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Inledning

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, där en stor del av befolkningen 
består av invandrare. Enligt Statistiska centralbyrån har Sverige de sista 
tjugo  åren  årligen  tagit  emot  20  000  immigranter.  Invandringen  är 
således den största orsaken till  att Sverige har  ett mångkulturellt och 
flerspråkigt samhälle inom sina gränser (SCB 2002). 

Olika rapporter,  (Skolverket  1999;  2003;  2004)  undersökningar  och 
utvärderingar visar att barn med utländsk bakgrund (barn till invandrare) 
presterar sämre skolresultat jämfört med barn som är födda i Sverige 
och vars föräldrar likaså är födda i Sverige. Enligt Skolverkets rapport, 
Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund, (2003) är skillnader i 
prestation mellan svenska barn och barn med utländsk bakgrund stor, 
när det gäller studieresultat i skolan (Skolverket 2003, s, 17). 

I rapporten Kunskap som klassfråga (Lindgren 2002) framgår att det är 
mycket  stor  sannolikhet  att  ett  barn  till  välutbildade  föräldrar  väljer 
teoretiska program  i  gymnasieskolan.  Därmed  har  barnet  större 
möjlighet att gå vidare till högskolestudier än ett barn till lågutbildade 
föräldrar.  Däremot om båda  föräldrarna  har  svensk  bakgrund  och  är 
välutbildade är sannolikheten  stor att barnen kommer att lyckas med 
högre  studier  (Lindgren  2002;  Skolverket  2003).  Samtidigt  visar 
undersökningar  att  antalet  ungdomar  med  utländsk  bakgrund  som 
studerar på högskola har ökat från 6500 till 10800 under perioden 2006 
och  2007  (Martinson  2006).  I  boken  Transnationella  Rum (2008) 
refererar Catarina Lundqvist till Arai, Schröder, Vilhelmsson 2000:55 & jfr 
Similä 1994:238 att föräldrar med utländsk bakgrund, trots relativt sett 
låg  socioekonomisk  ställning  uppmuntrar  oftare sina  barn  till 
gymnasiestudier än svenska föräldrar (Lundqvist 2008, s, 165).

Sociologen Mikael  Stigendal  framhåller i  boken,  Sociala värden i  olika 
sociala världar  (1999) att vissa invånarna i Malmö anser själva att de 
upplever utanförskap. 75 % av alla i arbetsför ålder som bor i Rosengård, 
står utanför arbetsmarknaden. Utbildnings skillnaderna för malmöborna 
är stora; invånarnas arbetslöshet och ”ekonomisk” fattigdom begränsar 
deras  valmöjligheter  att  också  skaffa  bättre  bostad  (Stigendal  1999). 
Därför blir Malmö stad en intressant forskningsfokus.  Studiens syfte är 
att  närmare  undersöka  hur  stort  samband föräldrarnas  bakgrund  och 
utbildningsnivå har på deras barns studieresultat.



2

Bakgrund
I detta avsnitt ges en kortfattad överblick över Malmö. Staden ansågs 
vara en av Sveriges ledande industristäder under efterkrigstidens första 
decennier. Malmös ekonomiska, politiska och sociala utveckling var då 
en god  förebild.  Satsningar  gjordes  bland  annat  på  ökad  välfärd  och 
sjukvård, vilket var ett gott exempel som uppmärksammades på många 
andra ställen i landet. Malmö kallades ”socialismens Mekka”. Trots den 
ökade välfärdsutvecklingen  uppstod  samhällsklyftor  i  mitten  av  1960-
talet  och  redan  då  började  samhällsforskarna  använda  begreppet 
segregation.  I  samband  med  industrinedläggningar  och 
industrisamhällets  förändringar  under  1970-  och  80-talet  försämrades 
också  välfärdstjänster  inom  den  offentliga  sektorn.  Detta  i  sin  tur 
förvärrade segregationen och samhällsklyftorna ökade. Under 1990-talet 
ökade massarbetslösheten från 2,4 % till 12,4 %. Under samma period 
ökade invandringen och nådde en rekordnivå år 1994 (Stigendal 1999 & 
se Behtoui 2006, s, 3f). Sociologen Stigendal framhåller i boken Sociala 
värden i olika sociala världar hur förändringarna i Malmö uppfattades:

Nu  rörde  det  sig  inte  längre  om  människor  från  Västeropa  och 
Latinamerika, utan från än mer främmande länder, framför allt sådana 
med muslimsk kultur. [...] Ute vid Jägersro ligger Islamic center, Sveriges 
största  moské.  Från att  tidigare  ha varit  betraktat  som ”socialismens 
Mekka” har Malmö förvandlats till ett Mekka för Skandinaviens muslimer 
(Stigendal 1999, s, 19). 

Mer än var fjärde malmöbo har numera utländsk bakgrund (Stigendal 
1998).  Flera  undersökningar  och  bland  annat  media  porträtterar  ofta 
Malmö som en segregerad stad där klassklyftor och ett utanförskap har 
vuxit sig allt starkare. Det anses att ungdomarna tidigt lär sig att komma 
in på den kriminella banan, ett mönster som sedan blir mycket svårt att 
bryta. Med tanke på de senaste krigsliknande scener som utspelade sig i 
Rosengård i Malmö har kandidaten till Europaparlamentet José Kimenga 
(fp)  och  kommun  och  regionpolitiker  Parizkova  Iva  Ryggeståhl  (fp) 
hävdat att kaoset i Rosengård är ett resultat av årtal av utanförskap och 
misslyckad integrationspolitik. De menar att Rosengård i Malmö behöver 
större  trygghet.  Vidare  hävdar  de  att  de  destruktiva  revolter  och  de 
krigsliknande  scener  som  utspelade  sig  i  Rosengård  i  år  beror  på 
arbetslöshet  och  gigantiskt  utanförskap.  Kimenga  och  Ryggeståhl 
påpekar att alliansregeringens engagemang för arbete och ”integration” 
till invandrare ofta blockeras av negativa attityder i samhället (Kimenga 
& Ryggeståhl 2009).

I Beskrivning av Sveriges befolkning, utländsk bakgrund (Klintefelt 2005) 
står att sedan andra världskrigets slut har Sverige tagit emot mer än en 
miljon människor. I samma rapport framgår att storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö har höga andelar personer med utländsk bakgrund. 
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I Stockholm har 25 % av befolkningen utländsk bakgrund, i Göteborg 20 
% och i Malmö bor 23 % med utländsk bakgrund.  Sociologen Stigendal 
beskriver bilden av Malmö stad på två sätt. Den ena kretsade kring stora 
framgångar  och det  andra svåra samhällsproblem.  Trots  detta  menar 
författaren att i ett historiskt perspektiv har Malmö stad aldrig tidigare 
satsat på sådan välfärd och tillväxt. I boken  Allt som inte flyter (2007) 
skriver  han  att  bilden  om Malmö  inte  bara  är  modern,  med  nycker, 
tillfälligheter  och  trender,  utan  det  finns  mycket  kunskap  om 
malmöborna  som  är  värt  att  ta  reda  på.  Stigendal  hävdar  att 
malmöborna är i olika grad ”integrerade” beroende på i vilken stadsdel 
de lever.  Detta  har  skapat  utanförskapssamhällen (Stigendal  2007,  s, 
10f).  Andelen  utlandsfödda  (invandrare)  av  den  totala  befolkningen  i 
Malmö var år 2006 26 %, år 2007 hade den ökat till 27 % och år 2008 
har den ytterligare ökat till 28 %. Barn som är födda i Malmö, vars båda 
föräldrar är födda i utlandet ökar (Kommun fakta, 2008). I  Malmö stad, 
trygghet och säkerhet  (2008) står att läsa att de senaste fem åren har 
skadegörelse (t.ex. klotter och glaskross) kostat 99,2 miljoner kronor. 

Syfte

Syftet  med föreliggande uppsats  är  att  undersöka hur  stort  samband 
föräldrarnas  bakgrund  och  utbildningsnivå  har  på  deras  barns 
skolresultat. Frågan gäller om barn till invandrare (barn som är födda i 
Sverige  och  har  båda  föräldrarna  från  ett  annat  land)  har  sämre 
utbildningsnivå  än  de  etniskt  svenska,  (barn  med  minst  en  etniskt 
svensk förälder) i Malmö. Denna studie avser också att belysa om barns 
utbildning  påverkades  av  ensamstående  respektive  två  samboende 
föräldrar.  Dessutom  studeras  utbildningsskiljnaderna  ur  ett 
könsperspektiv.  Syftet  är  också  att  undersöka  hur  mycket  barns 
utbildning  påverkas  av  att  barnen  bor  i  ett  visst  uppväxtområde. 
Slutligen har undersökts hur studiens olika delfaktorer påverkar barnens 
möjlighet och val till högre utbildning. 

Centrala frågeställningar

För  att  få  svar  på  uppsatsens  syfte  har  jag  haft  följande  centrala 
frågeställningar  till  hjälp: Hur  mycket  påverkas  barns  högsta 
utbildningsnivå då;

a - föräldrarna har utländsk respektive svensk bakgrund?  
b - föräldrarnas utbildning är låg respektive hög?
c - barns föräldrar är ensamstående? 
d - barnet är av kvinnligt respektive manligt kön?
e - familjen bor i ett visst uppväxtområde?
f -  delfaktorernas inverkan mäts?
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Samtidigt  som  studien  är  en  magisteruppsats  inom  programmet  för 
Samhälls- och Kulturanalys är den också ett samarbete med projektet 
Social  Capital,  network  and  Socioeconomic  Mobility  Patterns  Among 
Younger People of Immigrant Background in Swedish Cities. REMESO - 
Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, vid Linköpings 
universitet.

Disposition
I  följande  kapitel  redogör  jag  för  studiens  teoretiska  precisering  och 
definition,  presenterar  definitioner  av  begreppen  segregation, 
integration samt invandrare och invandrarbarn. Därpå följer presentation 
av  en del  relaterad tidigare  forskning.  Därefter  redogörs  för  studiens 
metod.  I  kapitlet  ”analys”  redovisas  undersökningens  resultat. 
Avslutningsvis  presenteras  studiens  sammanfattning,  diskussion  och 
slutsatser, där hela studien vävs ihop, samt referenser och bilagor. 

Teoretisk precisering och definition

Säljö (2000) anser att en välutbildad befolkning är en av de mest viktiga 
delarna för ökad livskvalitet och välstånd. Utbildning har stor betydelse 
för människans sociala och ekonomiska utveckling, något som förbättrar 
människans  levnadsvillkor  (Säljö  2000).  Utbildning  är  en  betydelsefull 
resurs för framtidens tillväxt och välfärd (Forma framtiden 2000-2004). 
Det  finns  ett  starkt  samband  mellan  barns  utbildningar  och  deras 
föräldrars utbildningar. Om föräldrar har högskoleutbildning är det i snitt 
cirka fem gångar vanligare att barnet också har högre utbildning (SCB 
1992,  s,  30).  Kvinnor  är  högre  utbildade  än  män  enligt  Statistiska 
centralbyrån (2007).

Elever med utländsk bakgrund presterar i genomsnitt sämre än infödda 
elever. Det finns också skillnader i prestation mellan infödda elever och 
elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige (Skolverket 1999; 
2003; 2004). 

Lahdenperä (1997) lyfter fram att omgivningens och framförallt lärarens 
attityder mot elever varierar mycket beroende på elevens bakgrund och 
etnicitet. Enligt Skolverket (2003) uppnår elever med utländsk bakgrund 
inte målet i de flesta ämnen, framförallt i svenska. 

Hylland (2002) påpekar att barn och barnbarn till invandrare kallas andra 
och tredje generationens invandrare. Han skriver ”[...] hur kan man vara 
invandrare i ett land där man är född”? (Hylland 2002 s, 51).
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Definitioner
Det finns en klassisk samhällsfråga om ”det sociala arvet” och allas rätt 
till lika utbildning, oavsett vem man är eller ens bakgrundstillhörighet. 
Undersökningar visar att barn till lågt utbildade föräldrar själva stannar 
på  en  lägre  utbildningsnivå  (Skolverket  2003).  Mängder  av  forskning 
under  de  senaste  åren  har  visat  att  trots  målsättningarna  om  lika 
möjligheter så finns det stora skillnader i utbildningsnivå hos barn från 
olika grupper bland Malmös stadsdelar (stigendal 1999, s, 124). I  min 
studie knyter jag dessa frågor till  segregation,  integration,  invandrare 
och invandrarbarn. Dessutom uppmärksammar jag problem med teorier 
som  riskerar  att  göra  det  som  sociologen  Stigendal  varnar  för.  Han 
menar  att  så  länge  det  finns  stark  segregation,  svagt  integrerade 
nationssamhällen,  utbildningsskillnader  och  strukturell  diskriminering  i 
vissa  delar  av  Malmö  blir  det  svårt  att  uppnå  en  rättvis  jämlikhet. 
Dagens  Malmö  präglas  av  ojämlika  förhållanden.  Bland  annat  är 
utbildning,  arbetsliv  och  hälsa  ojämnt  fördelat.  Detta  förhållande  kan 
inte påverkas oavsett hur mycket man än satsar på åtgärder, om inte 
människor känner sig delaktiga, hävdar Stigendal. Jag väljer därför att 
inta  ett  kritiskt  perspektiv  med  Alvesson  och  Sköldberg  (2008).  Ett 
kritiskt  perspektiv  på  forskning  innebär  att  forskaren  analyserar 
samhällsproblem med en specifik form av kritiskt tänkande. Det vill säga 
att  teorierna  bakom  problemet  (de  antaganden  som  ligger  bakom 
vanliga sätt att varsebli) kan ifrågasättas och identifieras. Utifrån denna 
teoretiska ingång kan forskaren uppmärksamma olika samhällsproblem. 

Vad  innebär  begreppet   segregation,  integration,  invandrare  och 

invandrarbarn?

I  det  här  avsnittet  har  jag  valt  att  utgå  ifrån  de  olika  författarnas 
definitioner  av  tre  centrala  begrepp  nämligen:  ”segregation”, 
”integration”, ”invandrare och invandrarbarn”, Dessa begrepp står som 
utgångspunkt  för  studien.  Detta  anser  jag  vara  nödvändigt  för 
redogörelsen  samt  för  förståelsen  av  min  studie.  Definitioner av 
begreppen är följande: 

Segregation och integration
Det finns mycket stor oklarhet kring begreppet segregation eftersom det 
kan  tolkas  på  många  olika  sätt.  Stigendal  (2007)  anser  att 
segregationsbegreppet  är  ett  komplext  begrepp  som  används 
tillsammans  med  teorier  om  integration.  Han  hävdar  att  ordet 
segregation  ofta  kopplas  samman  med  fattigdom,  elände  och  social 
misär (Stigendal 1999).  Författaren påpekar att lägre utbildningsnivåer 
eller inkomster i ett samhälle inte är liktydigt med att vara en sämre 
samhällsmedborgare (Ibid. s, 20). 
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Integration  är  också ett  mycket  stort  begrepp,  som är  motsatsen till 
segregation.  Begreppet integration kan tolkas på flera olika sätt.  Vad 
det allmänt avses med begreppet integration i det svenska samhället är 
lika möjligheter, rättigheter, skyldigheter och grundvärderingar för alla 
oavsett  etnisk  och  kulturell  bakgrund.  Bland  annat  avses  en 
samhällsgemenskap, där alla har delaktighet och medansvar och visar 
ömsesidig  respekt  för  olikheter  (SIOS1 2005;  2008).  De 
integrationsfaktorer  som  möjligen  kan  påverka  är  språk,  kultur  och 
socioekonomisk status, vilket inte tas upp i denna studie. 

I integration och segregation i boendet, begrepp och indikatorer (2004) 
framgår att begreppet integration kopplas samman med individers och 
gruppers förhållande till samhället. Detta innebär att i samhället finns en 
process  där  alla  människor  räknas  in  och  därmed  blir  de  en  del  av 
samhället. Alla har där samma grundläggande rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter  oavsett  vem man är  och var  man än bor  (Martinson 
2004).  Begreppet  integration  är  ett  komplext  begrepp  och  kan  till 
exempel tolkas utifrån ett strukturellt perspektiv. För att kunna förklara 
begreppet integration har jag använt mig av Nihad Bunar. Bunar menar 
att begreppet integration kan tolkas utifrån ett strukturellt  perspektiv. 
Detta innebär att målsättningen om integration baseras på en förståelse 
av  att  det  finns  exkluderande  strukturer  i  samhället  som bygger  på 
stereotyper om andra grupper (Bunar 2001). 

Invandrare och invandrarbarn? 
Stigendal (1999) anser att med begreppet invandrare vill man peka ut 
den typ av svårigheter som ofta förknippas med invandrarskap. På det 
här viset beskrevs att invandrare har dåliga kunskaper i svenska eller 
ovana  vid  svenska  levnadsförhållanden  (Stigendal  1999).  I  rapporten 
Begreppet invandrare är en konstruktion  (2000) framgår att begreppet 
invandrare ses som grovt generaliserande, vilket innebär att man pekar 
ut en stor grupp med gemensamma kännetecken och en samhörighet 
som  är  skild  från  svenskarnas,  som  betyder  att  själva  begreppet 
förstärker känslan av ett vi-och-dem tänkande. Begreppet invandrare har 
även  ifrågasatts  av  Hermanson  och  Friberg.  Enligt  författarna  är 
begreppet en samhällskonstruktion.  Vidare diskuterades i rapporten att 
begreppet  invandrare  endast  bör  använda  som  en  beteckning  på 
personer  som själva  faktiskt  har  invandrat  till  Sverige  (Hermanson  & 
Friberg 2000, s, 6). Även Alireza Behtoui skriver i sin avhandling Unequal 
Opportunities  (2006)  att  begreppet  invandrare  ofta  används  för  att 
förklara utländsk härkomst och etniskt tillhörighet, i olika sammanhang. 
Han  menar  att  begreppet  ofta  används  för  att  särskilja  en  grupp 
människor, detta innebär att vi får känslan av ett vi-och-dem tänkande. 
Vidare påpekar Behtoui att samhället har skapat dessa begrepp och dess 
värderingar. Utifrån dessa begrepp bedömer vi “svenskhet”, det vill säga 

1 Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. 
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vad som är svenskt, genom att tolka begreppet negativ och ofta utifrån 
människans yttre egenskaper  (Behtoui 2006, s, 13-17).

I  Begreppet invandrare  –  användningen  i  myndigheters  verksamhet 
(2000) skriver Hermanson och Friberg att de personer som är födda i 
Sverige  och  har  minst  en  förälder  född  utomlands  ofta  kalla 
andragenerationsinvandrare  eller  invandrarbarn.  Att  kalla  dem 
andragenerationsinvandrare  eller  invandrarbarn  skapar  grunderna  för 
utanförskap, hävdar författarna.  De menar att:
 

Benämningar som invandrarbarn eller andragenerationsinvandrare leder 
också  lätt  till  att  skillnader  och  missförhållanden  görs  till 
invandrarproblem.  Själva  begreppet  invandrare  får  alltså  en  onödig 
koppling  till  olika  problem,  vilket  medför  att  individen  blir  bärare  av 
dessa i  stället för att de rätta orsakerna hittas (Hermanson & Friberg 
2000, s, 21).

Pirjo  Lahdenperä  framhåller  i  sin  avhandling  Invandrarbakgrund  eller 
skolsvårigheter?  (1997) att  under  benämningen  invandrarelever  i  sig 
skapar  ännu  större  problem,  vilket  innebär  att  invandrarelever  inte 
upplever sig som ”svenska” (Lahdenperä 1997 s, 58). 

Det ovan beskrivna visar att i en stor del av samhällsdebatten och även 
forskningen framställs lika möjligheter till högre utbildning att gälla för 
alla;  ett  utbildningssystem som skall  ge alla  barn och ungdomar lika 
möjlighet att kunna studera på en högre utbildningsnivå. Trots den goda 
målsättningen  om allas  rätt  till  lika  utbildning  kvarstår  mycket  stora 
skillnader mellan barn från olika grupper i  samhället (Stigendal 1999; 
1998). 

För  det  andra  menar  man  att  alla ”invandrare  och 
andragenerationsinvandrare” skall få lika möjligheter att utveckla sina 
ursprungliga kulturarv utan att tvingas ge upp sina kulturer och pekas ut 
som annorlunda och ”avvikande” på grund av sina föräldrar bakgrund. 
Samtidigt  anses  av  en  del  människor  att  invandrare  och 
andragenerationsinvandrare  är  det  största  problemet  i  Sverige  (SIOS2 
2005; 2008). 

För det tredje förekommer ojämna livsvillkor mellan svenskfödda som 
har svenskfödda föräldrar och som kallas andragenerationsinvandrare. 
Detta bidrar till att orättvisa förhållanden kan fortsätta att reproduceras. 
Utmaningen  ligger  i  att  peka  på  ett  samhällsproblem  (segregation, 
ojämlikhet,  diskriminering etc.)  utan att  peka ut  grupper  (invandrare) 
som problem (Stigendal 1999; 2007).

2 Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. 
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Tidigare forskning
Detta avsnitt kommer att ta upp tidigare forskningsresultat som jag har 
tagit  del  av.  Enligt  Skolverkets  rapport  (2003)  framgår  att  det  finns 
många olika  teorier,  förklaringar  och beskrivningar  om varför  en stor 
andel  barn  till  invandrare  och  barn  som är  födda  i  Sverige  men har 
utländsk bakgrund klarar sig sämre i skolan och på arbetsmarknaden än 
svenska barn. Dessutom påstås de ha svårt att ”integrera” i det svenska 
samhället.  Teorierna  om  detta  anses  vara  flera.  För  det  första 
framkommer ofta i  många undersökningar att barn till  invandrare har 
svårt med det svenska språket och har svårt att anpassa sig till en ny 
kultur.  För det andra är föräldrarnas utbildningsnivå,  socioekonomiska 
status  samt  attityder  till  vikten  av  studier  annorlunda  än  svenska 
föräldrars. Det anses också att invandrarföräldrar har sämre förmåga att 
hjälpa sina barn med läxläsning (Skolverket 2003, s, 91f; Gåna 2007). 

I  Plugghästarna  tar  revansch  (2005)  skriver  Lotta  Bolin  att  det 
förekommer strukturell  diskriminering i  skolan enligt  Hassan Hosseini, 
docent  i  sociologi  vid  Mångkulturellt  centrum.  Han  menar  också  att 
arbetsmetoderna  i  skolan  inte  anpassats  till  invandrarbarns 
förutsättningar.  Enligt  Hosseini  är  segregeringen  ett  stort  problem  i 
Sverige. I Invandrarbarns skolsvårigheter – vad kan det beror på? (2007) 
av Karim Gåna framgår att det finns olika faktorer som gör att barn till 
invandrare får sämre skolresultat. En av det allvarligaste problemet var 
det  svenska  språket.  I  uppsatsen  skriver  författaren  att  barn  till 
invandrare inte behärskar det svenska språket, därför blir det svårt för 
dem att ta till sig kunskap (Gåna 2007). I Från barn till nya medborgare, 
till  elever  med  invandrarbakgrund  (2001)  skriver  Sabine  Gruber  att 
ungefär var femte elev har utländsk bakgrund i svenska skolor. Hennes 
studie  visar  att  det  finns  vissa  tendenser  att  invandrarnas  kulturer 
uppfattas  som  avvikande.  Det  anses  att  barn  till  invandrare 
(invandrarungdomar)  ofta  har  anpassningssvårigheter,  därmed blir  de 
placerade  tillsammans  med  den  kategori  av  elever  som  behöver 
specialpedagogik. Detta betecknas som sociala problem i skolan (Gruber 
2001). 

Min avsikt med denna studie är istället att undersöka hur stort samband 
föräldrarnas  bakgrund  (utländsk  respektive  svensk  bakgrund)  och 
utbildningsnivå har på deras barns skolresultat. Bland annat att ta reda 
på  hur  barn  med  olika  föräldrabakgrund  klarar  att  ta  sig  till  högre 
utbildning.  Syftet  är också att studera hur stor betydelse föräldrarnas 
härkomst  (födelseland)  och  deras  utbildningsnivå  har  på  deras  barns 
högre utbildning samt undersöka om barn påverkas av ensamstående 
förälder  och  uppväxtområde.  Slutligen  undersöker  jag  de  olika 
delfaktorernas påverkan på barnens högre utbildning.  
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Metod 
När jag började planera inför magisteruppsatsen tänkte jag mig först att 
använda kvalitativa arbetsmetoder som jag är mest förtrogen med. Jag 
blev  emellertid  intresserad  av  ett  förslag  efter  att  ha  deltagit  i  en 
presentation av olika förslag till magisteruppsats för SKA3-studenter vid 
Linköpings  universitet.  Efter  noggrant  övervägande  mellan  kvalitativ- 
respektive kvantitativ metod valde jag den kvantitativa med tanke på 
ämnet som jag valde att  undersöka,  det  stora  registerdatamaterialet, 
möjligheten  till  statistisk  bearbetning  och  inte  minst  möjligheten  att 
erhålla klart mätbara resultat.  
 
Kvantitativ  metod  betyder  att  en  forskare  undersöker  olika  fenomen 
genom att använda olika kalkylprogram med statistiska hjälpfunktioner 
(Dahmström 2006, s, 165). Författarna Alm och Palme påpekar att, ”ett 
metodologiskt angreppssätt blir aldrig fixt och färdigt, utan bör ständigt 
vara föremål för diskussion och utveckling” (Alm & Palme 2008, s, 5). 
Det innebär att forskaren med hjälp av statistiska tekniker undersöker 
bland  annat  storheter,  variationer  och  samband.  Författaren  Bryman 
påpekar  att  det  finns  fyra  viktiga  punkter  inom  en  kvantitativ 
undersökning.  Detta  är  mätning,  kausalitet,  generalisering  och 
replikation, det vill säga, kvantitativ metod betyder att forskaren kunna 
till exempel mäta hur många som tycker x och hur många som tycker y 
(Bryman 2005).

För att forskaren ska kunna komma fram till ett rimligt slutresultat måste 
tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är:
a) x måste föregå y i tid. 
b) Det måste finnas en samvariation av förväntad riktning mellan x och 
y. 
c) Samvariationen mellan x och y får inte vara ”artificiell”, det vill säga i 
själva verket bero på någon tredje variabel (Gustavsson 2007, s,  41). 
Kvantitativ  undersökning  innebär  att  teknikerna,  siffrorna  och 
objektivitetsanspråken  får  emellertid  inte  vara  det  primära,  utan 
forskningen  måste  genomsyras  av  en  väl  genomtänkt  överordnad 
forskningssyn som ska gå som en röd tråd i arbetet. Om så sker minskar 
risken  för  att  de  kvantitativa  resultaten  betraktas  som  entydiga  och 
robusta reflektioner av verkligheten (Alvesson & Sköldberg 2008, s, 18f). 

3 SKA, Programmet för Samhälls och kulturanalys. 
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Operationalisering 
För att mäta de variabler som finns med i frågeställningarna behöver de 
operationaliseras. Operationaliseringen är viktigt för studiens reliabilitet, 
det vill  säga att den mäter det som  avses att mäta. För att göra just 
detta har jag för denna studie definierat vissa begrepp som kan skilja 
från andra forskares definitioner. I enlighet med tidigare diskussion om 
begreppet invandrare har  jag valt  att  göra följande indelningar.  Vissa 
definitioner var redan givna i datamaterialet.

Svensk bakgrund = personer med minst en förälder födda i Sverige.
Utländsk bakgrund = personer med båda föräldrarna födda utomlands.

Föräldrars födelseland: 
Föräldrarnas födeseland har jag delat in i tre kategorier beroende på var 
de är födda. 
Mor eller far födda i Sverige 
Mor  eller  far  födda  i  NW-land  =  Länder  som  ingår  i  NW  gruppen  är: 
Danmark,  Finland,  Norge,  Island,  Belgien,  Luxemburg,  Storbritannien, 
Irland,  Tyskland,  Frankrike,  Italien,  Spanien,  Portugal,  Nederländerna, 
Österrike, Schweiz, Japan, USA, Kanada och Australien. 
Övriga = Övriga länder i världen ingår i ONW gruppen (Behtoui 2006).

Familjesammansättning: 
Familjerna har jag delat in i följande tre grupper. 
Sverige = Familj där någon förälder är födda i Sverige (antaget svenska 
som talat språk i hemmet).
NW- land = Familj med ingen förälder från Sverige men minst en förälder 
från NW-land.
ONW = Övriga länder, där familj med ingen förälder från Sverige men 
båda föräldrar från Övriga länder.

Utbildningsnivåer:  
Utbildningsnivåer 1-7 som jag har använt i diagram i analysdelen i denna 
studie.
1  =  Förgymnasial  utbildning  kortare  än  9  år,  (utbildning  under 
grundskolenivå).  
2 = Förgymnasial utbildning 9 (10) år, (grundskola). 
3 = Gymnasial utbildning 2 år.  
4 = Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år. 
5 = Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år.
6 = Högskola längre än 3 år.
7 = Forskarutbildning. 
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Datamaterial och avgränsningar
De  data  som  används  i  denna  studie  kommer  från  en  stor  databas 
(LOUISE  1990-2006)  Statistiska  Centralbyrån  (SCB)  LOUISE  är  en 
longitudinell  registerdatabas  där  data  för  en  och  samma  person  kan 
kopplas  samman för  samtliga  år  personen  ingår  i  populationen  (SCB 
2005).  Som  en  del  av  projektet  Social  Capital,  network  and 
Socioeconomic  Mobility  Patterns  Among Younger  People  of  Immigrant 
Background  in  Swedish  Cities,  har  jag  i  samarbete  med  forskare  på 
Remeso analyserat ett urval av datamaterialet. Urvalet som används i 
denna studie innefattar individer som är bosatta i Malmö stad 1990 och 
deras högsta utbildningsnivå 2006. Dessa data innehåller avidentifierade 
individdata från Malmö stad. 

Undersökningsdata  från  Malmö  visade  att  svensk  bakgrund  bland 
familjerna  övervägde  stort,  77  procent  (4808  personer)  i  den  totala 
populationen. Familjer klassificerade som NW-länder utgjorde endast av 
marginella 3 procent (175 personer). Familjer under övriga länder visade 
sig  uppgå  till  hela  20  procent  (1281  personer)  se  diagram 1  nedan. 
Denna uppdelning har använts genom hela studien. Sammanlagt 6264 
avidentifierade  personer  undersöktes.  Bortfallet  av  individer,  det  vill 
säga de som hade en eller fler saknade variabler i populationen var för: 
modens födelseland saknades 11, utbildningsnivå mor 578 och far 707. 
Utbildningsnivå  för  barn  i  populationen  saknades  341  samt  faktorn 
”familjetyp” var 4069. 

Validiteten och reliabiliteten  på datamaterialet  kan jag inte  ha någon 
uppfattning  om  eftersom  jag  inte  var  delaktig  i  frågeformulärets 
konstruktion eller senare dess tolkning. Jag utgår dock från att de data 
jag utnyttjade hade hög kvalitet. 

Diagram 1. Familjesammansättning av undersökningsdata, Malmö, 
1990 – 2006.

Familj bakgrunds sammansättning av undersökningsdata
Malmö 1990 – 2006.

          

NW-länder u.S 3%

Sverige 77 %

Övriga länder 20 %



12
För  denna  studie  oanvändbara  data  sorterades  ut  och  resterande 
grupperades i variabelkategorier som sedan undersöktes.  

Verktyg och tillvägagångssätt
Undersökningen  gjordes  på  en  dator  med  Linux  operativsystem. 
Analysverktyg  som  användes  i  studien  var:  Open  office  Calc,  kalkyl 
program med tillhörande analys och grafikkomponenter, samt Writer för 
textbehandling. Rådata importerades till Calc och sorterades med hjälp 
av de i programmet tillgängliga databasfunktionerna. 

Urvalet  av  variabler  för  studien  skedde  genom  en  preliminär 
problemanalys.  I  samband  därmed  testades  datamaterialet  på  dess 
statistiska  lämplighet  i  numerärt  begränsade  databaskörningar. När 
lämpliga  konstellationer  sammanställts,  bearbetades  datamaterialet 
med  statistiska  funktioner  så  att  sambandet  mellan  variablerna 
relaterades.  I  de  fall  inbyggda  lämpliga  sådana  saknades 
programmerades dessa. De framkomna resultaten framställdes i grafisk 
form  för  att  få  en  överskådlig  uppfattning  av  resultaten.  Dessa 
undersöktes också med statistiska centralmått, det vill säga de mått som 
anger styrkan av sambanden mellan två variabler. Vidare analyserades 
resultaten genom att relateras till  studiens frågeställningar.  Dessutom 
relaterades resultaten till  tidigare teorier och texter i ämnet. Slutligen 
beskrevs resultaten i text illustrerat med lättfattliga diagram (se också 
bilaga 1).  
 

Forskningsetiska reflektioner
I detta avsnitt presenteras forskningsetiska reflektioner som jag har tagit 
hänsyn till.  Materialet som jag använde är ett avidentifierat del-material 
av  en  stor  longitudinell-register-databas  och  någon  enskild  persons 
uppgift kan därför inte identifieras. I samarbete med ansvarig forskare 
på  Remeso  har  jag  följt  de  etiska  riktlinjerna  och  avtalet  med  SCB. 
Personintervjuer har jag inte gjort. 

I  denna  magisteruppsats  har  jag  i  tillämpliga  delar  tagit  hänsyn  till 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2006) och 
följer deras riktlinjer vad gäller forskningsetik. Riktlinjerna består av två 
grundläggande  krav;  forskningskravet  och  individskyddskravet.  Detta 
innebär  att  det  finns  ytterligare  fyra  huvudkrav,  nämligen, 
samtyckeskravet,  informationskravet,  konfidentialitetskravet  och 
nyttjandekravet.  Jag  utgår  ifrån  de  två  sistnämnda; 
konfidentialitetskravet som betyder att det är viktigt som forskare att se 
till  otillbörligt  intrång,  det  vill  säga  obehöriga  inte  kan  komma  åt 
materialet. Dessutom ska personuppgifter och identitet skyddas i största 
möjliga  utsträckning.  Nyttjandekravet  innebär  att  forskningsmaterialet 
som  samlas  in  under  arbetes  gång  endast  används  till 



13
forskningsändamål (Bryman 2005, s, 440f & Närvänen A-Liisa & Näsman 
2006:1, s, 8, 10).

Jag  har  även  tagit  del  av  Dahmströms  bok,  Från  datainsamling  till  
rapport (Dahmström 2006) där framgår att vid en statistisk (kvantitativ) 
undersökning är det extra viktigt att forskaren är väl medveten om vad 
som  gäller  beträffande  forskningsetik.  Det  statistiska  materialet  har 
bestått  av  personernas  egna  uppgifter  som  studerats  utan  deras 
kännedom  och  godkännande.  Därför  är  det  ytterst  viktigt  att 
personernas identitet skyddas väl. Forskningsresultat ska dessutom bara 
användas  till  statistiska  ändamål,  inte  för  administrativa  (Dahmström 
2006, s, 359). Det finns andra punkter man måste ta hänsyn till: För det 
första måste forskaren redovisa alla fakta som används i studien för att 
minimera oklarheter. För det andra ska forskaren vara trovärdig, det vill 
säga man får inte bara lyssna på dem som stöder forskarens egen teori 
och hypotes utan vara lyhörd också för andras idéer. Man får inte heller 
undanhålla eller utelämna resultat som motsäger sig. Självklart får man 
inte heller  förfalska källmaterial  (Dahmström 2006,  s,  366,  368).  May 
Tim framhåller i boken Samhällsvetenskaplig forskning att (2004) ”frågor 
om etik har att göra med vad som är rätt eller rättvist, inte bara med 
hänsyn  till  själva  projektet  och  de  intressen  som  finns  hos  dess 
finansiärer eller medarbetare, utan med tanke på andra som berörs av 
forskningen”  (May,  2004,  s,  79).  Ytterst  handlar  det  om  att  alla 
samhällsvetenskapliga  forskningar  bör  vara  moraliskt  acceptabla 
(Närvänen A-Liisa & Näsman 2006:1, s, 2).
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Framkomna resultat 

Framkomna resultat kommer att disponeras på följande sätt:  Först en 
översikt  av  populationens  utbildningsnivåer  där  en  preliminär 
uppskattning kan göras från diagram 2; vilket också svarar på fråga: 
a  -  Föräldrarna  har  utländsk  respektive  svensk  bakgrund.  Frågan 
besvaras  genom  att  jämföra  högsta  uppnådda  utbildningsnivåer  för 
föräldrar och barn från Sverige respektive endast föräldrar från  NW-land 
och Övriga länder. 

För  en  mer  noggrann  bild  av  relationerna  mellan  barns  uppnådda 
utbildningsnivåer har nästa fråga sedan separat behandlats; 

b - Hur mycket påverkas barns högsta utbildningsnivå då föräldrarnas 
utbildning  är  låg  respektive  hög?  Angående  denna  fråga  jämför  jag 
högsta uppnådda utbildning för föräldrar från Sverige respektive deras 
barn. Sedan följer högsta uppnådda utbildning för föräldrar från NW-land 
respektive deras barn samt högsta uppnådda utbildning för föräldrar från 
Övriga länder respektive deras barn. 

c  -  Hur  mycket  påverkas  barns  högsta  utbildningsnivå  då;  barnens 
föräldrar är ensamstående? Denna fråga besvaras genom att komparera 
högsta uppnådda utbildningsnivå för barn med ensamstående respektive 
två samboende föräldrar.

Därefter presenteras studiens fjärde fråga;
d - Hur mycket påverkas barns högsta utbildningsnivå då; barnet är av 
kvinnligt respektive manligt kön? 

Sedan  följer fråga;
e - Hur mycket påverkas barns högsta utbildningsnivå då; familjen bor i 
ett visst uppväxtområde? Frågan handlar om barnens och föräldrarnas 
uppväxtområde relaterat till deras utbildning. 

f  -  Slutligen  redovisas  de  olika  delfaktorernas  påverkan  på  barnens 
utbildning.

Observera  att  höga  värden  på  låga  utbildningsnivåer  i  diagrammen 
innebär att de representerade individerna avslutade sin utbildning där 
och inte fortsatte till högre studier. För exakta numeriska analysresultat 
hänvisas till bilaga 2. 

I detta fall har jag valt att sortera ut den högsta nivån av de två nivåerna 
från fars respektive mors utbildning. För att ge en klarare och förenklad 
bild  av  vad  som  här  menas  med  högre  och  lägre  utbildningsnivå  har 
nivåerna också sammanslagits.
Högre nivå = nivå 5, 6 och 7.
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Lägre nivå = nivå 1, 2, 3 och 4, ( se operationalisering s, 10). 
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Barns utbildning - föräldrars härkomst & utbildning 

Högsta  uppnådda  utbildningsnivå,  föräldrar  och  barn  från  Sverige 
respektive endast föräldrar från NW-land och Övriga länder.

I  detta  avsnitt  görs  en  undersökning  av  föräldrarnas  och  barnens 
utbildningsnivåer i populationen. För att få en bättre bild av hur stora 
utbildningsskillnaderna är mellan föräldrar som kommer från olika länder 
har jag delat upp populationens föräldragrupper efter deras härkomst 
(föräldrarnas födelseland), se vidare operationaliseringen på sidan 10. 
Man ska dock ha i minnet att barnen kan vara födda både i Sverige eller i 
något annat land.   

Diagram 2. Högsta  utbildningsnivå-  föräldrar  och  barn  från  Sverige,  
NW-land och Övriga länder.

Ovanstående diagram 2 visar att  få  föräldrar  från Sverige,  bara 5 %, 
hade  lägre  utbildning  än  grundskola  (nivå  1)  medan  de  andra  två 
grupperna  (NW-land  och  Ö-land)  hade  betydligt  fler  lågutbildade.  I 
samtliga  grupper  var  det  många som hade uppnått  2-årig  gymnasial 
utbildning (nivå 3). 
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Diagrammet visar att fler svenska föräldrar (50 %) hade betydligt högre 
eftergymnasial utbildning (nivå 4, 5 och 6) än föräldrar från NW-land (35 
%) och Övriga länder (38 %). Man kan också notera att fler föräldrar från 
Övriga länder slutade sin utbildning med en 2-årig eftergymnasial 
utbildning (nivå 4). Något anmärkningsvärt är att fler föräldrar (1,8 %) 
från NW-land har forskarutbildning än föräldrar från Sverige (1,5 %).   

Ovanstående  diagram  2  visar  också  att  mycket  få  barn  slutar  sin 
skolgång utan att ha avslutat grundskolan (nivå 1).  Nästan lika få barn 
med svenska föräldrar är (8 %), barn med föräldrar från Övriga länder (9 
%) har slutat sin skolgång efter grundskolan medan betydligt fler (17 %) 
med föräldrar från NW-land slutade efter nivå 2 (förgymnasial utbildning 
9 (10) år, (grundskola). Något fler barn med svenska föräldrar fortsatte 
sin  skolgång  efter  2-årig  gymnasieutbildning  jämfört  med  de  övriga 
grupperna. Samma förhållande gäller för nivå 4, kortare eftergymnasial 
utbildning. När det gäller högre utbildning, nivå 5, 6 och 7, visade det sig 
att 43 % av barn med svenska föräldrar gick till högre utbildning, medan 
endast 25 % av barn med föräldrar från NW-land och hela 32 % av barn 
med föräldrar från Övriga länder. Man kan också notera  att ingen (0,00 
%) vars föräldrar kommer från NW-land har fortsatt till forskarutbildning 
medan 0,39 % av barnen till Sverigeföräldrar och något fler, 0,42 % med 
föräldrar från Övriga länder hade det. 

Enligt  diagram 2  kan  vi  konstatera  att  diagrammet  visar  klart  skilda 
profiler  för  föräldrars  utbildningsnivåer,  mellan  föräldrar  födda  i  olika 
regioner. Det framgår också att utbildningsnivå-skillnaderna var mycket 
varierande  beroende  bland  annat  på  från  vilket  land  föräldrarna 
kommer. I jämförelse med skillnaderna mellan utbildningsprofilerna hos 
föräldrarna  är  det  tydligt  att  utbildningsnivå-skillnaderna har  minskat. 
Däremot  har  fortfarande  barnen till  svenska  föräldrar  avsevärt  högre 
andelar  avslutade  högskolestudier  jämfört  med  barn  till  utlandsfödda 
föräldrar. Ovanstående resultat bekräftar att barn till svenska föräldrar i 
genomsnitt  presterar  bättre  än  barn  med  utländsk  bakgrund  som är 
födda i Sverige (Skolverket 1999; 2003; 2004).   

I rapporten Utbildning och uppväxt-förhållanden (SCB 1992) framgår att 
längre utbildning ger ofta ett mer stimulerande och bättre betalt arbete. 
Detta i sin tur skapar större möjligheter till ett aktiv samt berikande liv. 
Vidare framhålls i rapporten att: 

Utbildning medför också en mer uppövad förmåga i att uttrycka sig och i 
att finna och förstå viktig information. Fördelningen av högre utbildning 
blir därför i  stor utsträckning också en fördelning av livschanser (SCB 
1992, s, 5). 
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Citatet ovan ger oss en tydlig signal att utbildning är mycket viktigt och 
det lönar sig att ha högre utbildning vilket också bekräftar Säljö (2000) 
teori.  Utbildning har stor betydelse för individens framtid (SCB 1992). 
Bland annat står det att läsa i samma rapport att bättre utbildning är 
betydelsefull  såväl  för  den  enskilde  och  också  ur  samhällssynpunkt. 
Vidare framgår också att utbildning inte bara är av stor betydelse ur 
individuellt  utvecklande  synpunkt, utan  även  för  individens  egna 
sysselsättnings-  och  inkomstmöjligheter  och  också  för  övriga 
levnadsförhållanden.  Därför  är  det  mycket  viktigt  att  nå 
”jämlikhetsmålet”  som innebär  att  alla  har  lika  möjligheter  till  högre 
utbildning  (Forma  framtiden  2000-2004,  s,  64f).  Det  ovan  beskrivna 
resultatet  har  antagligen  inverkat  på  möjligheterna  till 
”socioekonomisk”  framgång  för  föräldrar  med  utländsk  bakgrund  i 
Malmö.  Låg  utbildning  kan  delvis  spegla  skillnaderna  av  ojämna 
livsvillkor mellan  svenskar  och  invandrare.  Det  finns  säkert  många 
andra orsaker; men det finns en allmän uppfattning att högre utbildning 
ger  större  möjligheter  att  få  ett  välbetalt  arbete  och  därmed  högre 
levnadsstandard,  något  som  Säljö  (2000)  uttalar  att  utbildning  är 
nyckeln till ökad livskvalitet och välstånd. Det framgår i boken (Forma 
framtiden  2000-2004)  att  utbildningsbakgrund  har  avsevärt  större 
betydelse  för  karriärmöjligheterna  och  också  löneskillnaderna  mellan 
män  och  kvinnor  med  högre  utbildning  (s,  64f).   I  Utbildning  och 
uppväxtförhållanden  (1992)  betonar  Davidsson  att  utbildning  ger  ett 
mer stimulerande och väl betalt arbete (SCB 1992). 
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I  denna  series  andra  fråga  b-  hur  mycket  påverkas  barns  högsta 
utbildningsnivå då; föräldrarnas utbildning är låg respektive hög, jämför 
jag  högsta  uppnådda  utbildningsnivå  för  barn  med  olika  bakgrund  i 
relation till föräldrarnas härkomst och utbildning. 

Högsta  uppnådda utbildningsnivå för  föräldrar  från  Sverige respektive 

deras barn 

För att studera skillnaderna i utbildning mellan barn och föräldrar med 
olika härkomst (födelseland), har jag valt att framställa tre olika diagram. 
Dessa  har  jag  först  individuellt  analyserat  för  att  sedan  göra  en 
sammanfattande  analys  baserad  på  samtliga  diagram. Nedanstående 
diagram 3,  visar  att  någon  förälder  eller  båda  föräldrarna  är  födda  i 
Sverige. (Se operationalisering sidan 10).  

Diagram 3. Utbildningsnivå för föräldrar och barn med svensk 
bakgrund.

I  diagram 3 ovan presenteras  barns högsta uppnådda utbildningsnivå 
jämfört med deras föräldrars. Det visar sig att 5 % av föräldrarna har 
lägre  utbildningsnivå,  1  (förgymnasial  utbildning  kortare  än  9  år)  än 
deras barn. När det gäller förgymnasial utbildning 9 (10) år (nivå 2) är 
skillnaderna  mellan  barnens  och  föräldrarnas  relativt  små,  10  %  av 
föräldrar mot 8 % barnens. Men vid 2-årig gymnasial utbildning (nivå 3) 
har föräldrarna 34 % jämfört med deras barn 15 %.  Som tydligt framgår 
i  diagrammet  har  barnen  däremot  ett  klart  övertag  när  det  gäller 
eftergymnasial utbildning (nivå 4) kortare än två år. När det gäller högre 
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utbildning (nivå 5, 6 och 7) har fler barn uppnådd denna nivå jämfört 
med deras föräldrar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att  många föräldrar (34 %) slutade 
sin  utbildning  efter  uppnådda  nivå  3,  (2-årig  gymnasial  utbildning). 
Däremot fortsatte barnen sin utbildning, 34 % till nivå 4.  Som tydligt 
framgår  i  diagrammet,  43 % av barnen fortsatte  till  högre  utbildning 
(nivå 5, 6 och 7) och endast 15 % av barnen stannade på nivå 3. När det 
gäller nivå 1, (under grundskola) var det endast 5 % av föräldrarna som 
inte  lyckades  uppnå  högre  nivåer.  Däremot  stannade  inte  barnen på 
denna nivå. Slutligen kan man konstatera att det är få föräldrar och barn 
som har låg utbildning i denna grupp.

Högsta uppnådda utbildningsnivå för föräldrar från NW-land respektive 
deras barn.
Diagram 4 nedan handlar  om minst  en  förälder  född  i  NW-land men 
ingen  är  född  i  Sverige.  Med  NW-land  menar  jag  att  länder  som  i 
allmänhet har hög levnadsstandard och är mer utvecklade, det vill säga 
industriländerna. (Se vidare operationalisering på sidan 10). 

Diagram 4. Utbildningsnivå för barn- föräldrar födda i NW-land utan 
Sverige.  

I diagrammet ovan kan vi se att föräldrar som är födda i NW- land har en 
utbildningsnivå 1 av 15 % , det vill säga förgymnasial utbildning kortare 
än 9 år. Resultaten för nivå 2 är snarlika för barn och föräldrar det vill 
säga, av förgymnasial utbildning, 9 (10) år.  På nivå 3 har föräldrarna 
över 31 % gymnasial utbildning jämfört med barnens 19 %, vilket visar 
att  fler  barn  har  fortsatt  till  högre  utbildning.  Vid  utbildningsnivå  4 
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framgår  tydligt  av  diagrammet  att  barnen  har  ett  klart  övertag med 
dubbelt så hög andel, 39 mot 15 % jämfört med föräldrarnas. När det 
gäller högre utbildning, nivå 5, 6 och 7 visas skillnaderna vara små, 22 % 
för föräldrar och 25 % för barn.

Högsta  uppnådda  utbildningsnivå  för  föräldrar  från  Övriga  länder 
respektive deras barn
Den tredje analysen i denna serie om utbildning och föräldrabakgrund 
berör barn där båda föräldrarna kommer från Övriga länder, det vill säga 
från länder som inte ingår i grupperna NW-land eller Sverige. 

Diagram 5. Utbildningsnivå för barn- föräldrar födda i övriga länder.

Diagrammet  ovan visar  signifikant  att  över  21  % av  föräldrarna  från 
Övriga  länder  har  lägre  utbildning,  (nivå  1)  än  från  NW-länder  och 
Sverige.  Vid utbildningsnivå 2 och 3 syns tydligt  att fler  föräldrar  har 
slutat sin skolgång vid denna nivå jämfört med barnen.  Vidare är det 
mycket  tydligt  att  barnen  har  övertaget  med  över  41  %  mot  deras 
föräldrar 18 %, när det gäller eftergymnasial utbildning kortare än 2 år 
(nivå 4).  Detsamma gäller  för  högre  utbildning  (nivå 5,  6 och 7)  där 
barnen  presterar  bättre  än  deras  föräldrar  och  har  fortsatt  till  högre 
utbildning. 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  62  %  av  föräldrarna  från  övriga 
länder hade lägre utbildning (nivå 1, 2 och 3), medan endast 27 % av 
barnen i gruppen slutade med låg utbildning. Samtidigt kan man notera 
att hela 73 % av barnen uppnådde utbildningsnivå 4 och högre trots att 
många av deras föräldrar hade låg utbildning.
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Studiens  andra  fråga  b)  hur  mycket  påverkas  barns  högsta 
utbildningsnivå  då; föräldrarnas  utbildning  är  låg  respektive  hög? 
Gällande denna fråga visade ovanstående resultat  tydligt  att  oavsett 
föräldrars  härkomst,  det  vill  säga  föräldrarnas  födelseland  fortsatte 
barnen med högre utbildning.  Det  har  också framkommit  att  oavsett 
föräldrarnas  utbildning  (låg  respektive  hög)  uppnådde  barnen  högre 
utbildning än deras föräldrar. Tidigare undersökningar (Skolverket 2003 
&  Lindgren  2002)  visade  att  barn  med  utländsk  bakgrund  presterar 
sämre skolresultat jämfört med barn med svensk bakgrund. Vid högre 
utbildning var skillnaden mellan svenska barn och barn med utländsk 
bakgrund stor. Bland annat framgick att barn till välutbildade föräldrar 
fortsätter högskolestudier. (Se också avsnitt tidigare forskning). Men det 
stämmer inte helt. Min undersökning visade att det finns en sakta men 
ökande  tendens  att  fler  barn  till  invandrare  fortsatte  sina 
högskolestudier  jämfört  med  deras  föräldrar.  Men  det  har  också 
framkommit  att  barnen  till  svenska  föräldrar  fortfarande  hade  högre 
andelar  som  avslutade  högskolestudier  jämfört  med  barn  till 
utlandsfödda föräldrar.  

Mängder av undersökningar visar att utlandsfödda föräldrar i Sverige är 
lågutbildade och ofta  har lägre inkomster  än svenskfödda (Skolverket 
2003; Stigendal 1999; 1998). Arbetslöshet, ekonomisk fattigdom bland 
utlandsfödda föräldrar är mycket högre än bland svensk födda föräldrar 
(Ibid.).  Inte  nog  med  det,  barn  till  invandrare  och 
”andragenerationsinvandrare”  som  det  kallas  har  mindre  chans  att 
komma in  i  arbetslivet  jämfört  med jämnåriga  med svensk  bakgrund 
(Vilhelmsson 2000; Skolverket 2004; Behtoui 2006, s, 5). Utanförskapen 
för invandrare och deras barn (framförallt för Malmöborna) är enorma. 
Lundqvists  studie  visar  att  de  flesta  ungdomarna  uttryckte  i  hennes 
studie  att  de  diskrimineras  på  grund  av  deras  utseende  (Lundqvists 
2008). Trots detta kan konstateras att av det presenterade diagram 5 
ovan kan vi utläsa att hela 73 % av barnen uppnådde utbildningsnivå 4 
och högre. Trots att många av deras föräldrar hade låg utbildning. 

Som  jag  ser  det  är  många  svenskars  syn  på  invandrare  och 
”andragenerationsinvandrare”  ett  problem.  Begreppet  invandrare  kan 
ibland tolkas något diffust. Dessa människor är inte en homogen grupp. 
Många har högre utbildning och status i det svenska samhället än ”de” 
som framför kritiken (se också Stigendal 1999; 1998).  Vad som fordras 
är att olikheter i utseende och kultur accepteras och uppfattas som lika 
intressant som att åka till  ett främmande land på semester.  Vad som 
möjligen kan kritiseras däremot är invandrarnas i vissa fall långdragna 
integration i samhället, (Stigendal 1999; 1998; 2007) men det beror inte 
på invandrarna, utan på att myndigheterna ställer allt för låga krav på 
dem från början när de anländer. Det viktigaste kravet är att de lär sig 
svenska  så  fort  som  möjligt.  Därmed  underlättas  möjligheterna  till 
förståelse, utbildning arbete och sociala kontakter. Stigendal betonar att 
med begreppet invandrare vill man ofta peka ut den typ av svårigheter 
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som förknippas med invandrarskap. På det här viset beskriver man ofta 
att invandrare har dåliga kunskaper i svenska eller ovana vid svenska 
levnadsförhållanden (Stigendal 1999). Därmed bekräftas Stigendals teori 
att med begreppet invandrare vill  man peka ut att invandare som en 
grupp är problemet som förknippas med invandrarskap. 
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Barns högre utbildning – familjens sammansättning  

Uppnådd högre utbildning för  barn med ensamstående respektive två 
samboende föräldrar 
Detta  kapitel  behandlar  familjens  sammansättning  och  barns  högsta 
uppnådda  utbildningsnivå.  För  att  utröna  om och  till  vilken  grad  en- 
respektive två-föräldersfamilj  kan ha påverkat barns vilja  och förmåga 
att studera.

Diagram 6. Barn med en respektive två samboende föräldrar 

Av diagram 6 framgår att för barn  med ensamstående respektive två 
samboende föräldrar finns påtagliga skillnader: Diagrammet ovan visar 
att fler barn (16 %) till ensamstående föräldrar tenderade att sluta efter 
grundskolan än barn med 2 föräldrar hemma (7 %). När det gäller på 
nivåerna 3, 4 och 5, kan man inte se någon nämnvärt skillnad. Däremot 
kan man konstatera att barn med båda föräldrarna hemma har lyckats 
bättre (28 %), när det gäller högre utbildningar jämfört med barn från 
familjer med en förälder (18 %). Det framgår av diagrammet att inget 
barn från ensamstående föräldrar fortsatte till forskarutbildning. 

Studiens  tredje  fråga  c  -  hur  mycket  påverkas  barns  högsta 
utbildningsnivå  då;  barnens  föräldrar  är  ensamstående?  Denna  fråga 
handlar om hur mycket det påverkade barnens utbildning om föräldrarna 
var  ensamstående  respektive  två  samboende  föräldrar.  Ovanstående 
resultat visar att barn med båda föräldrar hemma har lyckats bättre när 
det  gäller  högre  utbildningar  jämfört  med barn  från  familjer  med  en 
förälder.  Det  framkommer  också  att  inget  barn  från  ensamstående 
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föräldrar fortsatte till forskarutbildning. Bakomliggande faktorer kan vara 
flera.  Det  är  möjligt  att  barn  med  en  förälder  har  haft  otrygga 
hemförhållanden eller att ekonomiska kriser i familjen ligger till grund för 
att barn till ensamstående föräldrar inte uppnådde högre utbildningsnivå 
(Ljungdahl & Bremberg 2009).

I  rapporten  ”Skilda  uppväxtvillkor”,  (2006) skriver  rädda  barnens 
generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka och professor Tapio Salonen 
att totalt 28 % av barnen med ensamstående föräldrar lever i fattigdom i 
Sverige. De menar att ”fattigdomen bland barnen är störst i Malmö även 
när man räknar in alla familjer – 31 %. I Göteborg och Stockholm lever 
vart femte barn i fattigdom” (Rapport 2006).
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Kön

Högsta uppnådda utbildningsnivå för man och kvinna 
I  detta  kapitel  gör  jag  en  analys  från  en  annan  intressant  vinkel, 
könsperspektivet; med tanke på att det i media förekommer debatt om 
skillnader i högsta uppnådda utbildning mellan barn av olika kön.

Diagram 7. Utbildningsnivå för män & kvinnor 

I ovanstående diagram kan man utläsa att fler kvinnor än män fortsatte 
sin  utbildning  efter  grundskola  (nivå 2)  respektive 2-årigt  gymnasium 
(nivå 3). Diagram 7 visar att vid nivå 4, eftergymnasial utbildning kortare 
än 2 år visade sig  skillnaderna mellan könen vara minimala.  När det 
gäller  högre  utbildning,  nivå  5,  6  och 7,  visade det  sig  att  37  % av 
männen mot 44 % av kvinnorna fortsatte med högre utbildning.  

Som  framgår  av  diagram  7  kan  vi  konstatera  att  detta 
undersökningsresultat visar tydligt att kvinnorna är högre utbildade än 
männen, vilket bekräftas av tidigare forskningar (SCB 2007). Trots det, 
finns skillnader mellan mäns och kvinnors löner och karriärmöjligheterna 
är ännu inte lika. I boken Forma framtiden (2000-2004) att Marie Gartell 
och Håkan Regnérs forskning framgår tydligt att lika utbildning har olika 
betydelse för  kvinnors  och mäns inkomster.  Enligt  författarna handlar 
det om politiskt prioriterade frågor (s, 65). 
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Uppväxtområde - barns utbildning 
Tanken med denna analys är att se om det finns något samband mellan 
bostadsområdena i Malmö.  I detta fall, med begränsad tillgång på olika 
sorts data, har jag valt att se på föräldrarnas respektive barns utbildning. 
En  sortering  är  gjord  på  föräldrars  utbildning  i  fallande  ordning,  se 
diagram åtta nedan.  Studien undersöker endast till vilken grad barnen 
har  lyckats  att  fortsätta  med  högre  utbildning  i  relation  till  deras 
bostadsområde och föräldrarnas utbildning. När denna studie gjordes var 
jag inte medveten om kodernas relation till bostadsområdets namn.

Diagram 8. Bostadsområde med universitetsutbildade föräldrar samt 
barn inom samma område 

Studiens  näst  sista  fråga  var;  e  -  hur  mycket  påverkas  barns  högsta 
utbildningsnivå då; familjen bor i ett visst uppväxtområde? Den handlar 
om  barnens  och  föräldrarnas  uppväxtområde  relaterat  till  deras 
utbildning.  Av  det  presenterade  diagrammet  ovan  kan  vi  se  att  tre 
bostadsområden (193, 185 & 50, se diagram ovan) av 15 visar ett klart 
samband  mellan  områdestillhörighet  och  barns  högre  utbildning.  Det 
framgår dock inte hur mycket deras egna föräldrar eller omgivningen4 

står för påverkan. De övriga (se diagram) visar en generell tendens, med 
några  undantag,  till  ett  samband  mellan  bostadsområdets 
föräldrautbildning  och  barns  högre  utbildning.  Det  vill  säga  att 
skillnaderna  mellan  andelar  högutbildade  föräldrar  och  högutbildade 
barn ökar ju lägre andelen högutbildade föräldrar är (SCB 1992 s, 22-25). 
4 Omgivning = Kamrater, kamraters föräldrar, andra påverkande faktorer i närområdet.
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En klar majoritet av bostadsområdena visar att fler barn än föräldrar har 
uppnått högre utbildning. Inget bostadsområde visar ett lägre antal barn 
än  föräldrar  med  högre  utbildning.  Observera  att  det  framgår  av 
diagrammet att i områden med flest välutbildade var skillnaden mellan 
föräldrar och barn liten. Stadsdelar med färre välutbildade föräldrar visar 
på  ett  större  antal  barn  med  högre  utbildning  i  förhållande  till 
föräldrarna.  Sammanfattningsvis  kan  man  konstatera  att 
bostadsområdets utbildningsnivå följs  åt både vad gäller föräldrar och 
barn.  Korrelationscoefficienten5 (Rudberg  1974)  mellan  områdena 
angående antal högutbildade föräldrar och barn visade på 0,94. 

Validiteten  (egenskapen  att  mäta  det  avsedda)  på  denna  delstudie 
kunde  vara  högre  om  även  andra  faktorer  kunde  ingå  som 
komponenter. Man kan också ha synpunkter på att använda föräldrars 
högsta utbildning som enda variabel för bostadsområdets lämplighet för 
att  relatera  till  barns  studier.  Men  eftersom korrelationskoefficienten 
visade  ett  starkt  samband  mellan  bostadsområde  och  barns 
utbildningsresultat tolkar jag validiteten som acceptabel. 

5 Korrelationkoefficient = det mått som anger styrkan av sambandet mellan två variabler.
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Delfaktorers påverkan på barns högre utbildning, nivå 5, 6 & 7 

För  att  få  en  bild  över  helheten  på  tänkbara  faktorer  som  kan  ha 
påverkat barnens utbildning i den valda populationen, Malmö stad, har 
jag sammanställt några delfaktorer för att se deras samband med barns 
utbildning.  Som sambandsmått  har  jag  valt  korrelationskoefficienten, 
det  vill  säga  måttet  som  anger  styrkan  av  sambandet  mellan  två 
variabler (Rudberg 1974).

Tabell 9.  Del faktorer som kan ha påverkat barnens utbildning i den 
valda populationen

Slutligen  görs  en  sammanfattande  analys  för  olika  delfaktorers 
påverkan  på  barnens  högre  utbildning.  Diagrammet  ovan  visar  det 
procentuella  sambandet  av  delfaktorer  med  respektive 
korrelationkoefficienter.  (Det  mått  som  anger  styrkan  av  sambandet 
mellan  två  variabler).  Följande  samband  kunde  iakttagas:  Föräldrars 
utbildning har  enligt  undersökningen  visat  sig  ha  det  klart  största 
sambandet till  barns utbildning med korrelationsmåttet 0,29, vilket ur 
statistisk  synpunkt  räknas  som ganska  svagt.  Det  tolkas  som att  en 
högre  utbildningsnivå  hos  föräldrarna  innebär  att  barnen  får  en 
tredjedels högre utbildningsnivå jämfört med föräldrarna. Föräldrarnas 
härkomst  utgör  också  en  stor  andel  av  sambandet  0,18  vilket  ur 
statistisk  synpunkt  kan  anses  som  ganska  svagt  samband.  Vad  i 
härkomstbegreppet som har påverkat,  språk,  kultur,  tradition,  sociala 
nätverk har inte undersökts. I familjeprofilen (ensamstående respektive 
två  samboende  föräldrar)  gäller  om  barnen  har  haft  en  eller  två 

Påverkan av barns utbildning

Korrelationskoeff icienter Föräldrars utbildn.
Föräldrars härkomst
Uppv äxtområde
Familjeprof il
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föräldrar sammanboende. Man kan konstatera ett visst om än mycket 
svagt  samband  0,06.  Sista  faktorn  som  analyserades  vad  beträffar 
sambandet till  barns utbildning var uppväxtområde. Som särskiljande 
mellan bostadsområdena har endast varit föräldrarnas högsta utbildning 
vilket  kan  ha  begränsad  validitet.  Undersökningen  visade  sig  ha  ett 
samband med 0,03, vilket anses vara mycket svagt. Man kan tycka att 
de  enskilda  faktorerna  hade ett  svagt  samband till  barns  utbildning, 
men tillsammans utgör  de en ganska stark korrelation,  0,56,  det  vill 
säga sambandet mellan barns utbildning och summan av variablernas 
korrelation. 

Av  de  resultat  som  ovan  presenteras  kan  konstatera  att  utländsk 
bakgrund  (föräldrarnas  härkomst)  uppväxtområde  och  familjeprofilen 
har  stor  betydelse  för  barns  utbildning.   I  rapporten  Kunskap  som 
klassfråga  (Lindgren  2002)  beskrivs  att  ett  barn  till  välutbildade 
föräldrar har större möjlighet att uppnå högre utbildning än ett barn till 
lågutbildade föräldrar. Det visar sig också att om båda föräldrarna har 
svensk bakgrund och är välutbildade är sannolikheten stor att barnen 
kommer  att  lyckas  med  högre  studier.  (Lindgren  2002;  Skolverket 
2003). Bland annat framgår i Ekonomisk välfärdsstatistik (SCB 2007) att 
högskoledeltagande styrs främst av föräldrarnas utbildningsbakgrund. I 
rapporten Etableringen på arbetsmarknaden (2008) framgår att i vilket 
område man bor och i vilken skola man går samt med vilka man umgås 
(vänskapskretsen)  har  stor  betydelse  för  barnens  ambitioner, 
inspirationer och utbildningsval. Det framkommer också i rapporten att 
familjens  sociala  kontakter  är  viktiga  för  barnens  inspiration  till 
utbildningsval (LO rapport 2008 s, 6). 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt ovanstående resultat och med 
stöd från litteraturen har undersökningen visat att utländsk bakgrund, 
uppväxtområde,  familjeprofil  och  framförallt  föräldrars  utbildning  har 
stor betydelse för  barns högre utbildning. 
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Sammanfattning, diskussion och slutsatser

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka sambandet 
mellan föräldrarnas bakgrund och utbildning i ett vidare perspektiv samt 
deras  barns  framgång  i  skolan.  I  studien  har  också  tagits  med 
könsperspektivet  och  familjeprofilen  samt  delfaktorernas  påverkan. 
Dessutom  har  jag,  under  tidspress  och  med  de  få  tillgängliga 
variablerna, undersökt om att växa upp i ett visst bostadsområde har 
haft någon påverkan på barns förmåga och vilja att studera. 

Denna  studie  som  utnyttjar  registerdata  avseende  Malmö,  har  dels 
bekräftat  tidigare  forskning,  se  sidan  7, se  också  (Lindgren  2002, 
Skolverket  2003  &  SCB  1992)  att  föräldrarnas  utbildning  har  viss 
betydelse för hur bra det kommer att gå för deras barn i skolan. Detta 
gäller inte helt överraskande också i Malmö. Mot bakgrund av de resultat 
som ovan presenterats  kan konstateras att barnen fortsatte till  högre 
utbildningsnivåer än sina föräldrar trots att de i de flesta fall hade lägre 
utbildning  än  sina  barn.  Denna  undersökning  visar  att  oavsett 
föräldrarnas  härkomst  fortsatte  barnen  till  högre  utbildning  än  sina 
föräldrar.  Det  framkommer också att  skillnader i  utbildningsprestation 
mellan ”svenska” barn och barn med utländsk bakgrund är betydande. 
Lägsta utbildning generellt hade föräldrar från Övriga länder tätt följt av 
föräldrar från NW-länder i jämförelse med svenska föräldrar. Skillnaden 
mellan  barn  från  föräldrar  med olika  härkomst  (födelseland)  var  inte 
signifikant olika. Barn till svenska föräldrar visade dock en högre andel 
med högskoleutbildning längre än 3 år. 

Resultatet visar också helt klart att fler barn med två föräldrar fortsatte 
med högskoleutbildning längre än 3 år. Medan fler barn med en förälder 
slutade sin utbildning efter avslutad grundskola. Ur ett könsperspektiv 
kan  man  konstatera  att  generellt  uppnådde  kvinnorna  högre 
utbildningsnivåer  än  männen.  När  det  gäller  olika  bostadsområden  i 
Malmö visade  sig  en  distinkt  skillnad  mellan  barns  högsta  uppnådda 
utbildning. Det har också kommit fram i denna undersökning att oavsett 
bostadsområde hade barnen högre utbildning än deras föräldrar.  Man 
kan  också  konstatera  att  i  de  bostadsområdena  med bäst  utbildning 
hade barnen inte nämnvärt högre utbildning än sina föräldrar. Slutligen, 
min  undersökning  visar  att  den  enskilda  faktor  som mest  påverkade 
barns  utbildning  var  föräldrarnas  utbildning.  För  det  andra,  oavsett 
föräldrars  härkomst  och  utbildning  fortsatte  barnen  med  högre 
utbildning än föräldrarna. 
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Diskussion och slutsatser

Svar på centrala frågeställningar 

a - Min första fråga var,  om barns utbildningsresultat påverkas av att 
föräldrarna har utländsk  bakgrund, kan besvaras jakande. Men det var 
mycket varierande beroende bland annat på från vilket land föräldrarna 
kommer. Även annan tidigare forskning (se sidan 7) som gjorts i Sverige 
visar på att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt presterar sämre 
än  elever  med  svensk  bakgrund.  Då  materialet  från  vissa  länder  är 
mycket  begränsat,  har  i  den  här  studien  föräldrarna  indelats  i  tre 
grupper,  med  beteckningarna  ”Sverige”,  ”NW-land”  och  ”Övriga”  (se 
operationalisering på sidan 10). Anledningen är att få ett större material 
att  arbeta  med  än  om  man  undersöker  individuella  länder.  Därmed 
uppnådde  jag  större  statistisk  säkerhet,  tyvärr  på  bekostnad  av 
landspecifika resultat.   Min hypotes var att barnen i ”Sverige-gruppen” 
påverkas av sina föräldrar eller förälder på för deras utbildning positivt 
sätt;  deras  ordförråd,  till  exempel  är  förhållandevis  stort  eftersom 
språket i skolan är samma som i hemmet.  Vidare bör de känna en större 
säkerhet  i  skolan  med föräldrar  som känner  till  och  med lätthet  kan 
förklara  förhållanden  och  orsaker  i  umgänget  med  omgivningen. 
Undersökningar (Skolverket 2003) påstår att ca 80 % av utlandsfödda 
elever  inte  talar  svenska  i  hemmet.  Detta  visar  att  språket  är  det 
viktigaste verktyget för att fullt ut förstå vardagliga sammanhang. Trots 
detta  visar  min  undersökning  att  hela  73  %  av  barnen  uppnådde 
utbildningsnivå 4 och högre,  se diagram 5.  Trots  att många av deras 
föräldrar hade låg utbildning. Man kan säga att invandrarbarnen ändå 
gjorde intragenerationell utbildningskarriär i Sverige. 

b  -  Om  föräldrarnas  utbildning  har  någon  betydelse  för  barnens 
utbildning kan man besvara med ett klart ja. Den visade sig vara den 
faktor som mest påverkade barnens vilja eller förmåga att studera enligt 
denna undersökning. Annan forskning, (SCB 1992) visar att det finns ett 
starkt samband mellan föräldrarnas skolutbildning och barns utbildning. 
Det framgår också att elever med utländsk bakgrund har en högre andel 
lågutbildade föräldrar, grundskola eller lägre (Skolverket 2003). Trots att 
många av deras föräldrar hade låg utbildning visade sig det resultat som 
redovisas  i  denna  studie  att  barnen  uppnådde  högre  utbildning  än 
föräldrarna.  Men barnen till  svenska  föräldrar  hade fortfarande  högre 
andelar  som  avslutade  högskolestudier  jämfört  med  barn  till 
utlandsfödda  föräldrar.  I  rapporten  Etableringen  på  arbetsmarknaden 
(2008)  beskrivs  att  barnens  utbildningsframgångar  styrs  inte  bara  av 
föräldrarnas utbildning utan också av de ekonomiska förutsättningarna. I 
samma rapport kan man läsa att barn som växer upp i en familj som har 
böcker, musik och datorer tillgängliga hemma har det lättare i skolan. 
Vidare,  föräldrar  som  kan  hjälpa  sina  barn  med  läxor  (se  också 
Skolverket  2003;  Gåna 2007)  och  dessutom kan skicka  sina  barn  till 
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bättre skolor eller till språkkurser utomlands har bättre förutsättningar. 
Sådana resurser (en god ekonomisk situation och bättre levnasstandard) 
avgör ofta barns utbildningsresultat (LO rapport 2008 s, 6).   

c - Den tredje frågan rörde om hur mycket påverkades barns utbildning 
om föräldrarna var två eller en i familjen. I detta fall visade sig att högre 
utbildningsnivå uppnåddes om båda föräldrarna bodde ihop med barnen. 
Bakomliggande orsaker till det kan vara flera. 

d  -  Frågan  om  kvinnor  lyckas  bättre  än  män  i  skolan kan  generellt 
besvaras  jakande.  Däremot är  inte  alltid  självklart  att  individer  med 
samma utbildning får ett jobb med samma status och lön. I rapporten 
Etableringen på arbetsmarknaden (2008) framgår tydligt att Kvinnornas 
anknytning  till  arbetslivet  värderas  lägre  än  mäns.  
Det framkommer också att kvinnodominerade arbeten och utbildningar 
har lägre status än mäns arbete och utbildning (LO-rapport 2008). Även 
med högre utbildning kan löneskillnaderna vara stora mellan kvinnor och 
män. Därav ökar ojämlikheten i det svenska samhället trots alla politiska 
partiers,     företags  samt  myndigheters  jämställdhetsplaner.  Detta 
handlar  om  politiskt  prioriterade  frågor  som  måste  avgöras  i  den 
svenska  politiska processen (Forma framtiden 2000-2004, s, 64 ff).

e  -  En  annan  fråga  var  om  bostadsområdets  betydelse  för  barns 
utbildning. Denna undersökning visar att så är fallet för Malmö. I  min 
undersökning har jag enbart använt föräldrarnas högre utbildningsnivå 
som  kriterium.  Det  finns  emellertid  fler  anledningar  till  att 
bostadsområdet påverkar barns prestationsförmåga. En annan anledning 
är  att  vissa  områden  har  flera  invandrartäta  skolor  (minst  40  % 
invandrarbarn berättigade till  hemspråksundervisning).  I  dessa kan en 
elev i genomsnitt förväntas nå sämre resultat än en elev från en skola 
som inte  definieras  som ”invandrartät”  (Skolverket  2003)  Det  sociala 
nätverket  kan  också  antas  påverka  prestationen  (Stigendal  1999  & 
Behtoui  2006)  Det  handlar  om  grannskapseffekter,  det  vill  säga  hur 
individen påverkas av uppväxtområde och vilka grannar man har (LO 
rapport 2008; Gåna 2007).

f  -  En  sammanfattande  sista  analys  var hur  mycket  de  olika 
delfaktorerna påverkar prestationsgapet i barns utbildning. Även om ett 
svar  på  frågan i  isolation har  erhållits  från  de  begränsade data  som 
använts i denna studie, är det inte ett helt tillfredställande svar på en 
vidare och något annorlunda formulerad fråga:  Vilka faktorer påverkar 
barns  möjlighet  och  vilja  att  studera?  Svaret  är  betydligt  mer 
komplicerat. Flera  undersökningar  påstår  att det  finns  ett  flertal 
bidragande  orsaker  särskilt  för  elever  med  föräldrar  av  utländskt 
ursprung. Man kan här tala om korrelerade effekter, det vill säga att på 
grund av en faktor, till exempel att föräldrarna talar dålig svenska har de 
svårt  att  integrera  på  arbetsmarknaden.  Detta  i  sin  tur  ger  en  låg 
socioekonomisk status.  Dessutom lär sig barnen dålig svenska genom 
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att  ett  främmande  språk  talas  i  hemmet. Detta  påverkar  helt  klart 
barnens  integration  och  skolprestation.  Men  ändå  lyckades  de att  få 
högre utbildningsnivåer än sina föräldrar. 

Vad som inte besvarats i denna studie 
På grund av att nödvändiga data saknats eller av tidsbrist inte kunnat 
utnyttjas, har studien haft sin begränsning. Så till exempel har det inte 
varit möjligt på grund av tidsbrist att se på ekonomin för hushållen inom 
de olika bostadsområdena.  Data har också saknats på om föräldrarna 
var  beroende  av  någon  form  av  bidrag,  nivån  av  arbetslöshet  och 
kriminalitet, vilket kan tänkas påverka barns studieresultat.  Inte heller 
har  föräldrarnas  arbetsmarknadsanknytning  undersökts.  I  studien 
(Skolverket 2003) framgår att det finns ett visst samband mellan elevers 
prestation i skolan och faderns arbetsmarknadsanknytning i Sverige. Det 
visade sig att andelen fäder som inte arbetar är i genomsnitt ca 4 gånger 
så hög bland emigranter jämfört med svenskfödda fäder. Tillgången till 
sociala nätverk och familjernas kännedom om det svenska samhällets 
institutioner och dess funktioner är andra faktorer vars påverkan hade 
varit  intressanta  att  mäta.  Dessa  institutioner  (North  1993)  har  en 
avgörande  betydelse  för  samhällets  och  individens  utveckling.  Utan 
medborgarnas vetskap om dessas existens kan de heller inte utnyttjas. 
En annan, enligt min egen uppfattning, viktig fråga som i denna studie är 
obesvarad;  hur  väl  förstår  de  i  studien  inblandade  individerna  med 
utländsk bakgrund svenska språket? Den enda grupp man med goda 
skäl  kan  anta  inte  har  några  språksvårigheter  är  barn  i  ”Sverige” 
gruppen; om barnen är födda i Sverige eller inte, har inte undersökts då 
jag inte anser det har så stor relevans för denna studie. Dess eventuella 
påverkan är också osäker som ett  par  extremexempel  visar;  svenska 
föräldrar med nyfött barn flyttar hem efter en kortare utomlandsvistelse 
och  en  utländsk  familj  flyttar  till  Sverige  med  barn  i  tonåren.  Båda 
barnen  är  födda  utomlands,  men  kommer  med  stor  sannolikhet  att 
prestera olika. 

Av tidsbrist  har  familjernas  socioekonomiska status  inte  berörts,  men 
andra studier (Skolverket 2003 & Behtoui 2006) påvisar att barn med 
föräldrar med utländsk bakgrund har i genomsnitt lägre socioekonomisk 
status jämfört med barn med svenska föräldrar. 

Hur  länge  en utländsk  född  elev  har  vistats  i  Sverige  har  heller  inte 
studerats.  Ju  längre  en  elev  har  bott  i  landet  ju  bättre  kan  denne 
förväntas prestera om allt  annat är lika (Skolverket 2003). Visserligen 
har det varit möjligt att från tillgängligt material se varifrån föräldrar och 
barn  kommer,  men  det  går  inte  att  utröna  anledningen  till  att 
utlandsfödda kom till Sverige. Man kan anta att föräldrar som kom hit 
som flyktingar  med traumatiska  upplevelser,  till  exempel  från krigets 
Bosnien, inte på samma sätt kan utstråla den trygghet och tillförsikt mot 
sina  barn  som föräldrar  som kom hit  för  att  söka  ett  bättre  avlönat 
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arbete; till exempel de tyska läkare som flyttat till Sverige kan på goda 
grunder antas vara mer mottaglig för det nya landets språk, kultur med 
mera än en flykting som ser destinationslandet som en temporär fristad. 
Man  kan  anta  att  en  sådan  delfaktor  också  påverkar  deras  barns 
studieresultat.
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Bilaga 2

Tabell  (diagram  1) 1. Familjesammansättning  av  undersökningsdata, 
Malmö, 1990 – 2006.

Tabell  (diagram 2) 2. Högsta utbildningsnivå- föräldrar och barn från 
Sverige, NW och övriga länder.

Tabell  (diagram  3) 3. Utbildningsnivå  för  föräldrar  och  barn  med 
svensk bakgrund. 

Familjesammansättning av undersökningsdata
Fam. m. Fam. m. Fam. m.
någon någon någon

föräl. fr. föräl. fr. föräl. fr. Totalt
Sverige NW-land-S Övriga data

Tot. 4808 175 1281 6264
% 77 3 20 100

   S v e r i g e
Föräldrar Barn

% %
Nivå Föräldrar S Barn S

1 5 0
2 10 8
3 34 15
4 16 34
5 16 13
6 18 29
7 2 0

Högsta utbildningsnivå, föräldrar och barn

%    Sverige    NW–land Övriga land
Nivå Föräld Barn Föräld Barn Föräld Barn

1 5 0 15 0 21 0
2 10 8 18 17 13 9
3 34 15 31 19 28 18
4 16 34 14 39 18 41
5 16 13 8 10 11 14
6 18 29 11 14 9 18
7 2 0 2 0 1 0
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Tabell  (diagram 4) 4. Utbildningsnivå för barn- föräldrar födda i NW-
land utan Sverige.

Tabell (diagram 5) 5. Utbildningsnivå för barn- föräldrar födda i Övriga 
länder.

Tabell (diagram 6) 6. Barn med en respektive två samboende föräldrar. 

Tabell (diagram 7) 7. Utbildningsnivå för män & kvinna. 

NW  -S v e r i g e
Föräldrar Barn

% %
Nivå Föräldrar NW Barn NW

1 15 0
2 18 17
3 31 19
4 14 39
5 8 10
6 11 14
7 2 0

            Ö v r i g a
Föräldrar Barn

% %
Nivå Föräldrar Ö Barn Ö

1 21 0,08
2 13 9
3 28 18
4 18 41
5 11 14
6 9 17,64
7 1 0,42

Barns utbilningsnivå med
% %

Nivå 2 förälder 1 förälder
1 0 0
2 7 16
3 21 23
4 31 31
5 14 13
6 27 18
7 1 0

Nivå Man Kvinna
1 0 0
2 10 7
3 19 13
4 34 36
5 14 13
6 22 31
7 1 0
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Tabell  (diagram  8) 8. Bostadsområde  med  universitetsutbildade 
föräldrar samt barn inom samma område.

Tabell (diagram 9) 9.  Del faktorer som kan ha påverkat barnens 
utbildning i den valda populationen.

Sorterade
Bost.omr. Föräldrar Barn

139 62 65
193 58 58
185 50 50
50 43 43
316 34 44
134 32 34
231 32 46
385 26 42
104 24 31
216 22 34
242 21 36
110 19 34
274 19 28
247 17 28
112 15 28

Korrel.coeficient: 0,94

Delfaktorers påverkan på barns högre utbildning, nivå 5,6,7
Högre utbildning. Förädras härkomst Område: F-utbild Familjekonstell.

Föräldrar / Barn S/NW+Ö bästa/sämsta 2/1 förälder
Correl Correl Correl Correl

Correl 0,29 -0,18 -0,03 -0,06
Antal A 1939 1972 266 608
Antal, B 2387 417 134 182
Totalt 4326 2389 400 790
Differens -448 1555 132 426
% -10,4 65,1 33 53,9

Föräldrars utbildn. Föräldrars härkomst Uppväxtområde Familjeprofil
0,29 0,18 0,03 0,06
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