval som studenten gör, givet deras prestation. Det kommer i denna studie att fo-

kuseras på de sekundära effekterna. Tidigare forskning visar övergripande att barn till invand-

rare har sämre prestation (primära effekter) men högre ambition vad gäller sina utbildningsval 

(sekundära effekter). 

Datamaterialet som används kommer från PISA-undersökningen 2015. Urvalet består av totalt 

4.706 flickor och pojkar, födda i Sverige år 1999, som går i nionde klass på grundskolenivå. 

Studiens beroende variabler är antalet år som studenten avser studera. De kontrollvariabler 

som används är; kön, antal böcker i hemmet, föräldrarnas utbildningsår, föräldrarnas yrkessta-

tus, prestation på test samt skillnaden mellan föräldrarnas yrkesstatus och yrkesstatusen som 

barn vill uppnå. Dessa analyserades vidare med hjälp av multipel linjär regressionsanalys.  

Resultatet visade att barn till invandrare, i Sverige, i genomsnitt har för avsikt att studera 

längre än barn till infödda svenskar. Vår studie kunde visserligen inte helt redogöra för orsa-

kerna, men viljan att öka sin status tycks vara en starkt bidragande orsak. 

 

Nyckelord 

Andra generationens invandrare, utbildning, ambition, primära och sekundära effekter, barn 

till invandrare, utbildningsnivå, status, statusförändring, klassresa 
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Inledning 

Bortsett från hemmet och hemmiljön är skolan kanske den mest formativa miljön i ungas var-

dag och, för unga med invandrarbakgrund, den mest betydelsefulla platsen för att inkluderas i 

det svenska samhället. Lärarförbundet (2015) skriver på sin hemsida att de, bland annat, ser 

skolan som en avgörande plats för att integrera människor och möjliggöra en bra framtid i 

Sverige. Tidigare forskning har dock visat att barn med invandrarbakgrund har sämre skolpre-

station, vilket i regel även stämmer vid kontroll för deras sociala bakgrund (Barban & Mi-

nello, 2012; Erikson & Jonsson, 1993; Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010; Sa-

likutluk, 2016; Teney m.fl., 2013). Detta kan bidra till att begränsa utbildningsmöjligheterna 

för dessa barn, vilket dock tycks motverkas av en högre ambition då de gör mer ambitiösa ut-

bildningsval när en kontrollerar för deras bakgrund och skolprestation (Brinbaum & Cebolla-

Boado, 2007; Erikson & Jonsson, 1993; Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010; Te-

ney m.fl., 2013).  

Denna studie ämnar titta närmre på om detta mönster – dvs de ambitiösa valen hos barn till 

invandrare – även speglas i studenternas framtida avsikter gällande frågan om hur länge de 

avser studera. Att utgå ifrån avsikterna istället för de faktiska valen har gjorts i andra studier, 

däribland Salikutluks (2016), men vad det verkar tycks detta inte vara testat i Sverige. Vidare 

hoppas vi kunna bidra med eventuell förståelse och insikt till bakgrunden av detta fenomen.  

Att barn med migrationsbakgrund gör mer ambitiösa utbildningsval tycks vara paradoxalt uti-

från den forskningstradition som förklarat stratifiering i utbildning utifrån skillnader i klass. 

Boudon (1974) utvecklade en metodologisk uppdelning av de effekter som klass har på ut-

bildning – primära- respektive sekundära effekter – men menade att båda typerna är negativa 

för barn med lägre klasstillhörighet. Han menade att de primära effekterna består i; elevens 

prestation, och de sekundära i de utbildningsval eleven gör (Boudon, 1974). Jämfört med barn 

från lägre klasser, vilka kan antas missgynnas av såväl de primära- som de sekundära effek-

terna, verkar barn till invandrare alltså uppvisa ett annat mönster. Dessa missgynnas förvisso 

alltjämt av de primära effekterna men gynnas av de sekundära. 
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Flera olika förklaringar till varför detta mönster observerats har lagts fram i olika studier. 

Brinbaum och Cebolla-Boado (2007) föreslog att den höga ambitionen hos vissa minoritets-

barn kunde bero på okunskap eller naivitet medan Jackson m.fl. (2012) samt Jonsson och Ru-

dolphi (2010) menade att en annan förklaring kan vara förhöjd optimism. Ytterligare förkla-

ringar har även rört såväl en förväntan om eventuell diskriminering på den manuella arbets-

marknaden (Brinbaum & Cebolla-Boado, 2007; Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 

2010) som stigmatisering (Teney m.fl., 2013). Den förklaring som vi dock här kommer att un-

dersöka är om ambitionsgapet1 kan förklaras av unga minoritetsbarns strävan efter en uppåt-

riktad statusmobilitet, vilket vissa studier antytt (Engzell, 2016; Salikutluk, 2016; Teney m.fl., 

2013). Något som i sin tur möjligen beror på viljan att återetablera den statusnivå föräldrarna 

förlorat i och med migrationen (Engzell, 2016). Att vi valt att testa denna förklaring beror 

framförallt på att den data vi använder oss av innehåller variabler som gör en sådan analys 

möjlig. 

Syftet med denna undersökning är alltså att, med hjälp av data från PISA-undersökningen 

2015 över barn födda år 1999, undersöka om det finns en skillnad mellan barn till invandrare 

och barn till svenskfödda vad gäller deras studieambitioner. Har barn till invandrare för avsikt 

att studera längre än sina helsvenska kamrater och förstärks detta när vi jämför barn med 

samma bakgrund och utbildningsprestation? Kan detta i sådana fall förklaras av att dessa barn 

har en ambition att erhålla en högre yrkesstatus än sina föräldrar? 

Avgränsningar 

Den population som vi definierat för denna studie är studenter, födda i Sverige år 1999, som 

går i nionde klass på grundskolenivå. Detta innebär att resultatet av vår analys enbart är gene-

raliserbar till dessa. Att vi valt att utesluta barn födda utanför Sverige grundar sig i att vi var-

ken kan kontrollera för skillnader i uppväxtförhållanden eller orsaken till migration vilka, för 

denna grupp, kan antas vara varierande. Vidare har vi definierat kategorin barn till invandrare 

som de barn; vars båda föräldrar har invandrat till Sverige, vilket kan vara värt att ha i åtanke 

vad gäller våra resultat och slutsatser. Datamaterialet tillät heller inte en uppdelning efter 

                                                 

 

1 Detta begrepp har vi tagit fram för att benämna fenomenet att barn med migrationsbakgrund tycks uppvisa 
högre utbildningsambition än barn till infödda.  
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olika etniska bakgrunder, vilket innebär att indelningen är generell. Eftersom invandrarpopu-

lationen i Sverige är heterogen hade vi föredragit en jämförelse mellan olika grupper men 

detta tilläts alltså inte. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av den teori som studien utgår från samt relevant tidi-

gare forskning för studiens frågeställning och hypoteser. I metodavsnittet redogörs det valda 

datamaterialet, analysmetoden samt operationaliseringar. Därefter redovisas resultat, analys 

av dessa samt diskussion. Sist återfinns studiens begränsningar samt förslag på framtida forsk-

ning.  

Teori och tidigare forskning 

I regel brukar social snedrekrytering i utbildningssystemet ses som något problematiskt (Erik-

son & Jonsson, 1993). Att vissa grupper i samhället, i högre utsträckning än andra, går vidare 

till högre utbildningsnivåer kan ses som en källa till orättvisa och social disharmoni men 

också leda till effektivitetsförluster, då vissa grupper inte lever upp till sin fulla förmåga 

(ibid.). Till skillnad från andra, traditionellt sett missgynnade grupper, tycks dock andra gene-

rationens invandrare vara fördelaktigt fördelade i detta avseende (ibid.). För att söka belysa 

vad detta kan bero på är det lämpligt att börja med att titta på vilka mekanismer som kan ligga 

till grund för stratifiering i utbildning. 

Primära och sekundära effekter 

För att analysera vad som ligger bakom personers utbildningskarriärer finns troligen flera rim-

liga teoretiska infallsvinklar att välja mellan. Den som vi framförallt valt att använda oss av 

kommer ursprungligen från sociologiprofessorn Raymond Boudon (1974) och rör ungas ut-

bildningsmöjligheter med bakgrunden av deras klasstillhörighet. Boudon (1974) menade att 

klasskillnader i ungas utbildningskarriärer går att tolka genom att dela in betingelserna i två 

faktorer, de primära och de sekundära effekterna. 

Vad gäller de primära effekterna av klasstratifiering menar han att dessa ger sig till känna ge-

nom studentens skolprestation, vilket i sin tur avgörs av dennes sociala status och kulturella 
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bakgrund (Boudon, 1974). Barns klassbakgrund bestämmer till stor del deras skolprestation 

(primära effekter) vilket påverkar deras utbildningskarriärer genom att begränsa vilka val som 

är möjliga (ibid.). De sekundära effekterna består då av de val studenten tar, beslut vilka 

också informeras av klassbakgrunden, och kan alltså hämmas av de primära effekterna. Skol-

karriärerna hos barn tillhörande lägre klasser är därmed betingade av negativa primära effek-

ter och detta är också i regel fallet vad gäller de sekundära effekterna (ibid.). I valet mellan två 

olika studieinriktningar kan barn från familjer tillhörande lägre social klass ha större relativa 

kostnader – såväl monetära som sociala; exempelvis i form av minskad familjesolidaritet – till 

följd av att välja en akademisk utbildning, och vice versa (ibid.). Vidare kan en anta att dessa 

studenter kan ha såväl mindre studievana som mindre kunskaper om skolsystemet, även om 

Boudon inte nämner dessa faktorer explicit. 

Breen och Goldthorpe (1997) samt Erikson och Jonsson (1996) har vidare utvecklat och nyan-

serat bakgrunden till de sekundära effekterna. Utifrån teorin om rationella val kan en se ut-

bildningsvalen som rationella beslut som individen fattar i strävan att maximera sin nytta 

(Breen & Goldthorpe, 1997). Denne gör en bedömning av för- och nackdelar utifrån framför-

allt tre faktorer (Breen & Goldthorpe, 1997; Erikson & Jonsson 1996). Den första är nyttan, 

eller avkastningen, av utbildningsvalet (t.ex. förväntad inkomst), den andra är sannolikheten 

att lyckas och den tredje är de relativa kostnaderna som följer det övervägda valet (t.ex. ter-

minskostnader eller utebliven lön). Erikson och Jonsson (1996) uttrycker detta förhållande i 

en ekvation där utbildningsvalet bestäms av nyttan multiplicerat med sannolikheten att lyckas, 

vilket vägs mot kostnaderna. För att barn med mindre medel (dvs högre relativa kostnader) 

ska välja mer ambitiösa utbildningsval, och på så sätt öka sin status, måste de antingen upp-

leva en större nytta eller anse sig ha en större sannolikhet att lyckas (Breen & Goldthorpe, 

1997; Erikson & Jonsson 1996). Den statusnivå som ett barn eftersträvar är dock i regel minst 

densamma som föräldrarna erhållit, då degradering är något som undviks (Breen & 

Goldthorpe, 1997). 

Boudons teori antyder alltså att lägre klass- eller statustillhörighet bör ha en negativ inverkan 

på såväl de primära- som de sekundära effekterna. Barn från lägre klasser kan, på grund av sin 

statusbakgrund, antas ha både lägre skolprestation och välja mindre ambitiösa utbildningsin-

riktningar. Tidigare studier har dock funnit att så, i regel, inte är fallet vad gäller barn tillhö-
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rande etniska minoriteter (Brinbaum & Cebolla-Boado, 2007; Erikson & Jonsson, 1993; Jack-

son m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010; Teney m.fl., 2013) och att det, vad gäller denna 

grupp, tycks finnas ett slags omvänt ambitionsgap. Barn med migrationsbakgrund presterar 

visserligen sämre i skolan men väljer mer ambitiösa utbildningsinriktningar. Det är, i vår me-

ning, möjligt att förklaringen till detta fenomen går att koppla till den nämnda förklaringsmo-

dellen, dvs relativa kostnader, uppfattningen om högre nytta och/eller sannolikhet att nå fram-

gång. 

Ambitionsgapet 

Att barn till invandrare i regel presterar sämre i skolan är ett återkommande resultat. Jonsson 

och Rudolphi (2010) visade – i en studie på niondeklassare som omfattade 612.730 studenter 

– att så är fallet i Sverige. De visade vidare – tillsammans med Michelle Jackson i en studie på 

38.217 engelska studenter och 536.155 svenska studenter – att detta även gäller i England 

(Jackson m.fl., 2012). Även studier i Tyskland (Salikutluk, 2016), Belgien (Teney m.fl., 2013) 

och Italien (Barban & Minello, 2012) har visat på liknande mönster och sammantaget, med 

visst förbehåll för Frankrike2 (Brinbaum & Cebolla-Boado, 2007), tycks forskarna vara eniga 

i frågan.  

Enligt Jonsson och Rudolphi (2010) är detta väntat då studier som behandlat andra socioeko-

nomiskt missgynnade grupper påvisat likartade resultat. De primära effekterna för studenter 

med en etnisk minoritetsbakgrund, i Sverige, tycks alltså likna de som gäller studenter från 

lägre sociala klasser (ibid.). Däremot skiljer sig denna grupp med avseende till de sekundära 

effekterna då de, givet kontroll för bakgrund och skolprestation, gör mer ambitiösa utbild-

ningsval än barn till svenskfödda (ibid.). Detta tycks även stämma i många andra länder vilket 

vi kommer att redogöra exempel för nedan. 

Olika forskare har angripit ämnet på olika sätt och många har använt olika mått för att testa 

ambitionsgraden i sina analyser. Jonsson och Rudolphi (2010) mätte ambition främst genom 

                                                 

 

2 Brinbaum och Cebolla-Boado (2007) fann att skillnaderna i prestation minskade drastiskt, och blev icke-signi-
fikanta, när de kontrollerade för föräldrarnas utbildningsnivå. 
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att titta på tendensen att välja en akademisk gymnasieinriktning men vägde även in benägen-

heten att inte fortsätta studera efter högstadiet. Jackson m.fl. (2012) använde samma mått men 

tittade också på i vilken mån studenterna gick vidare till eftergymnasiala studier. I båda dessa 

studier visade resultatet att studenter från de flesta etniska minoritetsgrupper – vid givna pre-

stationsnivåer –  var betydligt mer benägna att söka sig till akademiska utbildningar (Jackson 

m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010). Vidare var studenter med invandrarbakgrund, i högre 

grad, benägna att göra övergången till eftergymnasiala studier (Jackson m.fl., 2012). Jackson 

m.fl. (2012) menade att detta innebär att minoritetsbarn kan gynnas i länder där skolsystemet 

till stor del är baserat på elevens fria val, såsom Sverige och England. När de även tog hänsyn 

till föräldrarnas, ofta låga, socioekonomiska ställning tydliggjordes den höga utbildningsaspi-

rationen hos dessa barn ytterligare (Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010).  

Brinbaum och Cebolla-Boado (2007) fann – i en studie på 17.830 franska studenter – ett lik-

nande mönster. Som mått på utbildningsambitionen valde även de att titta på tendensen att 

söka sig till akademiska gymnasieinriktningar men ställde även frågor kring studenternas av-

sikter gällande fortsatta, eftergymnasiala-, studier. I deras analys tittade de främst på studenter 

vars föräldrar invandrat från Portugal och Nordafrika vilka sedan jämfördes med barn till 

franskfödda föräldrar. (ibid.) 

I det franska skolsystemet beror valet av gymnasieinriktning till stor del på betyg och bestäms 

genom en, så kallad, orienteringsprocess i vilken studenterna rekommenderas en inriktning 

och vägleds av en handledare (Brinbaum & Cebolla-Boado, 2007). Viss hänsyn tas dock till 

studenternas- samt deras föräldrars önskemål och Brinbaum och Cebolla-Boado (2007) fann 

att barn med invandrarbakgrund oftare gick vidare till akademiska inriktningar trots att denna 

grupp i regel hade lägre skolprestation. Av de studenter vars föräldrar var födda i Frankrike så 

återfanns 42 procent i de akademiska spåren men för studenter med portugisiska- och nordaf-

rikanska föräldrar var andelen 47-, respektive, 49 procent (ibid.). Vidare vad gällde planer för 

eftergymnasiala studier svarade endast 55 procent av barnen med franskfödda föräldrar att det 

hade tänkt läsa vidare medan hela 75 procent av minoritetsbarnen uttryckte en sådan önskan 

(ibid.). När Brinbaum och Cebolla-Boado (2007) kontrollerade för social klass och föräldraut-

bildning blev detta mönster än mer tydligt och förstärktes ytterligare när de förde in skolpre-

station i analysen. (ibid.)  
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Även Salikutluk (2016) fann – i en studie på 1.129 tyska nionde- och tiondeklassare - att barn 

tillhörande den turkiska minoriteten i genomsnitt uppvisar en högre aspirationsnivå. Salikut-

luks (2016) mått på ambition utgick ifrån en fråga gällande studenternas avsikt att ta examen 

på, motsvarande den svenska, gymnasienivån. Initialt antydde hans analys att studenter med 

turkisk bakgrund anger en lägre strävan att slutföra gymnasiet, jämfört med de tyska studen-

terna, men detta mönster ändrades i och med introduktionen av kontrollvariabler (ibid.). När 

han la in variabeln rörande föräldrarnas utbildningsnivå försvann den negativa korrelationen 

och den blev senare positiv, i och med introduktionen av variabler för såväl antal böcker i 

hemmet som skolprestation (ibid.). Precis som i tidigare nämnda studier antyder detta att det 

är av central vikt att kontrollera för såväl studenternas bakgrund som deras akademiska pre-

station, då dessa faktorer delvis döljer det underliggande ambitionsgapet. 

All forskning är dock inte entydig i frågan om minoritetsbarns utbildningsambitioner. Teney 

m.fl. (2013) fann – i en mixed-methodstudie med 3.121 enkäter från-, och 40 intervjuer med, 

studenter i Bryssel – att endast elever ifrån fyra av de nio etniska minoriteterna som studera-

des hade en signifikant högre ambition än majoritetsgruppen. De mått som de använde för att 

bedöma ambitionsgraden var att fråga vilken utbildningsnivå som studenter ville uppnå 

(ibid.). Deras kontrollvariabler var bland annat kön, socioekonomisk status och skolprestation 

och endast studenter med bakgrund från Turkiet, Marocko, Subsahariska Afrika och Nordaf-

rika uppvisade en förhöjd aspirationsnivå. I och med detta resultat menade Teney m.fl. (2013) 

att inte alla etniska minoritetsgrupper skiljer sig avsevärt från majoriteten och att framtida 

forskning bör ställa frågan om skolambition i förhållande till olika etniska ursprung. (ibid.) 

En liknande avvikelse gick också att finna i Jonsson och Rudolphis studie (2010), som nämnts 

tidigare. Deras slutsatser var visserligen att de flesta etniska minoritetsgrupper är mer benägna 

att söka sig till akademiska utbildningar men de betonar att detta inte nödvändigtvis gäller vad 

avser barn till ”traditionella arbetsmarknadsinvandrare” (vår översättning). Studenterna med 

härkomst från, exempelvis, de nordiska länderna uppvisade liknande ambitionsmönster som 

de med helsvensk härkomst (ibid.). 

Samtidigt finns det resultat från forskning som helt ifrågasätter de omvända förhållandet mel-

lan etnisk bakgrund och ambition. I Italien fann Barban och Minello (2012) – i en studie på 

5.483 studenter i åttonde klass – att barn till invandrare har lägre utbildningsambition än barn 
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till infödda. Dessutom visade inskrivningsdata från åren 2006-2007 att i de akademiska spåren 

utgjorde studenter med migrationsbakgrund endast 2,5 procent, medan de i de yrkesinriktade 

spåren utgjorde 10,6 procent (ibid.). Detta menade Barban och Minello (2012) tydde på en 

tydlig koppling mellan förväntad framgång och utbildningsval. 

Men även om inte alla studier funnit att barn med migrationsbakgrund har högre ambitioner 

än övriga anser vi att vi har tillräcklig grund för att vänta oss finna liknande mönster som mer-

parten av de studier vi ovan refererat till. Det tycks dock även vara viktigt att, för att helt 

fånga det underliggande mönstret, kontrollera för både studenternas sociala bakgrund och de-

ras akademiska prestation, vilket vi därmed kommer att göra. Ambitionsgraden kan dock vär-

deras och mätas på olika sätt, vilket vi också visat exempel på. De studier som tidigare gjorts i 

Sverige, men även andra studier, har mätt ambitionsnivån genom att titta på benägenheten att 

välja, mer eller mindre ambitiösa utbildningsval. Vi kommer emellertid att utgå ifrån studen-

ternas avsikter för att se om mönstret även återspeglas innan de faktiska valen görs, på lik-

nande sätt som Salikutluk (2016). Vårt mått skiljer sig dock från Salikutluks då han enbart tit-

tat på avsikten att ta examen på gymnasienivå. Vårt mått är numeriskt (dvs antal år) och kan 

utläsa avsikterna över hela spannet, från grundskole-till universitetsnivå. Valet av mått beror 

främst på att det material vi utgår ifrån endast har underlag för att studera studenternas avsik-

ter. Dessutom befinner sig vår population fortfarande på grundskolenivå, som i Sverige är ob-

ligatoriskt, vilket innebär att de inte haft möjlighet att göra egna utbildningsval ännu.  

Med detta sagt formulerar vi vår första hypotes på följande vis; 

Barn till invandrare har för avsikt att studera längre än barn till infödda svenskar och detta 

mönster accentueras vid kontrollen för bakgrund och skolprestation. 

Föreslagna förklaringar 

I och med att det inte finns någon uppenbar anledning till att ens invandrarstatus direkt skulle 

kunna ha inverkan på ens utbildningsambitioner menar vi, och övriga studier implicit, att detta 

mönster troligen är ett skensamband. Det rör sig alltså om en mellanliggande variabel som på-

verkas av individens invandrarstatus och som i sin tur styr ambitionsnivån och, i förläng-

ningen, de sekundära effekterna. Baserat på Breen och Goldthorpe (1997) samt Erikson och 

Jonsson (1996) bör detta alltså ske genom att de relativa kostnaderna är lägre eller att den 
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uppfattade nyttan och/eller sannolikheten att nå framgång är högre. Alla tidigare studier har 

förvisso inte använt sig av den tolkningsmodell som vi gör, men vi tror dock att de flesta för-

klaringar som lagts fram går att tolka med våra valda teoretiska begrepp. 

En av dessa förklaringar är att det kan röra sig om naivitet eller okunskap (Brinbaum & Ce-

bolla-Boado, 2007), något som i våra ögon kan ses som en brist i att bedöma sin förmåga eller 

sannolikhet att lyckas. Brinbaum och Cebolla-Boado (2007) fann att den skevhet i prestation, 

som många andra studier rapporterat, kunde förklaras av den låga utbildningsnivån hos mino-

ritetsstudenternas föräldrar. Då kontrollen för föräldrarnas utbildning också stärkte mönstret 

gällande en högre skolambition menade de att detta kunde vara relaterat (ibid.). Brinbaum och 

Cebolla-Boado (2007) spekulerade att om invandrarbarns skolprestation blir lidande av exem-

pelvis bristen på hjälp med läxor och generell vägledning är det kanske också möjligt att deras 

föräldrar saknar tillräcklig kunskap för att navigera i det franska skolsystemet. Alltså, i och 

med att föräldrarna saknar vissa nödvändiga kulturella och sociala resurser uppnår barnen 

lägre betyg, samtidigt leder denna naivitet också till att de leder sina barn mot mer akade-

miska inriktningar (ibid.). Salikutluk (2016) försökte dock testa denna förklaring genom att 

inkludera en variabel för kunskap om det tyska skolsystemet i sin analys men fann i sin slutgil-

tiga modell inte någon signifikant effekt. 

Jonsson och Rudolphi (2010) samt Jackson m.fl. (2012) använde sig i sin tur av ett liknande 

teoretiskt ramverk som vi gör. Jonsson och Rudolphi (2010) väntade sig initialt att den poten-

tiella risken för minoritetsstudenter att få det svårt med en akademisk utbildning skulle fun-

gera som något avskräckande, men så var alltså icke fallet. En förklaring till detta kan vara att 

barn till invandrare och dessas föräldrar i allmänhet är mer optimistiska i synen på studentens 

sannolikhet att lyckas (Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010), men varför detta 

skulle vara fallet är svårt att motivera (Jonsson & Rudolphi, 2010). En annan förklaring är att, 

jämfört med yrkesutbildningar, förväntar sig barn med invandrarbakgrund högre förmåner 

från akademiska utbildningar (Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 2010). 

Ett exempel på detta skulle vara att de ser nyttan av akademiska utbildningar som mer över-

förbara till såväl föräldrarnas ursprungsländer som nationella kontexter (Jonsson & Rudolphi, 

2010). Vidare exempel var att nyttan med akademiska inriktningar möjligen ses som större till 

följd av en förväntan om diskriminering inom den manuella arbetsmarknaden (Jackson m.fl., 
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2012; Jonsson & Rudolphi, 2010). Denna förklaring var också en som Brinbaum och Cebolla-

Boado (2007) spekulerade i. De menade att en möjligen kan se det som en defensiv strategi 

mot svårigheter och orättvisor på den franska arbetsmarknaden (ibid.). Denna tes har dock 

inte kunnat styrkas i senare studier (Salikutluk, 2016; Teney m.fl., 2013).  

Enligt Salikutluks (2016) analys tycktes uppfattningen om försämrade chanser på den manu-

ella arbetsmarknaden inte nämnvärt förändra aspirationsmönstret mellan de inhemska och tur-

kiska ungdomarna. Inte heller Teney m.fl. (2013) fann i stöd för detta men fann dock att per-

sonlig erfarenhet av diskriminering har en positiv korrelation med ambition, vilket dock inte 

förklarade ambitionsgapet. Vidare spekulerade Teney m.fl. (2013) även att en orsak kunde 

vara stigmatiseringen av muslimska minoritetsgrupper, då just bland annat ungdomar med tur-

kisk-, marockansk- och nordafrikansk bakgrund tycktes ha högre ambition, i deras studie. 

Detta på grund av att dessa var mer benägna att spontant nämna stigmatiseringen av deras re-

ligiösa grupper i den kvalitativa analysen (ibid.). 

En förklaring som Teney m.fl. (2013) dock la fram som mer fruktbar var att skillnaderna i ut-

bildningsambitionerna kan vara produkten av ett ”intergenerationellt uppåtriktat mobilitets-

projekt” (vår översättning). I intervjuerna hänvisade vissa ungdomar till de uppoffringar som 

deras föräldrar genomlidit för att ge dem bättre möjligheter (ibid.). Detta, alltså viljan att för-

bättra sin status, spelar i Teneys m.fl. (2013) ögon, utan tvekan en roll i att forma studenternas 

ambitionsmönster. Denna hypotes kunde dock inte testas kvantitativt då mått för detta inte 

omfattades av deras material (ibid.).  

Engzell (2016) har i sin tur bland annat föreslagit en liknande förklaring till varför barn till in-

vandrare tycks göra mer ambitiösa utbildningsval. Även denna rör studenternas vilja att för-

bättra sin status och förklarar också detta genom just de uppoffringar som kan vara produkten 

av migration. I de fall då föräldrarna, i och med emigrationen, fått en lägre social status än 

den de erhållit i ursprungslandet är det rimligt att anta att deras barn kommer att söka återeta-

blera den statusnivå som gått förlorad (ibid.). Som nämnts menade Breen och Goldthorpe 

(1997) att individer minst söker uppnå samma status som sina föräldrar, vilket också tycks 

vara i linje med Engzells förklaring. 

Vidare menar Engzell (2016) att det saknas tillräckligt omfattande surveydata för att styrka att 

den höga ambitionen beror på en vilja att återetablera en förlorad statusnivå men föreslår 
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alltjämt ett, indirekt, sätt att testa denna hypotes. Han menar att, utöver att titta på föräldrarnas 

erhållna studienivå (vilket ofta används som mått på status), bör en kontrollera för den relativa 

statusen en given utbildningsnivå erhåller i ursprungslandet (ibid.). Det är troligt att statusen 

skiljer sig mellan olika nationella-, kulturella- och historiska kontexter och en utbildning som 

anses låg i ett land kan vara hög i ett annat (ibid.). 

En liknande förklaring kom Salikutluk (2016) fram till när han testade om skillnaderna i stu-

diemål kan förklaras av studenternas önskan att förbättra sin status. När han kontrollerade för 

studenternas vilja att uppnå ett bättre yrke än sina föräldrar blev koefficienten för de turkiska 

studenterna statistiskt icke-signifikant. Detta innebär att den förhöjda ambitionen hos de tur-

kiska studenterna som han initialt observerat kunde förklaras av studenternas statusambition. 

Enligt Salikutluk (2016) verkar alltså motivationen att förbättra sin status vara den faktor som 

främst är ansvarig för ambitionsklyftan mellan turkiska och tyska studenter. 

Den förklaring som vi kommer att testa är om önskan om en uppåtriktad statusmobilitet, eller 

statusförändring, kan vara berikande för förståelsen av aspirationsskillnaderna mellan barn till 

invandrare och barn till svenskfödda. Att vi väljer att testa just detta beror främst på att denna 

förklaring är möjlig att utreda medan övriga förklaringar saknar täckning i datamaterialet.  För 

att testa detta har vi valt att använda oss av mått på såväl föräldrarnas yrkesstatus som våra 

studenters önskade yrkesstatus, vilka omfattas av PISA-materialet. Alltså använder vi inte ut-

bildning som indikator för status, detta då vi delvis sökte efterlikna Salikutluks modell men 

Engzell (2016) menade också att yrkesstatus kan vara ett mer pålitligt mått. Vi saknar förvisso 

information om vilken statustillhörighet barn till invandrares föräldrar erhöll i ursprungslän-

derna, vilket alltså inte kan utforskas i vår studie. Därmed får denna aspekt fungera som en 

bakgrund till, och något som möjligen kan berika förståelsen av, studenternas (eventuella) 

önskade statusförändring. 

Med detta sagt formulerar vi vår andra hypotes på följande vis; 

Att barn till invandrare har högre ambition än barn till infödda svenskar kan förklaras av 

önskan att arbeta i ett yrke som har högre status än deras föräldrar. 
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Metod 

Datamaterial 

Det datamaterial som har valts för denna studie kommer från PISA-undersökningen från år 

2015, vilken genomförs med ett intervall på tre år. Undersökningen genomfördes i 72 länder 

men endast datamaterialet från Sverige analyseras i denna studie. Detta material valdes då av-

sikten var att genomföra statistiska analyser, såsom regressionsanalys, i syfte att besvara vår 

frågeställning. Vår avsikt var att undersöka faktorer som påverkar utbildningsambition hos 

barn till föräldrar som invandrat till Sverige, varför en sambandstudie är lämplig.  

Materialet är insamlat via två huvudsakliga insamlingsmetoder; en digital enkätundersökning 

och ett datorbaserat prov. Elevenkäten besvarades på max 40 minuter och bestod av 62 frågor 

rörande elevernas bakgrund, familje- och hemförhållanden, skola och erfarenheter av under-

visning. De övriga 15 frågorna rörde elevernas datorvanor. Det datorbaserade provet besvara-

des på max 120 minuter och bestod av 12 kategorier om naturkunskap, 6 om läsförståelse och 

6 gällande matematik. Innan den egentliga studien testades alla enkätfrågor i en förstudie (år 

2014) av 1597 elever från 54 valda skolor, detta för att testa mätinstrument och metoder. 

Urval 

Det svenska urvalet i PISA:s totala undersökning togs fram av SCB, vilka utgick från antalet 

15 åringar i Sverige. Därefter tittade de på hur många skolor dessa barn befann sig i och sko-

lorna delades sedan in i 10 strata, i vilka det sedan genomfördes ett slumpmässigt urval.  

Totalt valdes 202 skolor där samtliga klasser deltog, ur vilka 36 elever slumpmässigt valdes 

ut3. Stratifierat slumpmässigt urval användes, vilket, jämfört med andra metoder, kan leda till 

en jämn representation av olika grupper i populationen och vidare minska risken för skevhet i 

urvalet (Bryman, 2011). Totalt deltog 5.458 elever födda år 1999 vilka, när undersökningen 

genomfördes, var mellan åldrarna 15 år och ca 2 och en halv månader och 16 år och ca 3 och 

                                                 

 

3 Var valbara elever 36 eller färre valdes alla. 



13 

 

 

en halv månader. Svenska special- och särskolor deltog inte på grund av att de inte uppfyllde 

de internationella kriterierna uppsatta av PISA. 

Den population som vi definierat för denna studie är studenter, födda i Sverige år 1999, som 

går i nionde klass på grundskolenivå. Av denna anledning exkluderades till att börja med alla 

studenter som befann sig på en annan utbildningsnivå och även de som inte föddes i Sverige. 

Av det totala antalet sållade vi därmed bort 214 då dessa studenter inte gick i årskurs nio och 

vidare 449 studenter då dessa var födda utanför Sverige. Således utgörs vårt urval av 4.706 

studenter, av vilka 2.327 definierar sig som pojkar och 2.379 som flickor med en medelålder 

på 15,72 och en standardavvikelse på 0,28. 

Bortfall 

Externt bortfall 

PISA rapporterar att det externa bortfallet i den svenska datainsamlingen var mindre än en 

procent på skolnivå och nio procent på elevnivå. Enligt Bryman (2011) bör en eftersträva en 

svarsfrekvens på över 50 procent, ett kriterium som alltså verkar uppfyllas. Ett omfattande ex-

ternt bortfall minskar representativiteten i urvalet och; ju fler som deltar, desto säkrare blir de 

statistiska analyserna (ibid.). 

Internt bortfall 

När det gällde att analysera det interna bortfallet i vårt material fann vi att framförallt tre av 

våra variabler hade problematiska bortfallsnivåer; över 5 procent (Garson, 2015). Dessa var; 

moderns yrkesstatus, med ca 12,0 procents bortfall, faderns yrkesstatus, med ca 15,6 procents 

bortfall, och studentens förväntade yrkesstatus, med ca 20,7 procents bortfall. Föräldrarnas 

status var dock ämnade att användas för att ta fram den högsta yrkesstatusen i hushållet. Då 

alla inte arbetar och alla hushåll inte har två vuxna ansåg vi det lämpligt att, om information 

saknas gällande ena föräldern, utgå ifrån yrkesstatusen hos den andre. Den nya variabeln 

(Föräldrarnas yrkesstatus) tilldelades alltså det högsta, angivna, värdet och bortfallet blev 5,9 

procent, vilket dock alltjämt är över 5 procentsgränsen. Bortfallet i studentens förväntade yr-

kesstatus i sin tur kan troligen bero på att alla barn, som går i nian, inte har helt klart för sig 

vad de vill arbeta med i framtiden.  
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Variablerna gällande yrkesstatus är mätta genom att matcha yrken mot ISEI-skalan (Internat-

ional Socio-Ekonomic Index), vilken syftar till att fungera som en indikator på status 

(Ganzeboom, 2003). Då en kan anta att även de barn som antingen inte angivit ett yrke för 

sina föräldrar eller sig själva alltjämt har en statusbakgrund och även en önskad framtida sta-

tus fann vi det rimligt att överväga någon form av imputeringsmetod, alltså att saknade värden 

ersätts via ett lämpligt metodologiskt tillvägagångssätt. Detta var också nödvändigt då bortfal-

let i variablerna skulle innebära ett internt bortfall på minst 20 procent i vår regression.  

I regel anses ett internt bortfall på under 5 procent vara lågt och för bortfall över krävs mer so-

fistikerade imputeringsmetoder (Garson, 2015).4 Till att börja med gjorde vi ett Little’s MCAR 

test, vilket kan användas för att analysera om det finns något mönster i ens saknade värden el-

ler om de är missing completly at random (MCAR). Detta avgör i sin tur vilka typer av meto-

der som bör användas (Garson, 2015). I vårt fall visade testet ett signifikant5 resultat 

(p<0,000) vilket innebär att bortfallet var systematiskt, alltså inte MCAR. Dessutom visade 

testet att bortfallet i de tre variablerna korrelerade signifikant med andra variabler, vilket anty-

der att multipel imputering är att föredra (Soley-Bori, 2013). Mer precist visade analysen att, 

bland annat, de studenter som hade mer lågutbildade föräldrar, eller de med lägre prestation 

var mer benägna att inte svara på frågor gällande status. Vidare kunde vi även se att, bland de 

som svarade, motsvarades låga värden i nämnda frågor i genomsnitt av låga värden i status. 

Denna typ av bortfall, vilken är systematisk och inte slumpmässig, kan vara problematisk då 

vissa grupper svarar i högre grad än andra och därmed riskerar att ge ett skevt datamaterial 

(Bryman, 2011). 

Alltså antyddes att bortfallet troligen delvis kunde förklaras av de mönster vi fångat i data-

materialet. Därmed predicerade vi och imputerade de saknade värdena i statusvariablerna uti-

från korrelationerna i materialet och valde att göra 20 iterationer (dvs nya dataset), i enlighet 

med vanligt förekommande rekommendationer (Garson, 2015; Soley-Bori, 2013). I multipel 

imputering poolas (slås samman) sedan värdena från de imputerade dataseten vilket motver-

kar underskattning av standardfelen och, i förlängningen, risken för typ 1 fel (Soley-Bori, 

                                                 

 

4 Enligt Garson (2015) anser vissa att ett bortfall på över 20 procent är för högt för att det ska vara lämpligt 
med imputering men han nämner också att andra sätter gränsen vid 50 procent. 
5 Ett icke-signifikant resultat av Little’s MCAR betyder att bortfallet är slumpmässigt (Garson, 2015). 
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2013).  Utfallen som redovisas i såväl de deskriptiva analyserna som regressionerna nedan är 

alltså resultaten med de poolade variablerna. 

I och med imputeringen är det interna bortfallet inte speciellt omfattande (mindre än 5 pro-

cent) och mellan; 86, i variabeln Invandrarstatus, och 178, i variabeln Föräldrarnas utbild-

ningsår. Vidare genomgång av det interna bortfallet återfinns i Tabell 1 och 2 (s. 21). 

Validitet och reliabilitet 

Validitet kan delas in i mätningsvaliditet, som rör frågan om vi mäter det vi avser att mäta, 

och extern validitet, vilket rör frågan om urvalet är representativt och därmed generaliserbart 

till populationen (Bryman, 2011). Variablerna Kön och Invandrarstatus kan antas ha mindre 

tolkningsutrymme och därmed ha högre mätningsvaliditet. Variabler som Antal böcker i hem-

met, Föräldrarnas utbildningsår, Föräldrarnas yrkesstatus, samt antal år som studenterna av-

ser att studera kan, å andra sidan, antas ha större tolkningsutrymme och därmed lägre mät-

ningsvaliditet.  

Exempelvis skulle en definition av antal böcker i hemmet kunna inkludera såväl fysisk- som 

både digital- och inläst litteratur. I frågan framgår inte vad som bör inräknas, varför olika stu-

denter kan göra olika tolkningar, vilket medför en risk för mätfel och felaktiga skattningar. 

Enligt Engzell (2016) kan det vara svårt att skatta antalet böcker i hemmet och risken finns att 

de lågpresterande studenterna läser mindre och därmed är mindre informerade i frågan. Det 

innebär att det finns risk för mätfel och felskattningar när antal böcker används som indikator 

på kulturellt kapital (ibid.). Dessutom är det vanligt med felrapporteringar och bias när barn 

ska besvara frågan om föräldrarnas utbildning och yrke (ibid.), vilket innebär att vi riskerar att 

få felaktiga svar från eleverna och därmed få felaktiga skattningar i regressionsanalysen.  

Sammanfattningsvis kan mätningsvaliditeten alltså riskera att vara låg. Den externa validite-

ten, å andra sidan, kan antas vara högre men kan också ha vissa brister. Urvalet som PISA ut-

gick ifrån i sin datainsamling lär förvisso vara representativt gällande 15- till 16-åringar i po-

pulationen, men vårt urval är mer avgränsat. Vi sållade, som nämnts, bort både de studenter 

som inte befann sig i nionde klass samt de som var födda utanför Sverige, då vi inte ämnade 

undersöka dessa grupper i populationen. Eftersom vi använt oss av ett datamaterial som in-
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samlats på andra premisser har alla i vår population inte exakt samma sannolikhet att inklude-

ras i urvalet. Vad gäller de externa validitetsproblem som kan följa ett omfattande, och syste-

matiskt, internt bortfall har vi så gott som möjligt kompenserat för detta genom multipel im-

putering. 

Reliabilitet rör undersökningens tillförlitlighet, slumpmässiga fel och replikherbarheten vilket 

avgör om upprepade försök av studien leder till liknande resultat (Bryman, 2011). I och med 

att enkätundersökningen inte har svarsalternativen; vet ej och vill ej svara, finns risken att ele-

ver ger felaktiga svar. Elever som exempelvis inte vet vilken utbildning eller arbete deras för-

äldrar har, eller vidare vilken utbildning och arbete de själva vill ha, kan kanske välja att hitta 

på svar på dessa frågor. 

Variabler och operationalisering 

Vår avsikt var, som nämnts, att mäta utbildningsambitioner vilket vi valde att göra genom att 

titta på antalet år studenterna i vårt material hade för avsikt att studera. Därmed antar vi att de 

som avser studera längre har högre utbildningsambition. Den beroende variabeln i vår analys 

är alltså antal år som studenten avser att studera (Avsedd studietid). Denna har kalkylerats, 

från en ordinal- till kontinuerlig variabel, utifrån frågan; ”vad av följande tror du att du kom-

mer att avsluta?”. Detta genom att tilldela svaren samma värden som PISA (2017) gjort i 

konstruktionen av Föräldrarnas utbildningsår. Svarsalternativet; ”nioårig grundskola” koda-

des till 9 år, ”gymnasiets yrkesprogram” till 11 år, ”gymnasiets högskoleförberedande pro-

gram” till 12 år, ”basår, eller påbyggnad på komvux” till 11,5 år, ”universitets- eller högsko-

leutbildning omfattande mindre än 3 år” till 14 år och ”universitets- eller högskoleutbildning 

omfattande 3 år eller mer” till 16 år. 

Vidare var vår avsikt att jämföra barn till invandrare och barn till infödda svenskar. Barn till 

invandrare definierade vi som de barn vars båda föräldrar är födda utanför Sverige. I tidigare 

studier har barn till invandrare definierats på flera olika sätt. Jackson m.fl. (2012) samt Jons-

son och Rudolphi (2010) valde exempelvis att urskilja barn med en infödd- och en utlands-

född förälder genom att definiera en grupp för de med blandad härkomst. Vi valde dock en 

annan uppdelning då vi ansåg att barn med en infödd förälder, via denne, kan antas ha tillgång 

till de kulturella resurser som barn till invandrare saknar. Detta antagande testades även i bi-
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variata analyser vilka antydde att barnen med blandad härkomst, vad gäller exempelvis Pre-

station på test och Avsedd studietid, mest liknade barn vars båda föräldrar var infödda. Dessu-

tom testade vi att introducera en dummy för barn med blandad härkomst i den slutgiltiga 

regressionsmodellen, vilket också visade att dessa inte var signifikant skilda från barn till två 

infödda. Variabeln Invandrarstatus togs alltså fram via svaren gällande föräldrarnas födelse-

land med svarsalternativen; ”Sverige” och ”annat land”. Studenter med minst en förälder 

född i Sverige kodades som; Barn till infödda svenskar (referensgruppen=0), och studenter 

vars båda föräldrar föddes i annat land kodades som; Barn till invandrare (1). 

Vi ville även kontrollera för studenternas sociala bakgrund varför vi, bland annat, inkluderade 

variabler gällande såväl kön som antal böcker i hemmet. Studenten ombads definiera sig själv 

utifrån svarsalternativen; ”Pojke”, som kodades till 0 (referensgruppen) och ”Flicka” till 1 – 

vilket motsvarar variabeln Kön. Antal böcker valde vi då det är en vanligt förekommande 

(Engzell, 2016) indikator på kulturellt kapital. Antal böcker i hemmet kategoriserades efter 

dess tyngdpunkter i material för att få så likvärdiga grupper som möjligt. Kategorin ”0-25” 

motsvarar svarsalternativen ”0-10 böcker” samt ”11-25 böcker” medan kategorin ”26-100” 

är oförändrad. ”101-200” är även denna oförändrad men svarsalternativen ”201-500 böcker” 

och ”mer än 500 böcker” kategoriserades till ”Över 200”. Denna variabel dummyfierades vi-

dare och vi lät kategorin ”0-25” utgöra referensgruppen för samtliga. 

Såväl tiden som föräldrarna studerat som deras yrkesstatus är även inkluderat då dessa ska 

fungera som mått på studenternas statusbakgrund och kulturella resurser. Utbildningstiden har 

kalkylerats, från en ordinal- till kontinuerlig variabel, av PISA genom att, baserat på studen-

ternas svar om deras föräldrars utbildningsnivå, tilldela värden som estimerar tiden dessa ni-

våer motsvarar (PISA, 2017). Variabeln Föräldrarnas utbildningsår motsvarar alltså det 

högsta, angivna, erhållna antalet utbildningsår i hushållet. Utbildningsnivån angavs separat 

gällande modern och fadern med svarsalternativen; ”hon/han har inte avslutat 6 år i grund-

skolan” som kodades till 3 år, ”6 år i grundskolan” till 6 år, ”nioårig grundskola” till 9 år, 

”tvåårig gymnasieutbildning” till 11,5 år och ”tre- eller fyraårig teoretisk gymnasieutbild-

ning” till 12 år. ”Universitets- eller högskoleutbildning omfattande mindre än 3 år” kodades 

till 14 år och ”universitets- eller högskoleutbildning omfattande 3 år eller mer” samt ”fors-

karutbildning” till 16 år. 
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Föräldrarnas yrkesstatus har också PISA konstruerat, detta utifrån studenternas svar gällande 

deras föräldrars sysselsättning. Dessa yrken matchades sedan mot, den internationellt använda 

(PISA, 2017), ISEI-skalan för mått på yrkesstatus och motsvarar den högsta, angivna, erhållna 

yrkesstatusen i hushållet. Föräldrarnas yrken angavs separat för modern och fadern med svars-

alternativen; ”vilken är din mammas/pappas huvudsakliga arbete” och ”vad gör din 

mamma/pappa i sitt huvudsakliga arbete”. Därefter tilldelades varje yrke ett specifikt poäng6 

utifrån ISEI-skalan (Ganzeboom, 2010). 

Vi hade även för avsikt att kontrollera för skillnader i studenternas skolprestation varför vi in-

kluderade en variabel som utgjorde ett genomsnitt av testresultat på prov, vilka PISA genom-

fört, i tre ämnen (PISA, 2017). De tre ämnena var naturkunskap – vilket i sin tur omfattade 

biologi, fysik och kemi – läsförståelse och matematik. Att vi valde att ta ett genomsnitt för 

samtliga testresultat, och inte ett för varje ämne, berodde främst på att de korrelerade högt 

med varandra vilket antyder att de mäter samma sak (prestation). Våra bivariata analyser vi-

sade att de separata ämnesgenomsnitten hade en ömsesidig korrelation på över 0,9, vilket in-

nebär en hög risk för multikollonialitet i regressionen om samtliga inkluderas (Djurfeldt, Lars-

son & Stjärnhagen, 2013). I datamaterialet fanns tio variabler för respektive ämne vilka mot-

svarade studenternas poäng i olika uppgifter. Genomsnittet togs fram genom att dessa summe-

rades och därefter dividerades med trettio. 

Slutligen ville vi även kontrollera för studenternas önskade statusmobilitet, varför vi konstrue-

rade variabeln Statusförändring. Statusförändring kalkylerades, av oss, genom att subtrahera 

Föräldrarnas yrkesstatus från en variabel gällande studenternas förväntade yrkesstatus. Även 

studenternas förväntade yrkesstatus togs fram av PISA (2017) utifrån en fråga rörande stu-

dentens förväntade yrke vid åldern 30. Detta yrke matchades vidare, på samma sätt som för-

äldrarnas, mot ISEI-skalan (PISA, 2017). 

                                                 

 

6 För hela listan över ISEI värden och yrken se: http://www.harryganzeboom.nl/isco08/isco08_with_isei.pdf 

http://www.harryganzeboom.nl/isco08/isco08_with_isei.pdf
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Dataanalys 

Vi tog, som nämnts, fram vår beroende variabel genom att konvertera Avsedd utbildningsnivå 

till Avsedd studietid (i antal år).7 Detta på grund av att Avsedd utbildningsnivå var på ordinal-

skalenivå – dvs variabeln kan rangordnas men saknar ekvidistans8 (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2013). Vi har valt att genomföra en multipel linjär regressionsanalys, främst på 

grund utav att vår (konverterade) beroende variabels skalnivå tillåter denna analysmetod. 

Detta möjliggör tolkning av såväl riktningskoefficienterna som dessas förändring då kontroll-

variabler introduceras (Edling & Hedström, 2003). Jämfört med logistisk regression, vilket 

hade krävt dummyfiering, undviker vi vidare att förlora information i vår beroende variabel 

(ibid.).  

Till att börja med genomfördes univariata analyser över samtliga variabler för att få en över-

blick över; spridningen, centralmått och extremvärden. Därefter gjorde vi ett Little’s MCAR 

test för att undersöka det interna bortfallet i variablerna och för att se om detta var systema-

tiskt-, eller slumpmässigt fördelat. Resultatet av testet visade att bortfallet inte var slumpmäss-

igt (alltså p<0,000) och antydde att multipel imputering kunde vara lämpligt. Efter detta 

gjorde vi bakgrundsforskning i form av bivariata analyser för att utforska olika samband mel-

lan variablerna och för att lära känna materialet. Resultatet av dessa kommer vi dock inte re-

dovisa i resultatavsnittet. 

Utifrån våra teoretiskt underbyggda hypoteser valde vi att genomföra vår regressionsanalys i 

fyra modeller. I modell 1, 2 och 3 testades vår första hypotes som gällde skillnader studenter-

nas avsedda studietid utifrån skillnader i invandrarbakgrund givet kontroll för såväl bakgrund 

som skolprestation. I den första modellen lades enbart Invandrarstatus till, i den andra bak-

grundsvariabler och i den tredje skolprestation. I den fjärde, och sista, modellen introducera-

des variabeln Statusförändring för att testa vår andra hypotes gällande om denna kan förklara 

ambitionsgapet. 

                                                 

 

7 En mer detaljerad redogörelse av hur denna konvertering gick till går att finna i operationaliseringen. 
8 Ekvidistans innebär att de olika stegen i en skala är lika långa. Det är lika stor skillnad mellan en 5- och 6-
åring som det är mellan en 11- och 12-åring (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2013). 
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Vi valde den 95-procentiga signifikansnivån som gräns, dvs att vi som högst accepterar 5 pro-

cents risk att våra resultat beror på slumpen. 

Etiska överväganden 

En studie ska framförallt ta hänsyn till två aspekter vid bedriven forskning; individskyddskra-

vet och forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Individskyddskravet innebär att den indi-

vid som väljer att delta i en studie inte ska utsättas för skador eller kränkningar i samband 

med sitt deltagande (ibid.). Forskningskravet innebär i sin tur att forskning, som bidrar med 

förbättringar till samhället, fortsatt måste bedrivas (ibid.). Vidare bör en i regel överväga fyra 

aspekter som är relevanta vid enkätundersökningar. Dessa omfattar; informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren ska informeras 

om studiens syfte samt att deltagande är frivilligt och att de alltså när som helst har rätt att av-

bryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna 

ska kunna garanteras anonymitet och att materialet ska behandlas på så sätt att obehöriga inte 

får tillgång till det. Nyttjandekravet innebär å sin sida att datamaterialet inte ska användas i 

andra sammanhang än forskningsändamål, och inte på ett sätt som kan skada respondenten 

(ibid.). 

Denna studie baseras på datamaterial från PISA 2015 och är insamlat genom en enkätunder-

sökning i svenska skolor. PISA-undersökningen utgår från OECD’s riktlinjer såväl som de 

riktlinjer som följs i Sverige, dvs kraven om; samtycke, information, konfidentialitet och nytt-

jande. 

Resultat  

Till att börja med redovisar vi i Tabell 1 och 2 sammanfattande information om den generella 

fördelningen och centralmåtten i de variabler som är inkluderade i våra regressionsanalyser. 

Tabellerna är indelade efter variabeltyper; dvs kategoriska och kontinuerliga. Vidare diskute-

rar vi i korthet några av tendenserna och belyser de övergripande mönstren i materialet.  
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Tabell 1: Deskriptiv tabell över de kategoriska variablerna som an-

vänts i våra regressionsanalyser. 

Variabler Alternativ n N Typv. Internt Bortfall 

Invandrarstatus Barn till infödda 4146 4620 Barn till 

infödda 

86 

Barn till invandrare 474 

Kön Pojke 2327 4706 Flicka 0 

Flicka 2379 

Böcker i hemmet 0-25 1093 4614 26-100 

 

92 

26-100 1412 

101-200 913 

Över 200 1196 

Det första som kan vara värt att notera är att vi kan se att barn till infödda utgör en betydande 

majoritet i vårt material (ca. 89,7 procent). Detta är dock väntat då barn till invandrare utgör 

en minoritet i populationen. I urvalet verkar också flickor vara lite vanligare än pojkar (ca. 

50,6 procent) men fördelningen är alltjämt jämn. Vidare kan vi se att det vanligaste antalet 

böcker i hemmet är mellan 26-100 böcker (ca. 30,6 procent). 

Tabell 2: Deskriptiv tabell över de kvantitativa variablerna som an-

vänts i våra regressionsanalyser. 

Variabler Min Max N Medelv. 𝑺𝒕𝒅. Internt Bortfall 

Avsedd studietid 9 16 4578 13,61 2,24 128 

Föräldrarnas  

utbildningsår 

3 16 4528 14,40 2,09 178 

Föräldrarnas 

yrkesstatus 

12 89 4706 57,72 19,81 09 

Prestation på test 238,87 751,09 4706 503,90 84,19 0 

Statusförändring -71 71 4706 -1,07 22,49 0 

När det kommer till antalet år som studenterna avser studera tycks medelvärdet ligga på ca. 

13,6 år. Vad gäller föräldrarnas utbildning i sin tur kan vi se att genomsnittet tycks ligga på ca 

                                                 

 

9 Notera att det ursprungliga interna bortfallet för Föräldrarnas yrkesstatus var 280 och för Studentens förvän-
tade yrkesstatus, vilken använts för att ta fram Statusförändring, 1111. De värdena som redovisas i tabellen är 
alltså de som gällde efter att vi genomfört multipel imputering. 
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14,4 år. Föräldrarnas yrkesstatus i sin tur har ett medelvärde på ca 58 – vilket för illustrativa 

ändamål kan jämföras med exempelvis en speciallärare (Ganzeboom, 2010). Vad gäller sta-

tusförändring är medelvärdet -1,07 men då detta är nära noll kan vi anta att studenterna i ge-

nomsnitt vill uppnå samma nivå som sina föräldrar.  

Tabell 3: Regressionsanalys gällande antal år som studenten avser 

att studera. Regressionskoefficienter (och t-värde inom parentes) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Barn till invandrare 0,562 

(5,154) ** 

1,109 

(10,541) ** 

1,348 

(13,722) ** 

0,778 

(8,146) ** 

Kön (Flicka=1)  0,446 

(7,228) ** 

0,379 

(6,595) ** 

0,237 

(4,324) ** 

Antal böcker 

i hemmet: 

26–100  0,472 

(5,472) ** 

0,179 

(2,213) * 

0,134 

(1,768) 

101–200  0,773 

(7,947) ** 

0,298 

(3,235) ** 

0,200 

(2,301) * 

Över 200  1,059 

(11,232) ** 

0,389 

(4,267) ** 

0,304 

(3,553) ** 

Föräldrarnas 

utbildningsår 

 0,105 

(6,318) ** 

0,088 

(5,683) ** 

0,071 

(4,824) ** 

Föräldrarnas 

yrkesstatus 

 0,025 

(13,696) ** 

0,016 

(9,123) ** 

0,055 

(23,441) ** 

Prestation på test   0,010 

(26,311) ** 

0,007 

(18,763) ** 

Statusförändring    0,045 

(23,533) ** 

Intercept 13,556 

(389,225) 

** 

9,747 

(43,665) ** 

5,673 

(21,912) ** 

5,410 

(22,252) ** 

R2 0,00610 0,156 0,270 0,366 

N 4553 4437 4437 4437 

* = signifikant på 95%-nivån  ** = signifikant på 99%-nivån 

 

                                                 

 

10 Att förklaringsgraden i modell 1 är låg (endast 0,6 procent) skulle kunna antyda att Invandrarstatus är av 
begränsad betydelse. Vi utförde dock en experimentell regressionsanalys baserad på modell 3 där Invand-
rarstatus togs bort ur analysen. Denna visade en minskning på 27,3 till 21,2 procent (alltså en differens på 6,1 
procent) vilket antyder att nyttan av Invandrarstatus undervärderas i modell 1. 
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I regressionsanalysen (se Tabell 3) är Antal år som studenten avser att studera (vilket vi här-

med även kommer att benämna som Avsedd studietid) den beroende variabeln och upplägget 

är så att den är indelad i fyra modeller med hjälp av vilka vi avser testa våra hypoteser. Den 

första modellen består endast av vår första test-variabel (Barn till invandrare) medan de två 

efterföljande även innehåller relevanta kontroll- och bakgrundsvariabler. I den fjärde och sista 

modellen testades hypotes 2. 

Till att börja med kan vi i modell 1 se att variabeln för Barn till invandrare är positivt korrele-

rat med Avsedd studietid och att den är signifikant på en 99 procentig signifikansnivå. Det i 

sin tur ger stöd åt hypotes 1, och enligt modell 1 avser Barn till invandrare studera i genom-

snitt 0,562 år längre än barn till infödda. Genom att titta på R2-värdet kan vi vidare avläsa att 

vi i modell 1 lyckats förklara 0,6 procent av variansen i Avsedd studietid. 

I modell 2 är förhållandet mellan Barn till invandrare och Avsedd studietid fortsatt signifi-

kant, på en 99 procentig signifikansnivå, men riktningskoefficienten har nu ökat (från 0,562 

till 1,109) i och med introduktionen av bakgrundsvariablerna. Barn till invandrare har alltså 

högre utbildningsambitioner än modell 1 antytt, där detta samband alltså delvis dämpas av 

dessa barns lägre sociala bakgrund. Samtliga bakgrundsvariabler är också signifikanta på en 

99 procentig signifikansnivå och modellen visar att, konstanthållet för övriga variabler, flickor 

avser i genomsnitt studera 0,446 fler år än pojkar. Dessutom avser en person som har 26-100 

böcker, 101-200 böcker och en som har Över 200 böcker i genomsnitt att studera 0,472 re-

spektive 0,773 och 1,059 fler år än en person som har 0-25 böcker i hemmet, när vi kontrolle-

rar för övriga oberoende variabler. Konstanthållet för övriga variabler visar modell 2 även att 

studenter vars föräldrar har 1 år längre utbildning än en annan i genomsnitt avser studera 

0,105 år längre, och slutligen att studenter vars föräldrar erhåller 1 enhets högre yrkesstatus 

(mätt på ISEI skalan) än en annan i genomsnitt avser studera 0,025 år längre. R2-värdet säger 

oss vidare att vi i modell 2 ökat vår förklaringsgrad till 15,6 procent. 

I modell 3 kan vi utläsa att koefficienten för Barn till invandrare också ökat ytterligare (från 

1,109 till 1,348). Skillnaden i utbildningsambitionerna som observerats i tidigare modeller blir 

alltså ännu tydligare när vi även tar hänsyn till invandrarbarnens lägre prestation. Samtliga, 

tidigare inlagda, variabler är fortsatt signifikanta på en 99 procentig signifikansnivå, utom 

dummyn för 26-100 böcker som nu är signifikant på den 95 procentiga nivån. Riktningskoef-

ficienten för de flesta variablerna har minskat, så som för exempelvis Kön (från 0,446 till 
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0,379). Koefficienterna för variablerna rörande antal böcker (26-101 böcker, 101-200 böcker 

och Över 200 böcker) går i modell 3 från 0,472 till 0,179 respektive 0,773 till 0,298 och 1,059 

till 0,389. Gällande Föräldrarnas utbildningsår och Föräldrarnas yrkesstatus har koefficien-

terna gått från 0,105 till 0,088 respektive 0,025 till 0,016. Den nya variabeln Prestation på 

test uppfyller en signifikans på en 99 procentig signifikansnivå. Vi kan alltså utläsa att en stu-

dent vilken erhållit 1 genomsnittlig poäng mer på testen i naturkunskap, läsförståelse och ma-

tematik än en annan i genomsnitt har för avsikt att studera 0,010 år längre, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. Vad gäller förklaringsgraden i sin tur visar R2-värdet att vi nu kan 

förklara 27,2 procent av variansen i Avsedd studietid. 

Slutligen, i modell 4, uppfyller variabeln 26-100 böcker i hemmet inte signifikanskraven och 

utelämnas därmed från tolkningen. Koefficienten 101-200 böcker har sjunkit till den 95 pro-

centiga nivån. Övriga variabler bibehåller sina signifikansnivåer och den nya koefficienten 

gällande Statusförändring är signifikant på en 99 procentig signifikansnivå. Vad gäller rikt-

ningskoefficienterna så ser vi en minskning i majoriteten av variablerna – bortsett från För-

äldrarnas yrkesstatus som ökar från 0,016 till 0,055 – när den nya kontrollvariabeln gällande 

Statusförändring introducerats. 

Barn till invandrare går från 1,348 till 0,778 vilket innebär att vi alltså inte helt får stöd för 

vår andra hypotes. Viljan att öka sin yrkesstatus, jämfört med föräldrarnas, kan inte förklara 

hela det observerade ambitionsgapet. Vidare minskar koefficienten för Kön från 0,379 till 

0,237 och antal böcker går från 0,298 till 0,200 (101-200 böcker) respektive från 0,389 till 

0,304 (Över 200 böcker). Utbildningsår hos föräldrar går från 0,088 till 0,071 och Prestation 

på test går från 0,010 till 0,007. 

Enligt modell 4 har alltså en student som önskar förändra sin yrkesstatus 1 enhet mer än en 

annan student, i genomsnitt, för avsikt att studera 0,045 år längre, konstanthållet för övriga 

variabler. R2-värdet uppgår nu i 0,366 och vi kan alltså förklara 36,6 procent av variansen i 

Förväntad utbildningstid. 
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Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att, med hjälp av data från PISA-undersökningen 2015, 

studera om det finns en skillnad mellan barn till invandrare och barn till svenskfödda, födda år 

1999, vad gäller deras studieambition. Detta syfte ledde oss till frågeställningen; har barn till 

invandrare för avsikt att studera längre än sina helsvenska kamrater och förstärks detta när vi 

jämför barn med samma bakgrund och utbildningsprestation?  Kan detta i sådana fall förkla-

ras av att dessa barn har en ambition att erhålla en högre yrkesstatus än sina föräldrar? Hypo-

teserna som därav följde löd; barn till invandrare har för avsikt att studera längre än barn till 

infödda svenskar och detta mönster accentueras vid kontrollen för bakgrund och skolprestat-

ion, samt: att barn till invandrare har högre ambition […] kan förklaras av önskan att arbeta 

i ett yrke som har högre status än deras föräldrar. 

Vår analys tycks antyda att de resultat som såväl Jacksons m.fl. (2012) som Jonssons och Ru-

dolphis (2010) studier funnit, att svenska minoritetsbarn gör mer ambitiösa utbildningsval, 

även återspeglas i deras avsikter innan valen i fråga tas. Att barn till invandrare i genomsnitt, 

givet kontroll för bakgrund och skolprestation, avser studera längre än barn till infödda svens-

kar kan antas styrka tesen att barn till invandrare har högre studieambition. Redan i modell 1 

fann vi ett signifikant samband mellan Invandrarstatus och Avsedd studietid. Detta alltså utan 

att inkludera varken bakgrundsvariabler eller akademisk prestation men, i modell 2 och 3, då 

dessa introducerades tydliggjordes ambitionsgapet än mer. 

Mer exakt kunde vi i modell 2 se att introduktionen av bakgrundsvariabler – Kön, Antalet 

böcker i hemmet och Föräldrarnas utbildningsår samt Föräldrarnas yrkesstatus – tycks ha en 

betydande påverkan på koefficienten för barn till invandrare. Den går från 0,562 till 1,109 – 

en ökning på nära det dubbla. Detta ger också stöd åt vad tidigare studier antytt, att; kontrol-

len för studenternas sociala bakgrund är av central vikt för att fånga det underliggande ambit-

ionsmönstret (Brinbaum & Cebolla-Boado, 2007; Jackson m.fl., 2012; Jonsson & Rudolphi, 

2010; Salikutluk, 2016; Teney m.fl., 2013). Barn till invandrare har alltså i genomsnitt lägre 

kulturella resurser och deras föräldrar har såväl lägre utbildning som lägre status, faktorer som 

också har negativ inverkan på utbildningsambitioner. Förändringen mellan modell 1 och 2 kan 

tolkas som att effekten av Invandrarstatus i modell 1 delvis döljs av skillnader i studenternas 

bakgrund.  
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Vidare, i modell 3, då vi introducerade studenternas skolprestation kunde vi se att koefficien-

ten för Barn till invandrare ökade ytterligare, nu från 1,109 till 1,348. Detta innebär alltså att i 

vårt material, givet kontrollen för studenternas bakgrund och skolprestation, har studenter vars 

föräldrar är födda utomlands i genomsnitt för avsikt att studera 1 år och, lite mer än, 4 måna-

der längre än studenter med svenskfödda föräldrar. Även här tycks vår analys vara i linje med 

övriga studier som antytt att även studieprestation bör inkluderas i analysen för att avslöja det 

underliggande ambitionsmönstret (Brinbaum & Cebolla-Boado, 2007; Jackson m.fl., 2012; 

Jonsson & Rudolphi, 2010; Salikutluk, 2016; Teney m.fl., 2013). Barn till invandrare har 

alltså i genomsnitt lägre skolprestation och vidare har barn med lägre prestation även, i ge-

nomsnitt, för avsikt att studera kortare. Tolkningen av ökningen i koefficienten för Barn till 

invandrare mellan modell 2 och 3 är alltså att effekten av Invandrarstatus i modell 2, men 

även i modell 1, delvis döljs av skillnader i studenternas akademiska prestation. 

Resultatet i vår analys ger alltså ytterligare exempel på det omvända ambitionsgap som obser-

verats i merparten av tidigare studier och även stöd till vår första hypotes. Vad detta innebär i 

vårt teoretiska perspektiv är att; även om de primära effekterna, vad gäller barn till invand-

rare, tycks spegla de som följer av stratifiering utifrån klass verkar barn till invandrare vara 

mer ambitiösa. De sekundära effekterna kan därmed antas positiva, då de avser studera längre, 

även om vårt mått inte mäter de faktiska valen. Vad det i sin tur innebär i praktiken är troligen 

att barn till invandrare, som Jackson m.fl. (2012) menat, gynnas då valet att studera vidare i 

det svenska skolsystemet är mer beroende av studenternas ambition än andra faktorer. Barn 

till invandrare kan därmed kompensera för eventuella brister i sina sociala- och kulturella re-

surser genom en högre aspiration. Vad som i sin tur kan ligga bakom ambitionsgapet var vad 

vi sökte utforska i vår andra hypotes. 

Till skillnad från vad Salikutluks (2016) analys antytt fann vi i modell 4, trots introduktionen 

av Statusförändring, att koefficienten för Barn till invandrare alltjämt var statistiskt signifi-

kant. Detta innebär att önskan om en uppåtriktad statusmobilitet inte helt kan förklara ambit-

ionsgapet mellan barn till invandrare och barn till infödda och att hypotes 2 därmed inte helt 

kan styrkas. Dock fann vi att koefficienten minskade kraftigt vilket ändå antyder att en stor 

del av effekten alltjämt kan förklaras av studenternas statusambitioner. Med det sagt tycks vår 

analys ändå peka på att barn till invandrares önskan att öka sin yrkesstatus, jämfört med för-

äldrarnas, har en viktig roll att spela i att förklara ambitionsgapet. 
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Att vi inte fått helt lika resultat som Salikutluk (2016) beror troligen på flera anledningar. 

Bland annat kan en orsak vara våra skilda metodologiska tillvägagångssätt men det kan även 

bero på att han gjort en smalare jämförelse, mellan studenter med tysk- respektive turkisk 

bakgrund. Såväl Jonsson och Rudolphi (2010) som Teney m.fl. (2013) antydde att en uppdel-

ning utifrån olika etniska ursprung kan vara nyttig för att nyansera bilden av, och fånga variat-

ionen i, minoritetsbarns utbildningsambitioner. Med det sagt kan det vara så att en önskad sta-

tusökning bara kan förklara ambitionsgapet för vissa grupper, men inte för andra. Detta kan vi 

dock inte utforska då vårt material inte tillät indelning med avseende till geografisk härkomst. 

Den troligaste förklaringen för varför vi inte helt kunnat förklara ambitionsgapet är dock att 

frågan är mer komplicerad. En kan, i vår mening, anta att mer än en faktor ligger bakom, och 

har inverkan på, ambitionsskillnaderna mellan barn till invandrare och barn till svenskar. Sta-

tusförändring tycks, som nämnts, kunna förklara en stor del men som vi visat exempel på har 

många andra förklaringar presenterats.   

En av dessa förklaringar rör eventuell oro för diskriminering på den manuella arbetsmark-

naden, vilket föreslagits av såväl Brinbaum och Cebolla-Boado (2007), Jackson m.fl. (2012) 

som Jonsson och Rudolphi (2010). Tolkat utifrån vårt teoretiska ramverk antar en då att; trots 

att de relativa kostnaderna är högre uppfattar barn till invandrare en högre sannolikhet att 

lyckas inom akademiska yrkesspår. Varken Salikutluk (2016) eller Teney m.fl. (2013) kunde 

dock, som nämnts, styrka denna förklaring vilket kan ses som ett argument emot den. Kanske 

rör det sig dock inte om något som studenterna reflekterar över explicit utan något som infor-

merar deras utbildningsval och ambitioner omedvetet eller indirekt, vilket då kan vara svårt 

att mäta. Då vi saknade underlag för att testa denna förklaring kan den dock inte utforskas i 

denna studie. Det är alltjämt ett exempel på något som framtida forskning skulle kunna under-

söka vidare, vilket även gäller övriga förklaringar som föreslagits i tidigare studier på ämnet. 

Men, för att återgå till den förklaring som vi faktiskt testat är vår slutsats alltså att; barn till in-

vandrares önskan om en uppåtriktad statusmobilitet har kraft att, till stor del, förklara ambit-

ionsgapet. Vad gäller hur detta går att relatera till vårt teoretiska ramverk så finns det troligen 

fler än ett gångbart angreppsätt. 

En infallsvinkel är att anta att barn till invandrare ser en högre nytta med att studera längre, 

detta på grund av en strävan att öka sin status i absoluta termer. Teney m.fl. (2013) menade 
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som nämnts att utbildningsambitionerna kan vara produkten av ett; ”intergenerationellt upp-

åtriktat mobilitetsprojekt”. Såväl föräldrarnas som barnens inställning är därmed kanske pro-

dukten av en klassresa, vilken började i ursprungslandet, fullföljdes genom migrationen och 

nästa steg är nu barnens utbildning. Ur denna synvinkel kan en se både migration och, senare, 

utbildningsval som statushöjande handlingar. 

Engzell (2016) menade dock att migration inte nödvändigtvis innebär en positiv statusföränd-

ring. I relativa mått kan det, tvärt om, innebära en degradering då den genomsnittliga graden 

av kulturella resurser kan skilja sig mellan länder. Den förklaring som Engzell (2016) presen-

terade var istället att minoritetsbarnens höga ambitioner är en följd av viljan att återetablera 

den ursprungliga statusnivå som föräldrarna förlorat. Som nämnts, tycks detta vara i linje med 

Breen och Goldthorpes (1997) tes att barn söker uppnå minst samma statusnivå som sina för-

äldrar. Detta kan vidare tolkas genom att återkoppla till de olika sociala kostnaderna som, 

Boudon (1974) menade, kan följa av olika utbildningsval. 

Om Engzell (2016) har rätt i att vissa migranter erhållit en högre relativ status i ursprungslan-

det, vilket kan vara rimligt då detta lär underlätta migration, skulle en kunna anta att dem 

alltjämt har en högre statussjälvbild än vad måtten på deras yrkesstatus och utbildningsnivå 

antyder. Detta skulle i sin tur kunna uttryckas i förväntningar på barnen vilka därmed kan ha 

högre sociala kostnader till följd av yrkesinriktade studier, exempelvis i form av minskad fa-

miljesolidaritet. Såväl Breen och Goldthorpe (1997) som Eriksson och Jonsson (1996) me-

nade, som nämnts, att utbildningsvalen bestäms av den uppfattade nyttan och sannolikheten 

att lyckas, men också de relativa kostnaderna. Om vi antar att minoritetsbarn och barn med 

lägre klasstillhörighet har olika kostnader skulle detta kunna förklara varför deras sekundära 

effekter skiljer sig. 

Det skulle alltså kunna vara så att; barn till invandrare egentligen har mer gemensamt med 

barn med högre klassbakgrund, vad gäller de mekanismer som styr deras utbildningsval. De-

ras primära effekter (skolprestation) tycks visserligen likna barn från lägre klasser men bak-

grunden till dessa effekter skiljer sig kanske. Barn till invandrare har möjligen, jämfört med 

andra socioekonomiska grupper, unika eller mer påtagliga negativa betingelser, så som exem-

pelvis språksvårigheter m.m., vilka kan hämma deras prestation. Trots en hög statussjälvbild 

presterar de därmed sämre men på grund av densamma gör de mer ambitiösa utbildningsval. 
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Denna tolkning skulle alltså innebära att det inte rör sig om en önskan att öka sin status, utan 

om att minoritetsbarn felaktigt tillskrivs en statusbakgrund som inte är förenlig med deras 

självbild. 

Att undersöka om denna tolkning kan stämma lär, i våra ögon, vara svårt utan vidare forsk-

ning av mekanismerna som ligger bakom ambitionsgapet. Därför skulle vi uppmana framtida 

studier att inkludera statusförändring i sina analyser men också vidare att, såsom Engzell 

(2016) förespråkat, ta hänsyn till de relativa statusskillnaderna mellan olika länder. 

Begränsningar 

Till att börja med vad gäller begränsningar har vi, i den mån det varit möjligt, försökt använda 

oss av variabler som tidigare studier antytt vara relevanta. Vissa av dessa har vi dock, med an-

ledning av datamaterialets begränsningar, alltjämt inte kunnat inkludera i vår analys. Av dessa 

är nog en variabel över olika etniska bakgrunder den vi helst hade velat ha med. Som nämnts 

har flera tidigare studier delat upp sina analyser av invandrarbarns utbildningsambitioner uti-

från ursprungsland. Resultaten i dessa har också visat att det finns skillnader, där vissa grup-

per har högre ambitioner och andra lägre, vilket innebär att vi antagligen förlorar en del av ny-

ansen i våra skattningar. Det innebär att vår analys troligen underskattar ambitionerna hos de 

mer ambitiösa etniska grupperna, och överskattar ambitionerna hos de mindre ambitiösa. 

Vidare vad gäller många av de variabler som vi inkluderat finns det potentiella brister som 

kan bidra till felskattningar i analysen. Bland annat kan det vara svårt att uppskatta antalet 

böcker i hemmet, som nämnts i metodavsnittet. Dessutom kan en anta att förmågan att vär-

dera de mer hypotetiska frågorna kan variera. Exempelvis skulle det kunna vara så att de mer 

högpresterande eller mer ambitiösa studenterna är bättre på att avgöra vilket yrke som mots-

varar den status nivå de vill uppnå. 

Vad gäller Avsedd studietid11 finns det också annan problematik. Denna konverterades, som 

nämnts, från en ordinalskalevariabel (Avsedd utbildningsnivå) till en kontinuerlig variabel, nå-

got som kan vara problematiskt på mer än ett sätt. Ordinalskalevariabler bör alltid undvikas i 

                                                 

 

11 Märk väl att variabeln Föräldrarnas utbildningsår också har liknande problematik. 
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linjär regressionsanalys och en av anledningarna är att en kan ifrågasätta skalnivåernas ekvidi-

stans. Vår konvertering syftar också på att korrigera för detta, så gott som möjligt, men risken 

är alltjämt att begränsningarna i svarsalternativen ger upphov till felskattningar.  

Bland annat kan studenter som angivit den högsta nivån i vår data – vilket vi kodat till totalt 

16 år – egentligen avse att studera 16 år eller mer. Hade de svarat fritt på frågan om deras av-

sedda studietid hade svaren kanske sett annorlunda ut. Samtidigt är det svårt att se hur svaren 

hade kunnat vara annat än approximativa. Visserligen hade det varit bättre att få så detaljerade 

svar som möjligt men det hade nog inte varit realistiskt att vänta sig att alla studenter har full 

kännedom om hur många år en viss utbildningsnivå motsvarar. Detta hade i sin tur varit en 

annan källa till felskattningar. Alltså, även om det är problematiskt med en, i grunden, ordinal 

variabel i analysen tror vi att de åtgärder vi vidtagit kompenserar för en del av bristerna. Vi-

dare är det också tveksamt om ett mer direkt mått på studietid hade kunnat lösa problematiken 

helt. 

En ytterligare begränsning rör det omfattande interna bortfallet i frågorna rörande yrkesstatus. 

Systematiskt bortfall kan bidra till att snedvrida en analys vilket också multipel imputering 

syftar till att hantera. De skattade värden som en därav får är i regel mer konsistenta och mer 

effektiva än de utan imputering, men de är fortfarande bristfälliga. Risken är alltjämt att bort-

fallet också följer ett systematiskt mönster som inte fångats av övriga variabler vilket är en 

potentiell källa till felskattningar. 

En annan potentiell felkälla som rör status är hur vi valt att konstruera variabeln gällande sta-

tusförändring. Som nämnts i metoden har denna kalkylerats genom att subtrahera Föräldrar-

nas yrkesstatus från Studentens förväntade yrkesstatus, vilket inte är helt oproblematiskt. I 

och med att studenterna ombetts ange vilket yrke de vill uppnå vid åldern 30, medan deras 

föräldrar troligen är äldre än detta, riskerar vi att underskatta värdena i statusförändring. Alltså 

finns risken att skillnader i variabeln för statusförändring också delvis bestäms av åldern hos 

respondenternas föräldrar. För vårt syfte hade det varit lämpligare att fråga vilket yrke studen-

terna vill uppnå när de erhållit samma ålder som sina föräldrar. Det finns dock i vår mening 

ingen anledning att tro att denna felkälla har något systematiskt förhållande till Invandrarsta-

tus, dvs att barn till invandrares föräldrar i genomsnitt är äldre (eller vice versa). Därmed är 
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detta troligen mindre problematiskt för vår analys men det är samtidigt inte något som vi kan 

utforska i och med att vi inte har en variabel för föräldrarnas ålder.   

Framtida forskning 

Vad gäller framtida studier har vi i diskussionen i korthet nämnt några aspekter som forskare 

på ämnet bör ta med sig och dessa sammanställs i detta avsnitt. I vår mening kan förhållandet 

mellan barn till invandrares höga ambition och deras vilja att öka sin status behöva utforskas 

vidare, då vi inte kunnat sluta oss till vilka mekanismer som ligger bakom detta samband. 

Bland annat skulle framtida forskning kunna ta hänsyn till de relativa statusskillnaderna i 

olika länder och undersöka om detta kan berika bilden.  

Ett annat perspektiv, som troligen är intressant, skulle vara att dela in barn vars föräldrar in-

vandrat utifrån olika etniska/nationella bakgrunder. Detta skulle kunna belysa vilka ambit-

ionsskillnader som gäller mellan grupper, vilket vidare möjligen kan berätta mer om vilka för-

klaringar som kan vara relevanta. Exempelvis skulle en på så vis kunna utforska om önskan 

om en uppåtriktad statusmobilitet är något som har inverkan på ambitionsnivån i alla grupper, 

eller om denna förklaring enbart gäller vissa grupper. 

Vidare vore det intressant om framtida studier, i Sverige, testade några av de föreslagna för-

klaringar som vi inte haft möjlighet att undersöka i den här studien. En av dessa, som vi 

nämnde i diskussionen, skulle kunna vara att minoritetsbarns höga ambition beror på en oro 

för, eller en uppfattning om, diskriminering på den manuella arbetsmarknaden. 

Slutsatser 

För att summera slutsatserna i vår diskussion kan vi börja med att ta en kortare återblick. Syf-

tet med denna studie var som bekant att, med hjälp av vårt datamaterial, undersöka om det 

finns en skillnad mellan barn till invandrare och barn till svenskfödda vad gäller deras studie-

ambition. Med denna bakgrund formulerade vi våra två hypoteser, vars uppgift var att belysa 

denna fråga, vilka vi nu också analyserat och utrett. 

Resultatet av vår analys gav stöd åt vår första hypotes, alltså förhållandet mellan antalet år 

som en student avser studera och hens invandrarstatus. Vår andra hypotes å sin sida, vilken 
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ämnade förklara detta förhållande genom att kontrollera för studenternas vilja att öka sin sta-

tus, fick inte fullt stöd i vår analys men tycks ändå vara en bra förklaring. Alltså verkar öns-

kan om en uppåtriktad statusmobilitet kunna förklara en stor del av mönstret och vi drar där-

med slutsatsen att denna variabel bidrar, om än inte ensamt, till uppkomsten av ambitionsga-

pet. 

Sammanfattningsvis fann vi alltså att barn till invandrare, i Sverige, i genomsnitt har för av-

sikt att studera längre än barn till infödda svenskar. Vår studie kunde visserligen inte helt re-

dogöra för orsakerna, men viljan att öka sin status tycks vara en starkt bidragande orsak.  
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