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Sammanfattning 

Länge har det inom den svenska integrationsforskningen funnits en efterfrågan på kun-

skap om kvinnor med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Följande 

uppsats avser att besvara denna efterfrågan genom att undersöka kvinnor med utländsk 

bakgrund, deras arbetsstatus år 1991 samt karriärsmobilitet mellan åren 1991 och 2000. 

Studien riktar huvudsakligen fokus mot humankapital i form av utbildningsår och dess 

samband med arbetsstatus för kvinnor med utländsk bakgrund. Med anledning av famil-

jen som betydelsefullt socialt kapital riktas även ett särskilt fokus mot föräldrars human-

kapital och dess potentiella samband med arbetsstatus.   

Utifrån levnadsnivåundersökningen (LNU) har studien utgått en urvalsstorlek på 5430 

individer för undersökningsåret 1991 samt 4395 individer för undersökningsåret 2000. 

Genom multinomiala logistiska regressioner redogör uppsatsen för de relativa riskkvot-

erna mellan arbetsstatus och sociodemografiska faktorer hos kvinnor med utländsk bak-

grund respektive svensk bakgrund samt män med utländsk bakgrund.  

Resultaten visade att humankapital tycktes vara av mindre betydelse för kvinnor med 

utländsk bakgrund och deras arbetsstatus år 1991 samt att kvinnor av utländsk bakgrund 

i högre utsträckning än andra befann sig utanför arbetsmarknaden år 1991. Uppsatsen 

analyserar vad resultaten kan bero på, och föreslår att kvinnornas arbetsstatus år 1991 

kan ha motarbetat deras möjligheter till investering i informell kompetens och därav 

orsakat en högre arbetslöshet. Vidare visar resultaten att föräldrars humankapital hade 

en svagt samband med arbetsstatus för kvinnor med utländsk bakgrund år 1991. 

Uppsatsen avslutas med en kortare diskussion kring de resultat som visar att kvinnor 

med utländsk mobilitet hade en starkare karriärsrörelse mot företagande och ger därefter 

förlag på framtida forskning inom fältet.   
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1 Inledning  

Sedan 1940-talet har Sverige haft en stadigt ökad immigration (Edin m.fl. 2000; Hjerm, 

2002a; Nilsson, 2004; Schierup, 2006). Återkommande perioder av ekonomisk lågkonjunktur 

och arbetskraftsöverskott under 1970- och 80-talen ledde till begränsad arbetskraftsinvandring 

och ökad arbetslöshet (Bevelander, 2005; Hjerm, 2002b; Schierup, 2006) och med tiden kom 

sysselsättningsgraden att bli substantiellt lägre hos individer med utländsk bakgrund. Under 

1990-talets första hälft ökade arbetslösheten ytterligare liksom skillnaderna mellan dem med 

utländsk respektive svensk bakgrund (Bask, 2005; Bevelander, 2005).  

Idag är arbetslösheten fortfarande högre bland individer med utländsk bakgrund, och dem 

med utländsk bakgrund som befinner sig inom arbetsmarknaden har lägre genomsnittslöner än 

dem med svensk bakgrund (Bask, 2005; Hjerm, 2002a; Le Grand & Szulkin, 2002).  

Ojämlikhet på arbetsmarknaden har sedan länge diskuterats, bland annat då lönearbete åtskill-

iga gånger har visats vara en viktig faktor för immigranters integration in i samhället (Beve-

lander, 2005; Hjerm, 2002b). Försök till att förklara ojämlikhet har skett utifrån bland annat 

teorier kring ekonomiska kapitalformer (se Bask, 2005; Becker, 1962), sociala relationer, nät-

verk och kontakter (se Evans, 1984; Loury, 1977; Sanders & Nee, 1996) samt språkkunskaper 

(se Bevelander, 2005; Knocke, 1993). Dock är det inte enbart forskningen som uppmärk-

sammat den ojämlikhet som tycks råda mellan grupperna. Idag är några av de övergripande 

målen inom svensk välfärdspolitik att motarbeta social exkludering, ojämlikhet samt att öka 

sysselsättningen inom landet såväl som inom hela EU (Bask, 2005). 

1.1 Syfte  

Uppsatsen avser att undersöka hur arbetsstatus och karriärsmobilitet är relaterad till egen och 

föräldrars utbildning hos kvinnor med utländsk bakgrund
1
. I fokus är kvinnor med utländsk 

bakgrund med anledning av en efterfrågan att inom svensk forskning studera kvinnliga immi-

                                                 

1 I uppsatsen används begreppet utländsk bakgrund som ett samlingsord för individer födda utomlands samt 

för individer födda inom landet men som vid sin födsel hade minst en förälder med utländskt medborgarskap.  
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granter på arbetsmarknaden (se Abbasian, 2003; Bevelander, 2005). Då familjen kan ses som 

ett betydelsefullt socialt kapital riktas även ett särskilt fokus mot föräldrars humankapital och 

dess potentiella samband med individers arbetsstatus.   

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till att undersöka arbetsstatus och karriärsmobilitet hos kvinnor med 

utländsk bakgrund under åren 1991 och 2000. Med anledning av låga urvalstorlekar i tillgäng-

liga datamaterial innefattar gruppen kvinnor med utländsk bakgrund såväl kvinnor födda i 

Sverige samt utomlands. Det sociala kapitalets roll i uppsatsen har begränsats till föräldrarnas 

utbildningsnivå samt familjestruktur.   

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Teorier 

Individers förutsättningar på arbetsmarknaden kan till stor del härledas till individens resurser,  

exempelvis utbildning, ekonomi och kontakter. Inom forskningen kan teorier kring sådana re-

surser användas, dessa utgår då oftast ifrån resurser som mekanismer vilka påverkar individ-

ens handlingsmöjligheter och levnadsvillkor.  

2.1.1 Humankapital 

Gary S. Becker har sin teori om humankapitalet utgått från individens handlingar och val som 

potentiella arbetsmarknadsresurser. Genom rationellt baserade beslut genomför individen 

handlingar och aktiviteter som tros öka dennes löneavkastning. Bland de viktigaste ingår ut-

bildning, erfarenhet och senioritet. Därmed betraktas de rationellt baserade handlingarna som 

resurser hos individen själv och som belönas av arbetsgivare och arbetsmarknad, exempelvis i 

form av ökad lön och bättre anställningsvillkor (Becker, 1962).  

Utifrån teorin har Becker själv diskuterat hur ojämlika löner mellan kvinnor och män kan för-

klaras av att kvinnor spenderar mindre tid inom arbetslivet och minskar deras humankapital. 

Inte helt okritiserat har han även diskuterat hur ojämlika löner mellan immigranter och inrike-

sfödda kan förklaras av att en del immigranter investerar en mindre andel tid om kunskap kri-

ng det nya landet och därmed  har ett lägre humankapital (Becker, 1962). Det kan här diskut-
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eras huruvida inrikesfödda verkligen investerar i kunskap om sitt land eller om sådan kunskap 

kommer naturligt av att ha växt upp i landet.  

2.1.2 Humankapital och arbetsmarknad 

Skillnader i levnadsvillkor mellan individer med utländsk respektive svensk bakgrund har 

diskuterats utifrån betydelsen av landets rådande ekonomiska situationen vid immigrations- 

och arbetslöshetstillfället (se Bevelander, 2005; Nilsson, 2002) såväl som utifrån teorin om 

landsspecifikt humankapital (se Chiswick, 1978; Edin m.fl. 2000; Vilhelmsson m.fl. 2007). I 

den sistnämnda utgår teorin från att skillnader mellan bland annat högutbildade individer med 

olika etnisk bakgrund beror på att humankapital är svåröverfört mellan länder. Humankapital-

ets värde är till stor del knutet till det land där dess investering skett (Chiswick, 1978; Vilhel-

msson m.fl. 2007).  

2.1.3 Socialt kapital 

Studier har betonat vikten av familjen som socialt kapital. Bland annat menar vissa att familj-

emedlemmar och nära vänner är särskilt viktiga för individer med utländsk bakgrund och de-

ras möjlighet till investering i humankapital (Evans, 1984; Loury, 1977, 1998; Sanders & 

Nee, 1996). Dels är det gemenskapen av kollektiva och kulturella intressen som leder fram till 

arbetsmöjligheter för individer med utländsk bakgrund (Sanders & Nee, 1996).  

Vidare har studier hävdat att föräldrars humankapital har ett samband med barns aspirationer i 

livet (Coleman, 1988; Hauser m.fl. 1982). Coleman (1988) har kritiserat studier kring human-

kapitalets överförbarhet mellan barn och vuxen. För att föräldrars humankapital skall kunna 

påverka och influera barnet måste det existera en aktiv relation mellan förälder och barn, 

något som sällan tas i beaktande vid sådana studier (Coleman, 1988).    

2.1.4 Arbetsmarknad och kvinnor med utländsk bakgrund 

Forskning kring kvinnor med utländsk bakgrund är tämligen begränsad inom det svenska for-

skningsfältet (Abbasian, 2002; Bevelander, 2005). Bland de studier som riktat fokus mot kvi-

nnor med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden har betydelsen av informell kompetens disk-

uterats (Hjerm, 2002b; Knocke, 1999). Kompetensen som bland annat avser språk- och mål-

gruppsspecifika kunskaper samt förståelse och insikt i arbetskultur tar tid att investera i (Be-

velander, 2005) och påverkar individens möjligheter på arbetsmarknaden (Knocke, 1999). För 

kvinnor med utländsk bakgrund är det särskilt svårt att erhålla sådan kompetens då de tradi-

tionellt sett arbetar på mindre socialt betingade delar av arbetsmarknaden (Knocke, 1999).   
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Att ha utländsk bakgrund i Sverige 

Levnadsförhållanden för individer med utländsk bakgrund i Sverige har kartlagts i flera stud-

ier och har visat på substantiella skillnader mellan individer med utländsk respektive svensk 

bakgrund (Bask, 2005; Bevelander, 2000; Hjerm, 2002b; Nilsson, 2002; Schierup, 2006). 

Individer med utländsk bakgrund många gånger ha sämre ekonomiska förutsättningar (Le 

Grand & Szulkin, 2002; Vogel, 2002), större avsaknad av nära relationer utanför hushållet 

(Bask, 2005) samt en sämre fysisk och mental hälsa än individer med svensk bakgrund (Vog-

el, 2002). Arbetsmarknadsstudier har dessutom visat att det finns en lägre procentuell andel 

sysselsatta med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden (Bask, 2005; Nilsson, 

2002) och att dem med sysselsättning har en lägre snittlön än individer med svensk bakgrund 

(Edin m.fl. 2002; Le Grand & Szulkin, 2002; Vogel, 2002).  

2.2.2 Socialt kapital 

I tidigare studier kring individer med utländsk bakgrund på arbetmarknaden har fokus bland 

annat riktats mot betydelsen av familjestrukturer och socialt kapital. Bland annat tenderar 

individer som under uppväxten mist den förälder som haft högst social position
2
 att ha ett läg-

re socialt kapital som vuxen än de som mist föräldern med den lägre sociala positionen (Jons-

son & Gähler, 1997; Park, 2008). De som växt upp med skilda föräldrar har dessutom ett lägre 

utbildningsdeltagande än de som växt upp med gifta föräldrar såväl som de som under barn-

domen mist en förälder (Björklund m.fl. 2007; Jonsson & Gähler, 1997; Park, 2008). Studier 

med fokus på familjen som socialt kapital har vidare visat att barn till individer med utländsk 

bakgrund har en lägre genomsnittlig inkomst- och utbildningsnivå än andra (Behtoui, 2004; 

Loury, 1977).  

2.2.3 Att vara kvinna med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden 

Flera internationella studier har kommit att undersöka skillnader och likheter mellan kvinnor 

och män på arbetsmarknaden. Dessa har visat att det tenderar att finnas fler arbetslösa kvinnor 

med utländsk bakgrund än män (Hjerm, 2002b; Iredale, 2001) samt att arbetsmarknad-

integration överlag tar längre tid för kvinnor än för män med utländsk bakgrund (Rebhun, 

2008). Vidare har studier visat att högutbildade kvinnor som immigrerat i vuxen ålder ofta 

                                                 

2 En position som främst intas av fadern (Jonsson & Gähler, 1997). 
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upplever att immigrationen haft en negativ effekt på karriären och karriärsmöjligheterna 

(Iredale, 2001; Meares, 2010).  

Avsnittet visar bland annat på flera skillnader mellan individer med svensk respektive utländ-

sk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat har studier visat att individer med 

utländsk bakgrund har lägre inkomst- och utbildningsnivå samt att familjen tycks vara särskilt 

betydelsefull för immigranter.  

2.3 Uppsatsens frågeställningar 

Uppsatsen avser att undersöka följande frågeställningar:  

1. Hur ser sambanden ut mellan arbetsstatus och antalet egna utbildningsår för kvinnor med 

utländsk bakgrund i Sverige? 

2.  Hur ser sambanden ut mellan arbetsstatus och föräldrars utbildningsnivå för kvinnor med 

utländsk bakgrund i Sverige? 

3. Hur såg karriärsmobiliteten ut för kvinnor med utländsk bakgrund mellan åren 1991 och 

2000?  

Detta undersöks genom en jämförelse mellan kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med 

svensk bakgrund samt män med utländsk bakgrund.  

3 Data och metod 

3.1 Datamaterial  

Uppsatsen använder sig av data från den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU), under-

sökningsår 1991 och 2000. LNU är en surveyundersökning som pågått sedan 1968 och baser-

as på ett riksrepresentativt urval av den vuxna svenska befolkningen. Datans longitudinella 

utformning som gör den lämplig för studier av levnadsförhållanden över tid, varför just detta 

material använts i uppsatsen. Uppsatsens urval baseras på individer i åldrarna 20-64 år. Totalt 

uppgår urvalsstorlekarna till 5430 individer för årgång 1991 samt 4395 individer för årgång 

2000 utifrån en bruttourvalsstorlek på 10722 individer.  
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3.2 Variabler 

3.2.1 Beroende variabler 

Uppsatsens beroende variabel består av individens arbetsstatus har har fördelats i fyra kate-

gorier; utanför arbetsmarknaden, arbetare
3
, tjänstemän

4
 samt företagare

5
. Denna kodning är 

baserad på kategorier inom socioekonomisk indelning (SEI). SEI är en beskrivande klassifika-

tion av sociala grupper inom den förvärvarbetande befolkningen. Klassifikationen utgår från 

arton delvis hierarktiskt uppdelade grupper klassificerade utifrån individens yrke i relation till 

dess typiska utbildningskrav samt fackliga tillhörighet (SCB, 1982). Då SEI traditionellt kod-

ar individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden utefter deras tidigare yrke eller föräld-

rars yrke innebär detta att den ej redogör för en socioekonomisk klass representativ för indi-

vider utanför arbetsmarknaden. I uppsatsen har därför individer vilka kan ses representera en 

sådan klass tillkommit. I denna ingår långtidsarbetslösa, studerande samt hemarbetare i arbet-

sför ålder. I uppsatsen har även företagare och jordbrukare kodats samman till en kategori 

eftersom dessa hade en tämligen låg urvalsstorlek och skiljer sig från övriga kategorierna då 

de inte är anställda inom ett företag (SCB, 1982).  

SEI har använts i uppsatsen då är passande vid undersökning av individers arbetsmarknads-

positioner, livsmöjligheter och karriärsmobilitet. Användningen av klassifikationsprincipen 

kan kritiseras för att vara inaktuell på så vis att principens antagande om skillnader mellan de 

hierarkiskt uppdelade grupperna kan tänkas vara större än vad de är på arbetsmarknaden idag. 

3.2.2 Oberoende variabler 

I avsikt att undersöka för individens etniska bakgrund har kodning skett utifrån föräldrars 

medborgarskap vid individens födsel. Detta resulterade i två kategorier; svensk bakgrund 

samt utländsk bakgrund. I den första kategorin ingår individer födda i Sverige av föräldrar 

med svenskt medborgarskap medan den andra kategorin inkluderar individer födda utomlands 

och som immigrerat till Sverige samt individer födda i Sverige och där en eller båda föräldrar-

                                                 

3 SEI-koder: 11 (ej facklärda, varuproducerande), 12 (ej facklärda, tjänsteproducerande), 21 (facklärda, 

varuproducerande), 22 (facklärda, tjänsteproducerande).  

4 SEI-koder: 33 (lägre tjänstemän I), 34 (lägre tjänstemän II, utan underställda), 35 (lägre tjänstemän 

II, med underställda), 44 (tjänstemän på mellannivå, utan underställda), 45 (tjänstemän på mellannivå, 

med underställda), 54 (högre tjänstemän, utan underställda), 55 (högre tjänstemän, med underställda), 

57 (ledande befattningar) samt 60 (fria yrkesutövare med akademikeryrken). 

5 SEI-koder: 76 (ensamföretagare), 77 (mindre företagare), 78 (större företagare), 86 (mindre lantbruka-

re) samt 87 (större lantbrukare). 
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na var födda utomlands. Kodning på detta vis ökar urvalsstorleken och minskar risken för pro-

blem med instabilitet i estimeringen av koefficienterna och deras standardfel (Menard, 2002). 

Kvinnor och män med utländsk bakgrund har kodats i kategorierna man respektive kvinna, 

med man som referenskategori. Vidare har uppsatsen i avsikt att studera humankapitalets 

samband med arbetsstatus utgått från antalet utbildningsår som mått på humankapital. För att 

underlätta tolkning av koefficienterna för etnisk bakgrund och kön som huvudeffekt har antal-

et utbildningsår ett nollvärde på 9 år. På så vis skall antalet utbildningsår tolkas som värdet för 

varje ytterligare utbildningsår efter grundskolans nio år. För att studera sambandet mellan för-

äldrarnas humankapital och arbetsstatus hos kvinnor med utländsk bakgrund mäts  humankap-

ital efter högsta utbildningsnivå. Detta resulterade i tre kategorier; grundskola, gymnasieskola 

samt högskola/universitet. Till följd av kontroll för detta samband har det vidare varit av vikt 

att kontrollera för relationen mellan föräldrar och barn. Med anledning av detta har familje-

struktur vid uppväxt
6
 använts som mått på socialt kapital inom familjen (se Coleman, 1988). 

Variabeln har kodats till två kategorier; växte upp med båda föräldrarna samt växte upp med 

en förälder. I den andra kategorin ingår fall där skilsmässa skett, där föräldrarna aldrig bodde 

ihop, individer som fötts utanför äktenskapen samt fall där familjeformationen påverkats av 

att mor/far dött. Observeras bör att kodning av detta slag kan tänkas kritiseras då socialt kap-

ital vanligtvis ej mäts på detta vis, utan istället utifrån vilken mån individer är engagerade i 

sociala nätverk bortsett från familje- och vänkrets, deltagande i olika föreningar och frivilliga 

grupper eller genom att studera individens kontakter och tilliten till dessa (Rothstein, 2002). 

Modellerna kontrollerar även för individernas ålder, fördelat i fem kategorier med 56-64 år 

som referenskategori. Vidare har även individens civilstånd kodats till kategorierna ensamstå-

ende/singel samt sambo/gift. Med anledning av allt för låga urvalsenheter vid en vidare upp-

delning ingår individer vilka lever utan partner inkluderat änkor/änklingar, ensamstående och 

singlar i kategori ett samt individer vilka lever i samboförhållanden eller som är gifta i kate-

gori två. I modellerna står sambo/gift som referenskategori.  

I uppsatsen används modellerna huvudsakligen för att testa för interaktioner. För att möjlig-

göra detta har bland annat kön och etnisk bakgrund slagits samman, vilket resulterat i två vari-

abler; etnisk bakgrund hos kvinnor samt kön och utländsk bakgrund. I den förstnämnda ingår 

kategorierna kvinna med utländsk bakgrund samt kvinna med svensk bakgrund, med kvinna 

med svensk bakgrund som referenskategori. I den senare ingår kategorierna man med utländ-

sk bakgrund samt kvinna med utländsk bakgrund, med man som referenskategori.  

                                                 

6 Till och med 16 år. 
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I de modeller som avser att testa för skillnader mellan kvinnor med svensk respektive utländ-

sk bakgrund ingår följande parvisa interaktioner; 

 etnisk bakgrund och utbildning. 

 etnisk bakgrund och civilstånd; ensam. 

 etnisk bakgrund och familjestruktur; en förälder. 

 etnisk bakgrund och moderns respektive faderns högsta utbildningsnivå. 

I modellerna för år 2000 testas det även för interaktioner mellan etnisk bakgrund och arbets-

status år 1991, vilket delats in i två kategorier; etnisk bakgrund och utanför arbetsmarknaden 

år 1991 samt etnisk bakgrund och tjänsteman år 1991. I samtliga interaktioner står kvinnor 

med svensk bakgrund som referenskategori.  

Parvisa interaktioner sker även mellan kvinnor respektive män med utländsk bakgrund, där 

följande testas för i modellerna; 

 kön och utbildning. 

 kön och civilstånd; ensam.   

 kön och familjestruktur; en förälder. 

 kön och moderns respektive faderns högsta utbildningsnivå. 

Även här testas det i modellerna för år 2000 för interaktioner mellan arbetsstatus år 1991 hos 

kvinnor och män med utländsk bakgrund och arbetsstatus år 2000. I samtliga interaktioner 

står män med utländsk bakgrund som referenskategori.  

3.3 Metod 

I uppsatsen har multinomial logistisk regression (MLR) använts. Metoden är en form av logi-

stisk regression som kan användas då utfallsvariabeln har fler än två givna kategorier som inte 

går att ordna (DeMaris, 1995; Menard, 2002). Givet fyra kategorier; I, II, III, IV där IV är ref-

erenskategori utgår metoden från att jämföra den relativa risken för utfall i kategori I mot den 

relativa risken för utfall i referenskategorin, den relativa risken för utfall i kategori II mot den 

relativa risken för utfall i referenskategorin samt den relativa risken för utfall i kategori III 

mot den relativa risken för utfall i referenskategorin (Menard, 2002). För att möjliggöra detta 

kräver metoden att det finns lika många ekvationer som det finns kategorier i den beroende 

variabeln minus 1. Detta innebär att man tar hänsyn till samtliga kategorier inom den beroen-

de variabeln och kan jämföra modellernas effekter (DeMaris, 1995). Resultaten redovisas i 
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relativ riskkvot (RRR), vilket är kvoten mellan de relativa riskerna (Ejlertsson, 2003). Här 

gäller RRR < 1= den relativa risken är lägre för A än för B samt RRR > 1= den relativa risken 

var större för A än för B. Precis som vid oddskvoter innebär RRR =1,0 att ingen skillnad kan 

påvisas
7
.  

Då uppsatsen utgår från resultat givet de ovan beskrivna interaktionerna beskrivs resultaten i 

huvudeffekt, interaktionseffekt samt totaleffekt. I uppsatsen avser huvudeffekten kvinnor med 

svensk bakgrund/män med utländsk bakgrund (beroende på modell) medan interaktionseffekt-

en avser skillnaden för kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor med svensk bakgrund-

/män med utländsk bakgrund. Utifrån en kombination av huvudeffekt och interkationseffekt 

prediceras sedan en totaleffekt för kvinnor med utländsk bakgrund. Efterson resultaten redo-

visas i relativ risk (se ovan) med exponentierade koefficienter blir modellerna multiplikativa, 

och totaleffekten räknas ut som de exponentierade effekterna multiplicerade med varandra.  

4 Resultat 

Resultatdelen inleds med en deskriptiv tabell över antalet kvinnor och män med utländsk bak-

grund respektive svensk bakgrund (tabell 1.1), för att sedan visa på den procentuella fördel-

ningen av sociodemografiska variabler utefter kön och etnisk bakgrund (tabell 1.2 och 1.3). 

Detta följs av de multinomiala logistiska regressionerna (tabell 2.1, 2.2, 3.2 samt 3.3) samt 

korstabell över arbetsstatus 1991/2000 i avsikt att analysera karriärsmobiliteten (tabell 3.1). 

 

Tabell 1.1 Frekvensfördelning. Antal med svensk respektive utländsk bakgrund samt barn till individer med 

utländsk bakgrund. LNU; undersökningsåren 1991 och 2000.    

                                                 

7 Observera att riskkvot är något annat än odds. Exempel). Med tre kategorier A, B, C skulle oddset för A 

vara PA/(PB + PC ) medan riskkvoten istället skulle vara PA /PB om B är referenskategori.  

 Svensk bakgrund 

 

   1991        2000 

Utländsk bakgrund 

 

    1991          2000 

 Barn till dem med 

utländsk bakgrund 

1991           2000 

Båda föräldrarna  

svensk bakgrund 

   4568        3367 

 

  



 

 10 

 

Tabell 1.2 nedan visar att kvinnor med utländsk bakgrund var den näst största gruppen utanför 

arbetsmarknaden år 1991. Bland arbetare år 1991 var det procentuellt flest kvinnor med ut-

ländsk bakgrund Även bland företagare var kvinnor med utländsk bakgrund procentuellt fler, 

även om gruppen av kvinnor med svensk bakgrund var nästintill procentuellt jämnstor. Bland 

tjänstemän var det procentuellt flest män med svensk bakgrund. Vidare visar resultaten att det 

var vanligare för kvinnor med utländsk bakgrund att ha högutbildade föräldrar.  

 

Tabell 1.2 Frekvensfördelning. Sociodemografiska faktorer samt spridning vid antalet utbildningsår fördelat 

efter kön och etnisk bakgrund. LNU; undersökningsår 1991. 

En förälder med 

utländsk bakgrund 

  25              17 94                  107 

Båda föräldrarna 

utländsk bakgrund 

 572            627 45                   53 

n 4568           3367 597            644 139                160 

  Svensk bakgrund 

Män          Kvinnor 

 Utländsk bakgrund 

Män          Kvinnor 

n   2258         2310  365            372 

Arbetsstatus 

Utanför 

Arbetare 

Tjänstemän 

Företagare 

  

14,3 %     10,9 % 

40,1 %     40,2 % 

40,8 %     36,9% 

4,8 %       12,1 % 

  

24,2 %     16,0 %   

46,4 %     50,0 % 

26,1 %     22,0 % 

3,3 %       12,0 % 

Civilstånd 

Ensamstående 

Sambo/gift 

      

46,1 %     45,8 %  

53,9 %     54,2 % 

  

46,5 %     44,6 % 

53,5 %     55,4 % 

Ålder 

20-28 år 

29-37 år 

38-46 år 

47-55 år 

56-64 år 

  

21,3 %    23,0 % 

20,4 %    18,5 % 

23,2 %    24,2 % 

18,8 %    20,2 % 

39,5 %    38,4 % 

  

24,3 %      25,9 % 

24,3 %      25,9 % 

23,3 %      22,6 % 

13,9 %      16,0 % 

37,5 %      32,2 % 
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Tabell 1.3 nedan visar att det år 2000 var procentuellt fler kvinnor med utländsk bakgrund 

som befann sig utanför arbetsmarknaden än kvinnor och män med svensk bakgrund samt män 

med utländsk bakgrund. Vidare visar fördelningen att kvinnor med utländsk bakgrund i lägre 

utsträckning än andra var ensamstående och att de hade den procentuellt största andelen hög-

utbildade föräldrar.  

 

Tabell 1.3 Frekvensfördelning. Sociodemografiska faktorer samt spridning vid antalet utbildningsår fördelat 

efter kön och etnisk bakgrund. LNU; undersökningsår 2000. 

  Svensk bakgrund 

Män          Kvinnor 

 Utländsk bakgrund 

Män          Kvinnor 

n   1654         1711  411            394 

Arbetsstatus 

Utanför 

Arbetare 

Tjänstemän 

  

9,5 %       5,9 % 

52,9 %     45,7% 

32,3 %     35,0 % 

  

11,8 %     14,9 %   

46,9 %     35,8 % 

36,7 %     35,3 % 

Familjestruktur 

En förälder 

Två föräldrar 

  

13,4 %     12,4 %      

86,6 %     87,6 % 

  

16,4 %      17,9 % 

83,6 %      82,1 % 

Mor utbildning 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet 

  

73,0 %     72,2 % 

22,5 %     23,3 % 

4,4 %       4,5 % 

  

72,9 %     75,8 % 

22,7 %     22,9 % 

4,4 %       6,5 %  

Far utbildning 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet 

  

67,0 %     68,7 % 

25,0 %      25,2 % 

7,9 %        6,1 % 

  

64,0 %     57,8 % 

24,6 %      29,9 % 

11,5 %      12,3 % 

Utbildningsår 

Svensk man 

Svensk kvinna 

Utländsk man 

Utländsk kvinna 

 n          medelvärde     

1623      12,16 

1706      12,39 

280        12,44  

298        12,92 

 min     max     std. 

9          23       2,44 

9          25       2,73 

9          23       2,60 

9          34       3,33 
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Företagare 5,3 %       13,4 % 4,5 %       14,0 % 

Civilstånd 

Ensamstående 

Sambo/gift 

      

50,0 %     45,1 %  

50,0%     54,9 % 

  

48,6 %     44,2 % 

51,4 %     55,8 % 

Ålder 

20-28 år 

29-37 år 

38-46 år 

47-55 år 

56-64 år 

  

19,2 %    7,6  % 

22,7 %    24,7 % 

20,6 %    19,8 % 

21,5 %    26,6 % 

36,7 %    41,1 % 

  

14,5 %     19,3 % 

22,9 %     28,9 % 

20,1 %     22,4 % 

24,1 %     16,2 % 

38,6 %     35,6 % 

Familjestruktur 

En förälder 

Två föräldrar 

  

7,5 %     7,0 %      

92,5 %     93,0 % 

  

7,2 %     8,1 % 

92,8 %   91,9 % 

Mor utbildning 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet 

  

62,8 %     68,5 % 

30,9 %     26,3 % 

6,3  %      5,2  % 

  

64,8 %     66,5 % 

29,4 %     25,8 % 

5,7 %       7,7 %  

Far utbildning 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet 

  

59,3 %     66,1 % 

30,4 %     27,0 % 

10,3 %     6,9 % 

  

63,1 %    47,2 % 

28,4 %     37,8 % 

8,5 %      15,1 % 

Utbildningsår 

Svensk man 

Svensk kvinna 

Utländsk man 

Utländsk kvinna 

 n          medelvärde     

1361     12,87  

1385       12,94  

323         13,50  

345         13,58 

 min       max    std. 

9            25      2,74 

9            30      2,95 

9            28      3,29 

9            27      3,51 
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4.2 Multinomial logistisk regression 

Följande avsnitt redogör för den relativa risken att hamna utanför arbetsmarknaden, vara 

tjänsteman samt företagare då arbetare står som referenskategori.  

4.2.1 Arbetsstatus 

Kvinnor med utländsk vs. svensk bakgrund 

Resultaten från tabell 2.1 nedan (övre delen) redogör för den relativa riskkvoten att befinna 

sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Resultaten visar här att för kvinnor med utländ-

sk bakgrund var varje år av utbildning utöver grundskolans nio år hade 1,23 (1.69*0,73) 

gånger högre risk att vara utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Motsvarande samband 

för kvinnor med svensk bakgrund var 1,69 gånger högre risk. Sambandet för varje extra ut-

bildningsår var därmed 27 procent lägre för kvinnor med utländsk bakgrund för kvinnor 

(0,73-1= -0,27*100) än kvinnor med svensk bakgrund. Denna skillnad var statistiskt signifik-

ant. Vidare visade resultaten att för kvinnor med utländsk bakgrund där moderns högsta ut-

bildningsnivå som grundskola hade 1,88 (0,32*5,88) gånger högre risk att hamna utanför 

arbetsmarknaden vs. vara arbetare. För kvinnor med svensk bakgrund var motsvarande sam-

band 0,32 gånger lägre risk. Kvinnor med utländsk bakgrund hade därmed en högre relativ 

risk att hamna utanför arbetsmarknaden än kvinnor med svensk bakgrund om moderns högsta 

utbildning låg grundskolenivå. Detta blev  statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att då 

moderns högsta utbildningsnivå var gymnasial hade kvinnor med utländsk bakgrund 1,10 

(0,64*1,72) gånger högre risk att befinna sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Mot-

svarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 0,64 gånger lägre risk. Sambandet 

med gymnasial nivå som moderns högsta utbildningsnivå indikerar därmed att kvinnor med 

utländsk bakgrund hade 72 procent högre relativ risk (1,72-1= 0,72*100) att befinna sig utan-

för arbetsmarknaden år 2000 än kvinnor med svensk bakgrund. Detta blev ej statistiskt signi-

fikant. Kontrollerat för grundskola som faderns högsta utbildningsnivå hade kvinnor med utl-

ändsk bakgrund 0,22 (0,79*0,28) gånger lägre risk för att befinna sig utanför arbetsmarknaden 

vs. att vara arbetare. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 0,79 gånger 

lägre risk. Med andra ord hade kvinn-or med utländsk bakgrund 72 procent lägre relativ risk 

att hamna utanför arbetsmarknaden (0,28-1 = -0,72*100) jämfört kvinnor med svensk bak-

grund om faderns högsta utbildningsnivå var grundskola. Sambandets skillnad blev ej statist-

iskt signifikant. Vidare visar resultaten att för kvinnor med utländsk bakgrund om faderns 

högsta utbildningsnivå låg på gymnasial nivå hade 0,51 (0,63*0,82) gånger lägre risk att 
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hamna utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare. För kvinnor med svensk bakgrund var 

motsvarande samband 0,63 gånger lägre risk. Sambandet visar här att kvinnor med utländsk 

bakgrund hade 18 procent lägre relativ risk (0,82-1= -0,18*100) att hamna utanför arbets-

marknaden vs. vara arbetare än kvinnor med svensk bakgrund. Resultatet blev ej statistiskt 

signifikant.  

Vidare redogör tabell 2.1 (mellersta delen) för den relativa riskkvoten att vara tjänsteman vs. 

arbetare. Resultaten visar här att kvinnor med utländsk bakgrund för varje utbildningsår hade 

en totaleffekt på 1,44 (1,61*0,90) gånger högre risk att vara tjänsteman vs. arbetare. Motsvar-

ande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 1,61 gånger högre risk. Här indikerar 

sambandet med antalet utbildningsår att kvinnor med utländsk bakgrund hade 10 procent läg-

re relativ risk (0,90-1= -0,10*100) att vara tjänsteman vs. arbetare än vad kvinnor med svensk 

bakgrund hade. Sambandets skillnad blev dock ej statistiskt signifikant. Vidare visar resul-

taten att kvinnor med utländsk bakgrund då moderns högsta utbildningsnivå var grundskola 

hade 0,52 (0,89*0,59) gånger lägre risk att vara tjänstemän vs. arbetare. Motsvarande sam-

band för kvinnor med svensk bakgrund blev 0,89 lägre risk. Skillnaden i sambanden med 

grundskola som moderns högsta utbildningsnivå visar att kvinnor med utländsk bakgrund 

hade 41 procent lägre relativ risk (0,59-1= -0,41*100) att vara tjänstemän vs. arbetare än vad 

kvinnor med svensk bakgrund hade. Kontrollerat för om moderns högsta utbildningsnivå låg 

på gymnasial nivå hade kvinnor med utländsk bakgrund 0,44 (1,34*0,33) gånger lägre risk att 

vara tjänstemän vs. arbetare. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var här 

1,34 gånger högre risk. Sambanden visar här att kvinnor med utländsk bakgrund hade 67 pro-

cent lägre relativ risk (0,33-1= -0,67*100) att vara tjänstemän vs. arbetare än kvinnor med 

svensk bakgrund. Skillnaden i samband med moderns utbildningsnivå blev dock ej signifik-

anta. Vidare visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund då faderns högsta utbildnings-

nivå var grundskola hade 0,43 (0,59*0,74) lägre risk att vara tjänsteman vs. arbetare. Mot-

svarande samband hos kvinnor med svensk bakgrund var 0,59 lägre risk. Med andra ord hade 

kvinnor med utländsk bakgrund 26 procent lägre relativ risk (0,74-1= -0, 26*100) att vara 

tjänstemän vs. arbetare än vad kvinnor med svensk bakgrund hade. Resultatet blev dock ej 

statistiskt signifikant. Om faderns högsta utbildningsnivå istället var gymnasial hade kvinnor 

med utländsk bakgrund 0,36 (0,61*0,64) lägre risk för att vara tjänsteman vs. arbetare. Mot-

svarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 0,61 lägre risk. Sambandet visar att 

kvinnor med utländsk bakgrund hade 36 procent lägre risk (0,64-1= -0,36*100) att vara 

tjänstemän vs. arbetare än vad kvinnor med svensk bakgrund hade. Dock blev skillnaden i 

detta samband ej statistiskt signifikant.  
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Tabell 2.1 (nedre delen) redogör för den relativa riskkvoten att vara företagare vs. arbetare. 

Resultaten visar här att kvinnor med utländsk bakgrund efter varje extra år av utbildning hade 

1,03 (1,23*0,84) gånger högre risk att vara företagare vs. att vara arbetare. Motsvarande sam-

band för kvinnor med utländsk bakgrund var 1,23 gånger högre risk. Sambandet för varje 

extra utbildningsår var därmed av 16 procent lägre relativ risk (0,84-1= -0,16*100) för kvinn-

or med utländsk bakgrund vs. kvinnor med svensk bakgrund. Denna skillnad var dock ej stat-

istiskt signifikant. Resultaten visar vidare att kvinnor med utländsk bakgrund om moderns 

högsta utbildning var grundskola hade 1,16 (0,45*2,59) gånger högre risk att vara företagare 

vs. arbetare. Motsvarande samband hos kvinnor med svensk bakgrund var 0,45 gånger lägre 

risk. Resultaten visar därmed att kvinnor med utländsk bakgrund hade en högre relativ risk för 

att vara företagare vs. arbetare än kvinnor med svensk bakgrund. Detta blev dock ej statistiskt 

signifikant. Vidare visar tabell 2.1 att kvinnor med utländskt bakgrund om moderns högsta ut-

bildning låg på gymnasial nivå hade 2,17 (0,88*2,47) gånger högre risk att vara företagare vs. 

arbetare. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var här 0,88 gånger lägre 

risk. Sambandet visar här att kvinnor med utländsk bakgrund hade 147 procent högre relativ 

risk (2,47-1= 1,47*100) att vara företagare vs. arbetare än vad kvinnor med svensk bakgrund 

hade. Skillnaden i samband blev ej statistiskt signifikant. Avslutningsvis visar resultaten att 

kvinnor med utländsk bakgrund om faderns högsta utbildningsnivå var grundskola hade 0,48 

(0,83*0,59) gånger lägre risk att vara företagare vs. arbetare. Motsvarande samband hos kvi-

nnor med svensk bakgrund var 0,83 gånger lägre risk. Kontrollerat för samband med grund-

skolenivå som faderns högsta utbildningsnivå hade  kvinnor med utländsk bakgrund en lägre 

relativ risk att vara företagare vs. arbetare än vad kvinnor med svensk bakgrund hade. Skill-

naden i samband blev dock ej statistiskt signifikant. Om faderns högsta utbildningsnivå låg på 

gymnasial nivå hade kvinnor med utländsk bakgrund 0,44 (1,11*0,40) gånger lägre risk att 

vara företagare vs. arbetare. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 1,11 

gånger högre risk. Dock blev detta ej statistiskt signifikant. 

 

  Huvudeffekt 

 

Exp (b) 

 Interaktionseffekt 

Utländsk bakgrund 

Exp (b) 

 

Utanför      

Bakgrund  
referenskat.= svensk  

 27,38
* 

   

Tabell 2.1 Multinomial logistisk regression. Relativ riskkvot för kvinnor med utländsk respektive svensk bak-

grund att vara utanför arbetsmarknaden, tjänsteman samt företagare vs. arbetare1 år 1991. 
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Utbildningsår  1,69
*** 

 0,73
*** 

 

Civilstånd  
referenskat.= sambo/gift 

 2,02
** 

 1,03  

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

20-28 år 

       

 

     3,19 

  

 

 

29-37 år       1,81    

38-46 år       1,70    

47-55 år       1,98    

Familjestruktur  
referenskat.= två föräldrar 

 0,92  1,61  

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

Mor grundskola 

Mor gymnasium  

Far grundskola 

Far gymnasium 

 
      

     0,32
**

 

     0,64 

     0,79 

     0,63 

      

 

          5,88
*
 

          1,72 

          0,28 

          0,82 

 

Tjänstemän      

Bakgrund 
referenskat.= svensk  

 1,41    

Utbildningsår  1,61
*** 

 0,90  

Civilstånd 
referenskat.= sambo/gift 

 0,60
** 

 1,72  

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

     

20-28 år       0,14
***

    

29-37 år       0,26
***

    

38-46 år       0,45
**

    

47-55 år       0,94    

Familjestruktur 
referenskat.= två föräldrar 

      0,64
*
  2,64

 
 

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

         

           

 

Mor grundskola       0,89           0,59  

Mor gymnasium        1,34           0,33  

Far grundskola       0,59           0,74  
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Far gymnasium       0,61           0,64  

Företagare      

Bakgrund 
referenskat.= svensk  

 3,76    

Utbildningsår  1,23
***

  0,84  

Civilstånd 
referenskat.= sambo/gift 

 0,65  2,35  

Ålder 

referenskat. = 56-64 år 

 
 

   

20-28 år  0,22
***

    

29-37 år  0,39
** 

   

38-46 år  0,91    

47-55 år  0,97    

Familjestruktur 
referenskat.= två föräldrar 

 0,67  0,46  

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

     

Mor grundskola  0,45            2,59  

Mor gymnasium  0,88            2,47  

Far grundskola  0,83       0,59  

Far gymnasium  1,11            0,40  

Nagelkerke R
2 

n 

0,41 

1700 

    

 *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

Kvinnor vs. män med utländsk bakgrund 

Resultaten från tabell 2.2 nedan (övre delen) redogör för den relativa riskkvoten att befinna 

sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Resultaten visar här att kvinnor med utländsk 

bakgrund för varje år av utbildning utöver grundskolans nio år hade 1,24 (1,26*0,99) gånger 

högre risk att vara utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Motsvarande samband för män 

med utländsk bakgrund var 1,26 gånger högre risk. I sambanden för varje extra utbildningsår 

var det 1 procent lägre relativ risk (0,99-1= -0,01*100) för kvinnor med utländsk bakgrund än 

för män med utländsk bakgrund att vara utanför arbetsmarknaden vs. att vara arbetare. Denna 

skillnad i samband blev ej statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att kvinnor med 

utländsk bakgrund om moderns högsta utbildning var grundskola hade 2,23 (0,18*12,43) 

gånger högre risk att hamna utanför arbetsmarknaden vs. att vara arbetare. Motsvarande 
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samband för män med utländsk bakgrund var 0,18 gånger lägre risk. Med andra ord visade 

sambandet med grundskola som moderns högsta utbildning att kvinnor med utländsk 

bakgrund hade en högre relativ risk att befinna sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare 

än vad män med utländsk bakgrund hade. Dock blev detta ej statistiskt signifikant. Vidare 

finner vi att kvinnor med utländsk bakgrund hade 1,20 (0,42*2,86) gånger högre risk att vara 

utanför arbetsmarknaden vs. att vara arbetare om moderns högsta utbildning låg på gymnasial 

nivå. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 0,42 gånger lägre risk. 

Kvinnor med utländsk bakgrund hade, i samband med gymnasial nivå som moderns högsta 

utbildningsnivå, därmed nästintill dubbelt så stor relativ risk att hamna utanför arbe-

tsmarknaden vs. vara arbetare än män med utländsk bakgrund. Detta resultatet blev dock ej 

signifikant. I relation till grundskolenivå som faderns högsta utbildningsnivå visar resultaten 

att kvinnor med utländsk bakgrund hade 0,22 (0,84*0,27) gånger lägre risk att hamna utanför 

arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 

0,84 gånger lägre risk. I samband med grundskolenivå som faderns högsta utbildningsnivå 

hade kvinnor med utländsk bakgrund därmed 73 procent lägre relativ risk (0,27-1= -

0,73*100) än män med utländsk bakgrund att befinna sig utanför arbetsmarknaden vs. vara 

arbetare. Sambandens skillnad blev dock ej statistiskt signifikant. Slutligen visar resultatet att 

kvinnor med utländsk bakgrund då faderns högsta utbildning låg på gymnasial nivå hade 0,56 

(0,42*1,34) gånger lägre risk att hamna utanför arbetsmarknaden vs. att vara arbetare. Mot-

svarande samband för män med utländsk bakgrund var 0,42 gånger lägre risk. Sambandet med 

gymnasial nivå som faderns högsta utbildningsnivå var här 34 procent högre (1,34-1= 

0,34*100) för kvinnor med utländsk bakgrund än för män med utländsk bakgrund. Detta var 

dock ej statistiskt signifikant.  

Resultaten (mellersta delen) redogör för den relativa riskkvoten att vara tjänsteman vs. arbet-

are. Resultaten visar här att kvinnor med utländsk bakgrund för varje ytterligare utbildningsår 

efter grundskolans nio år hade 1,44 (1,40*1,03) gånger högre risk för att vara tjänstemän vs. 

arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 1,40 gånger högre risk. 

Sambandet med antalet utbildningsår var därmed 3 procent högre (1,03-1= 0,03*100) för 

kvinnor med utländsk bakgrund än för män med utländsk bakgrund. Skillnaden i sambandet 

blev ej statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att kontrollerat för grundskola som mod-

erns högsta utbildningsnivå hade kvinnor med utländsk bakgrund 0,70 (0,20*3,50) gånger 

lägre risk att vara tjänstemän vs. arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bak-

grund var 0,20 gånger lägre risk. Sambandet med grundskola som moderns högsta utbild-

ningsnivå visar att kvinnor med utländsk bakgrund hade mer än dubbelt så stor risk än män 
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med utländsk bakgrund att vara tjänstemän vs. arbetare. Detta blev dock ej statistiskt signifik-

ant. Kontrollerat för gymnasial utbildning som moderns högsta utbildning visar resultaten vid-

are att kvinnor med utländsk bakgrund hade 0,53 (0,43*1,24) gånger lägre risk att vara tjänst-

emän vs. arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 0,43 gånger 

lägre risk. Med andra ord var sambandet något högre för kvinnor med utländsk bakgrund än 

för män med utländsk bakgrund, dock blev det ej statistiskt signifikant. Sett till grundskole-

nivå som faderns högsta utbildningsnivå visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund 

hade 0,46 (1,56*0,30) gånger lägre risk att vara tjänstemän vs. arbetare. Motsvarande sam-

band för män med utländsk bakgrund var här 1,56 gånger högre risk. I samband med grund-

skolenivå som faderns högsta utbildningsnivå visar resultaten här att kvinnor med utländsk 

bakgrund hade 70 procent lägre relativ risk (0,30-1= - 0,70*100) än män med utländsk bak-

grund att vara tjänstemän vs. arbetare. Ej heller denna skillnad i samband var statistiskt signi-

fikant. Slutligen visar resultaten att kontrollerat för gymnasial utbildning som faderns högsta 

utbildning hade kvinnor med utländsk bakgrund 0,44 (1,45*0,31) gånger lägre risk att vara 

tjänstemän vs. arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 1,45 

gånger högre risk. Här visar sambandet med gymnasial utbildning som faderns utbildnings-

nivå att kvinnor med utländsk bakgrund hade 69 procent lägre relativ risk (0,31-1= -

0,69*100) än män med utländsk bakgrund att vara tjänstemän vs. arbetare. Detta blev ej stat-

istiskt signifikant.  

Slutligen redogör tabell 2.2 (nedre delen) för den relativa riskkvoten att vara företagare vs.  

arbetare. Resultaten visar här att kvinnor med utländsk bakgrund för varje extra utbildningsår 

hade 1,03 (1,16*0,89) gånger högre risk att vara företagare vs. arbetare. Motsvarande sam-

band för män med utländsk bakgrund var 1,16 gånger högre risk. I samband med antalet ut-

bildningsår hade kvinnor med utländsk bakgrund här 11 procent lägre relativ risk (0,89-1= -

0,11*100) än män med utländsk bakgrund att vara företagare vs. arbetare. Dock blev detta ej 

statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund om moderns 

högsta utbildningsnivå var grundskolenivå hade 4,5 (0,62*7,27) gånger högre risk att vara 

företagare vs. arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 0,62 gång-

er lägre risk. Sambandet med grundskola som moderns högsta utbildning visar därmed att kvi-

nnor med utländsk bakgrund hade en högre relativ risk än män med utländsk bakgrund att 

vara företagare vs. arbetare. Sett till gymnasial utbildning som moderns högsta utbildnings-

nivå hade kvinnor med utländsk bakgrund 0,91 (0,78*1,17) gånger lägre risk att vara företag-

are vs. arbetare. I motsvarande samband hade män med utländsk bakgrund 0,78 gånger lägre 

risk. Även här indikerar sambandet med moderns utbildningsnivå att kvinnor med utländsk 
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bakgrund hade en högre risk än män med utländsk bakgrund att vara tjänstemän vs. arbetare.  

Inga av skillnader i samband med moderns högsta utbildningsnivå var dock statistiskt signifi-

kanta. Vidare visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund kontrollerat för grundskola 

som faderns högsta utbildningsnivå hade 0,58 (0,83*0,70) gånger lägre risk att vara företagare 

vs. arbetare. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 0,83 gånger lägre 

risk. Sambandet var för kvinnor med utländsk bakgrund av 30 procent lägre relativ risk (0,70-

1= -0,30*100) än för män med utländsk bakgrund. Dock blev denna skillnad ej statistiskt sig-

nifikant. Avslutningsvis visar tabell 2.2 att kvinnor med utländsk bakgrund om faderns högsta 

utbildningsnivå låg på gymnasial nivå hade 0,50 (0,72*0,70) gånger lägre risk att vara före-

tagare vs. arbetare. Motsvarande samband för män med ut-ländsk bakgrund var 0,72 gånger 

lägre risk. Sambandet med gymnasial utbildning som faders högsta utbildningsnivå var då 30 

procent (0,70-1= -0,3*100) av lägre relativ risk för kvinnor med utländsk bakgrund än för 

män med utländsk bakgrund. Detta blev ej statistiskt signifikant.  

Tabell 2.2 Multinomial logistisk regression. Relativ riskkvot för kvinnor respektive män med utländsk bakgrund 

att vara utanför arbetsmarknaden, tjänsteman samt företagare vs. arbetare8 år 1991. 

  Huvudeffekt 

 

Exp (b) 

 Interaktionseffekt 

Kvinna 

Exp (b) 

Utanför     

Kön 
referenskat. = man 

 0,07
 

  

Utbildningsår  1,26
** 

 0,99
 

Civilstånd 
referenskat. = sambo/gift 

 0,67
 

 2,40
 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

20-28 år 

29-37 år 

38-46 år 

47-55 år 

        

       4,54
*
 

       1,64 

       1,26  

       1,44 

  

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

 0,60  2,61 

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

       

                                                 

8 I modellen är arbetare är referenskategori till utanför arbetsmarknaden, tjänsteman samt företagare. 
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Mor grundskola  0,18            12,43 

Mor gymnasium   0,42  2,86 

Far grundskola  0,84  0,27 

Far gymnasium  0,42  1,34 

Tjänstemän     

Kön 
referenskat. = man 

 0,46   

Utbildningsår       1,40
*** 

 1,03 

Civilstånd 
referenskat. = sambo/gift 

      2,31
* 

 0,31
* 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

    

20-28 år       0,48   

29-37 år       0,77   

38-46 år       0,90
 

  

47-55 år  
      

 1,09   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

      1,13  1,67 

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

       

Mor grundskola       0,20            3,50 

Mor gymnasium        0,43            1,24 

Far grundskola    1,56       0,30 

Far gymnasium       1,45            0,31 

Företagare     

Kön 
referenskat. = man 

 0,16   

Utbildningsår       1,16  0,89 

Civilstånd 
referenskat. = sambo/gift 

      1,04  0,80 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

     

20-28 år       1,69   

29-37 år       1,39   

38-46 år       2,33   
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47-55 år       0,83   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

 0,51  0,73 

Föräldrars utbildning 

referenskat.=högskola/uni. 

    

Mor grundskola       0,62  7,27 

Mor gymnasium  0,78  1,17 

Far grundskola       0,83  0,70 

Far gymnasium  0,72  0,70 

Nagelkerke R
2
 

n 

0,34 

477 

   

 *p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

4.2.2 Karriärsmobilitet  

Kvinnor med utländsk bakgrund 

Tabell 3.1 nedan redogör för karriärsmobiliteten mellan åren 1991 och 2000. Resultaten visar 

att den procentuellt starkaste uppåtriktade rörelsen skett för de kvinnor som år 1991 befann 

sig utanför arbetsmarknaden och som år 2000 var arbetare. Ökningen var procentuellt sett mer 

än dubbelt så stor som den rörelse där kvinnor med utländsk bakgrund gick från att befinna 

sig utanför arbetsmarknaden år 1991 och vara tjänstemän år 2000. Den procentuellt starkaste 

rörelsen var nedåtriktad, och gällde för kvinnor med utländsk bakgrund som var tjänstemän. 

Tabellen visar tecken immobilitet.  

Tabell 3.1 Korstabell. Karriärsmobilitet hos kvinnor med utländsk bakgrund åren 1991/2000. Andel i procent. 

  

Utanför 

Arbetsstatus -91 

    Arbetare 

 

Tjänsteman 

 

Företagare 

Arbetsstatus - 00 

Utanför 

Arbetare 

Tjänsteman 

Företagare 

 

        27,0 % 

        16,1 % 

        6,7 % 

        12,0 % 

 

18,9 % 

66,7 % 

11,7 % 

        4,0 % 

 

     40,5 % 

14,0 %  

78,3 % 

     4,0 %  

 

13,5 % 

3,2 % 

3,3 % 

80,0 % 

n 32 77 76 30 
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Kvinnor med utländsk vs. svensk bakgrund 

Tabell 3.2 nedan (övre delen) redogör för den relativa riskkvoten för att befinna sig utanför 

arbetsmarknaden vs. vara arbetare. Fokus riktas här mot karriärsmobiliteten. Kvinnor med 

utländsk bakgrund som befann sig utanför arbetsmarknaden år 1991 hade 5,75 (2,30*2,50) 

gånger högre risk att befinna sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare år 2000. Motsvar-

ande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 2,30 gånger högre risk. Sambandet med 

att befinna sig utanför arbetsmarknaden år 1991 visade att kvinnor med utländsk bakgrund 

hade 150 procent högre relativ risk (2,50-1=1,50*100) än kvinnor med svensk bakgrund. 

Detta blev ej statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund 

som var tjänstemän år 1991 hade 1,24 (3,78*0,33) högre relativ risk att befinna sig utanför ar-

betsmarknaden vs. vara arbetare år 2000. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bak-

grund var 3,78 gånger högre risk. Sambandet med att vara tjänsteman år 1991 visar att kvinn-

or med utländsk bakgrund hade 67 procent lägre relativ risk (0,33-1= -0,67*100) än kvinnor 

med svensk bakgrund, dock blev detta ej statistiskt signifikant. Vidare visar tabellen att de 

kvinnor med utländsk bakgrund som var företagare år 1991 hade 9,01 (5,24*1,72) gånger 

högre risk att befinna sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare år 2000. Motsvarande 

samband för kvinnor med svensk bakgrund var 5,24 gånger högre risk. Sambandet med före-

tagande år 1991 visar att kvinnor med utländsk bakgrund hade 72 procent högre relativ risk 

(1,72-1=0,72*100) än kvinnor med svensk bakgrund. Resultatet blev statistiskt signifikant. 

Resultaten från tabell 3.2 (mellersta delen) redogör för den relativa riskkvoten att vara tjänste-

man vs. arbetare. Fokus riktas här mot karriärsmobiliteten. Resultaten visar att kvinnor med 

utländsk bakgrund som befann sig utanför arbetsmarknaden år 1991 hade 14,86 (2,36*6,30) 

gånger högre risk att vara tjänstemän vs. arbetare år 2000. Motsvarande samband för kvinnor 

med svensk bakgrund var 2,36 gånger högre risk. Sambandet med att ha befunnit sig utanför 

arbetsmarknaden år 1991 visar att kvinnor med utländsk bakgrund hade mer än dubbelt så stor 

relativ risk att vara tjänstemän vs. arbetare år 2000 än vad kvinnor med svensk bakgrund 

hade. Resultatet blev statistiskt signifikant. Resultaten visar vidare att kvinnor med utländsk 

bakgrund som var tjänstemän år 1991 hade 45,31 (16,91*2,68) gånger högre risk att vara detta 

vs. arbetare även år 2000. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 16,91 

gånger högre risk. Sambandet med att vara tjänsteman år 1991 visar att kvinnor med utländsk 

bakgrund hade 168 procent högre relativ risk (2,68-1=1,68*100) än kvinnor med svensk bak-

grund att vara tjänstemän vs. arbetare år 2000. Dock blev detta ej statistiskt signifikant. Slut-

ligen visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund som var företagare år 1991 hade  

8,72 (3,04*2,87) gånger högre risk att vara tjänstemän vs. arbetare år 2000. Motsvarande sam-
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band för kvinnor med svensk bakgrund var 3,04 gånger högre risk. Sambandet med att vara 

företagare år 1991 visar att kvinnor med utländsk bakgrund hade nästan dubbelt så stor risk att 

vara tjänstemän vs. arbetare år 2000 än kvinnor med svensk bakgrund. Detta skillnad blev 

statistiskt signifikant. 

Resultaten i tabell 3,2 (nedre delen) redogör för den relativa riskkvoten att vara företagare vs. 

arbetare. Här riktas fokus mot karriärsmobiliteten. Resultaten visar att kvinnor med utländsk 

bakgrund som befann sig utanför arbetsmarknaden år 1991 hade 37,67 (0,51*73,87) gånger 

högre risk att vara företagare vs. arbetare år 2000. Motsvarande samband för kvinnor med 

svensk bakgrund var 0,51 gånger lägre risk. Sambandet med att befinna sig utanför arbets-

marknaden år 1991 var betydligt större för kvinnor med utländsk bakgrund än för kvinnor 

med svensk bakgrund. Resultatet blev dock ej statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att 

kvinnor med utländsk bakgrund som var tjänstemän år 1991 hade 9,20 (5,90*1,56) gånger 

högre relativ risk att vara företagare vs. arbetare år 2000. Motsvarande samband hos kvinnor 

med svensk bakgrund var 5,90 gånger högre risk. Sambandet med att vara tjänsteman år 1991 

visar att kvinnor med utländsk bakgrund hade 56 procent större relativ risk (1,56-1=0,56*100) 

att vara företagare vs. arbetare år 2000 än vad kvinnor med svensk bakgrund hade, dock blev 

detta ej signifikant. Slutligen visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund som var före-

tagare år 1991 hade 73,38 (51,32*1,43) gånger högre risk att även år 2000 vara företagare vs. 

arbetare. Motsvarande samband för kvinnor med svensk bakgrund var 51,32 gånger högre 

risk. Sambandet visar här att kvinnor med utländsk bakgrund hade 43 procent större relativ 

risk (1,43-1=0,43*100) än kvinnor med svensk bakgrund att fortfarande vara företagare vs. 

arbetare år 2000. Detta blev ej statistiskt signifikant. 

Tabell 3.2 Multinomial logistisk regression. Relativ riskkvot för kvinnor med utländsk respektive svensk bak-

grund att vara utanför arbetsmarknaden, tjänstemän samt företagare vs. arbetare9 år 2000.  

  Huvudeffekt 

 

Exp (b) 

 Interaktionseffekt 

Utländsk kvinna 

Exp (b) 

Utanför     

Etnisk bakgrund 
referenskat. = svensk 

 0,17
 

  

Utbildningsår  1,18
**

  1,12
 

Civilstånd  0,91
 

 1,75 

                                                 

9 I modellen är arbetare är referenskategori till utanför arbetsmarknaden, tjänsteman samt företagare. 
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referenskat. = sambo/gift 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

    

20-28 år         1,10   

29-37 år        0,55   

38-46 år        1,03   

47-55 år        0,49   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

 1,25  1,89 

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

    

Mor grundskola  1,02  2,31 

Mor gymnasium  1,29  0,86 

Far grundskola  0,42  0,96
 

Far gymnasium  0,47  0,44 

Arbetsstatus 1991 
referenskat.= arbetare 

    

Utanför  2,30
* 

 2,50 

Tjänsteman  3,78
*** 

 0,33 

Företagare       5,24
**

  1,72
***

 

Tjänstemän     

Etnisk bakgrund 
referenskat. = svensk  

 0,00
 

  

Utbildningsår  2,36
** 

 1,13 

Civilstånd 
referenskat. = sambo/gift 

 0,50
*** 

 2,42
 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

    

20-28 år         1,00   

29-37 år        1,08   

38-46 år        1,11   

47-55 år       0,82   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

 1,10  0,86 

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 
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Mor grundskola  1,66  0,98 

Mor gymnasium  1,60  0,36 

Far grundskola  0,13
*** 

 5,39 

Far gymnasium  0,19
**

  2,28 

Arbetsstatus 1991 
referenskat.= arbetare 

   
 

Utanför      2,36
** 

 6,30
*
 

Tjänsteman      16,91
*** 

 2,68 

Företagare      3,04
*
  2,87

***
 

Företagare     

Etnisk bakgrund 
referenskat. = svensk 

       5,74   

Utbildningsår        1,19
**

  1,11 

Civilstånd 
referenskat. = sambo/gift 

       0,64  1,89 

Ålder 
referenskat. = 56-64  år 

    

20-28 år        2,93   

29-37 år       0,86   

38-46 år       1,52   

47-55 år       1,10   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

      0,27  3,41 

Föräldrars utbildning 

referenskat.= högskola/uni. 

  
 

  

Mor grundskola        1,59            0,55 

Mor gymnasium        1,85            0,15 

Far grundskola        0,17
**

            1,93 

Far gymnasium        0,18
*
             0,62 

Arbetsstatus 1991 
referenskat.= arbetare 

 
 

  

Utanför        0,51  73,87
** 

Tjänsteman        5,90
*** 

 1,56 

Företagare        51,32
***

  1,43 
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Nagelkerke R
2 

n 

0,56 

1201 

   

*p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

Kvinnor vs. män med utländsk bakgrund 

Tabell 3.3 nedan (övre delen) redogör för den relativa riskkvoten att befinna sig utanför arbet-

smarknaden vs. vara arbetare. Fokus riktas här mot karriärsmobiliteten. Resultaten visar att 

kvinnor med utländsk bakgrund som befunnit sig utanför arbetsmarknaden år 1991 hade 4,46 

(5,73*0,78) gånger högre risk att befinna sig utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare även 

år 2000. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 5,73 högre risk. Sam-

bandet visar här att kvinnor med utländsk bakgrund hade 22 procent lägre relativ risk (0,78-

1= -0,22*100) än män med utländsk bakgrund att fortfarande befinna sig utanför arbetsmark-

naden vs. vara arbetare år 2000 om de befann sig utanför arbetsmarknaden år 1991. Detta blev 

ej statistiskt signifikant. Vidare visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund som var 

tjänstemän år 1991 hade 1,47 (13,38*0,11) gånger högre risk att befinna sig utanför arbets-

marknaden vs. vara arbetare år 2000. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund 

var 13,38 gånger högre risk. Sambandet med att ha varit tjänsteman år 1991 visar därmed att 

kvinnor med utländsk bakgrund hade 89 procent mindre relativ risk (0,11-1= -0,89*100) än 

män med utländsk bakgrund att hamna utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare år 2000. 

Detta blev dock ej statistiskt signfikant. Slutligen visar resultaten att kvinnor med utländsk 

bakgrund som var företagare år 1991 hade 6,72 (3,22*2,09) gånger högre risk att befinna sig 

utanför arbetsmarknaden vs. vara arbetare år 1991. Motsvarande samband hos männen var 

3,22 gånger högre risk. Sambandet med att ha varit företagare år 1991 visar på så vis att kvi-

nnor med utländsk bakgrund hade mer än dubbelt så stor relativ risk att befinna sig utanför 

arbetsmarknaden vs. vara arbetare år 2000 än vad män med utländsk bakgrund hade. Detta 

blev ej statistiskt signifikant. 

Resultaten från tabell 3.3 (mellersta delen) redogör för den relativa riskkvoten att vara tjänste-

man vs. arbetare. Här med fokus på karriärsmobiliteten. Resultaten visar att kvinnor med ut-

ländsk bakgrund som hade befunnit sig utanför arbetsmarknaden år 1991 hade 17,46 

(5,60*3,12) gånger högre risk att vara tjänstemän vs. arbetare. Motsvarande samband för män 

med utländsk bakgrund var 5,60 gånger högre risk. Sambandet med att ha befunnit sig utanför 

arbetsmarknaden visar med andra ord att kvinnor med utländsk bakgrund hade mer än dubbelt 

så stor relativ risk än män med utländsk bakgrund att vara tjänstemän vs. arbetare år 2000. 

Detta blev dock ej signifikant. Resultaten visar vidare att kvinnor med utländsk bakgrund som 

var tjänstemän år 1991 hade 49,07 (55,14*0,89) gånger högre risk att vara tjänstemän vs. 
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arbetare även år 2000. Motsvarande samband hos män med utländsk bakgrund var hela 55,14 

gånger högre risk. Här visar sambandet med att vara tjänsteman år 1991 att kvinnor med ut-

ländsk bakgrund hade 11 procent lägre relativ risk (0,89-1= -0,11*100) än män med utländsk 

bakgrund att fortfarande vara tjänstemän vs. arbetare år 2000. Detta resultat blev dock ej stat-

istiskt signifikant. Slutligen visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund som var före-

tagare år 1991 hade 6,28 (3,16*1,99) gånger högre risk att vara tjänstemän vs. arbetare år 

2000. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 3,16 gånger högre risk. På 

så vis visar sambandet med företagande år 1991 här att kvinnor med utländsk bakgrund hade 

nästintill dubbelt så stor relativ risk att vara tjänstemän vs. arbetare år 2000 än vad män med 

utländsk bakgrund hade. Detta blev dock ej statistiskt signifikant.  

Slutligen redogör resultaten i tabell 3.3 (nedre delen) för den relativa riskkvoten att vara före-

tagare vs. arbetare. Här med fokus på karriärsmobilitet. Resultaten visar här att kvinnor med 

utländsk bakgrund som befann sig utanför arbetsmarknaden år 1991 hade 3,68 (4,09*0,90) 

gånger högre risk att vara företagare vs. arbetare år 2000. Motsvarande samband för män med 

utländsk bakgrund var 4,09 gånger högre risk. Sambandet med att vara utanför arbetsmark-

naden år 1991 visar att kvinnor med utländsk bakgrund hade 10 procent lägre relativ risk 

(0,90-1= 0,10*100) än män med utländsk bakgrund att vara företagare vs. arbetare år 2000. 

Detta blev ej signifikant. Vidare visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund som var 

tjänstemän år 1991 hade 10,49 (22,32*0,47) gånger högre risk att vara företagare vs. arbetare 

år 2000. Motsvarande samband för män med utländsk bakgrund var 22,32 gånger högre risk. 

Sambandet med att vara tjänsteman år 1991 visar här att kvinnor med utländsk bakgrund hade 

hela 53 procent lägre relativ risk (0,47-1= -0,53*100) än män med utländsk bakgrund att vara 

företagare vs. arbetare år 2000. Sambandet blev ej statistiskt signifikant. Slutligen visar result-

aten att kvinnor med utländsk bakgrund som var företagare år 1991 hade 8,01 (6,79*1,18) 

gånger högre risk att vara företagare vs. arbetare även år 2000. Motsvarande samband för män 

med utländsk bakgrund var 6,79 gånger högre risk. Sambandet med företagande år 1991 visar 

att kvinnor med utländsk bakgrund hade 18 procent högre relativ risk än män med utländsk 

bakgrund att fortfarande vara företagare vs. arbetare år 2000. Dock blev skillnaden ej statist-

iskt signifikant. 
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Tabell 3.3 Multinomial logistisk regression. Relativ riskkvot för kvinnor och män med utländsk bakgrund att 

vara utanför arbetsmarknaden, tjänstemän samt företagare vs. arbetare10 år 2000.  

                                                 

10 I modellen är arbetare är referenskategori till utanför arbetsmarknaden, tjänsteman samt företagare.  

  Huvudeffekt 

 

Exp (b) 

 Interaktionseffekt 

Kvinnor 

Exp (b) 

Utanför     

Kön 
referenskat. = man 

 0,06
 

  

Utbildningsår  1,05  1,28
 

Civilstånd 
referenskat. = sambo/gift 

 0,74
 

 1,75
 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

    

20-28 år        6,26   

29-37 år        5,21   

38-46 år        5,38   

47-55 år        2,06   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

  1,37  5,68 

Föräldrars utbildning 
referenskat. = högskola/uni. 

    

Mor grundskola       1,85  2,33 

Mor gymnasium       3,08  0,73 

Far grundskola       0,66  0,59 

Far gymnasium   
    1,77  0,11 

Arbetsstatus 1991 
referenskat.= arbetare 

    

Utanför  5,73
* 

 0,78 

Tjänstemän  13,38
** 

 0,11 

Företagare  3,22       2,09 

Tjänstemän     

Kön 
referenskat. = man 

  0,24   
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Utbildningsår   1,32
** 

 1,14 

Civilstånd 
referenskat. = gift/sambo 

  0,72  1,49 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

    

20-28 år         1,09   

29-37 år         2,50   

38-46 år         1,99   

47-55 år         3,24   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

  0,57  2,39 

Föräldrars utbildning 
referenskat.= högskola/uni. 

    

Mor grundskola   1,84  0,80 

Mor gymnasium   2,37  0,24 

Far grundskola   0,88       0,76 

Far gymnasium   2,60       0,15 

Arbetsstatus 1991 
referenskat.= arbetare 

    

Utanför   5,60
** 

 3,12 

Tjänsteman   55,14
*** 

 0,89 

Företagare   3,16       1,99 

Företagare     

Kön 
referenskat. = man 

  0,00   

Utbildningsår   0,69
 

      1,84 

Civilstånd 
referenskat. = gift/sambo 

  0,94       0,98 

Ålder 
referenskat. = 56-64 år 

     

20-28 år          17,17   

29-37 år         0,51   

38-46 år         4,00   

47-55 år         4,81   

Familjestruktur 
referenskat. = två föräldrar 

  4,63      8,73 
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*p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001 

4 Diskussion 

Uppsatsens resultat visar att antalet utbildningsår hade en positiv effekt på sannolikheten att 

kvinnor med utländsk bakgrund och samtliga tre kategorier av arbetsstatus (tabell 2.1 och 2.2) 

samt att kvinnor med utländsk bakgrund i genomsnitt hade fler utbildningsår än övriga (tabell 

1.2). Detta kan ses i ljuset att Beckers teori om humankapitalet och investering i betydelsefull-

a resurser, och tänkas styrka teorin.  

Kvinnor med utländsk bakgrund hade dock lägre relativ risk att hamna inom de olika arbets-

statuskategorierna än män med utländsk bakgrund och kvinnor med svensk bakgrund. Där-

med tycks utbildningår ha varit av mindre betydelse för kvinnor med utländsk bakgrund. Int-

ressant är också att antalet utbildningsår visar på positiva samband med att befinna sig utanför 

arbetsmarknaden, vilket direkt motsäger Beckers teori. Detta kan för kvinnor och män med ut-

ländsk bakgrund förklaras av att humankapitalet ej är landsspecifikt och på vis påverkar ut-

fallet, dock visade det sig att utfallet även för kvinnor med svensk bakgrund var positivt, 

något som motsäger en stor andel tidigare forskning. Detta kan förklaras utifrån det aktuella 

ekonomiska situationen i landet, vilken kan ha drivit högutbildade individer från arbetsmark-

naden. Observeras bör dock att merparten av resultaten ej blev signifikanta, och en förklaring 

Föräldrars utbildning 
referenskat.=högskola/uni. 

     

Mor grundskola   1,84      9,66 

Mor gymnasium   0,98      0,04 

Far grundskola   0,01      23,96 

Far gymnasium   3,12      0,02 

Arbetsstatus 1991 
referenskat.= arbetare 

   
 

Utanför   4,09
* 

     0,90 

Tjänsteman   22,32
* 

     0,47 

Företagare   6,79      1,18 

Nagelkerke R
2 

n 

0,70 

288 
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till resultaten kan rent tekniskt vara påverkad av vilka som befann sig inom kategorin, exemp-

elvis studenter.  

I regressionerna uppkom få signifikanta resultat, vilket här bör tas i beaktande. I relation till 

föräldrarnas utbildning visar det sig att faderns humankapital hade en svagare negativ effekt 

på arbetsstatus hos kvinnor med utländsk bakgrund jämfört med män med utländsk bakgrund 

och kvinnor med svensk bakgrund. Med andra ord tycks ej faderns utbildningsnivå ha haft 

särskilt stor betydelse för kvinnor med utländsk bakgrund och deras arbetsstatus. Då effekten 

var negativ även vad beträffar kvinnornas risk att befinna sig utanför arbetsmarknaden jämfört 

med att vara arbetare tycks sambandet indikera att faderns humankapital hade inverkan på 

huruvida kvinnor med utländsk bakgrund höll sig inom arbetsmarknaden jämfört med utanför.    

Moderns utbildningsnivå tycks istället ha haft en stark positiv effekt på kvinnor med utländsk 

bakgrund och sannolikheten för dem att hamna utanför arbetsmarknaden samt vara företagare 

(se tabell 2.1 samt 2.2). Detta kan tolkas som att moderns humankapital hade inverkan på kvi-

nnor med utländsk bakgrund och deras arbetsstatus, vilket ur ett hierarkiskt uppdelat perspek-

tiv av arbetsstatus ledde till traditionellt sämre positioner på den svenska arbetsmarknaden.  

Vidar visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund i högre utsträckning än andra hade 

högutbildade föräldrar samtidigt som de i genomsnitt hade fler antal utbildningsår (Tabell 

1.2). Detta kan vara ett tecken på att humankapital hos föräldrarna de facto hade viss betydel-

se för kvinnornas utbildning men ej på deras arbetsstatus. En förklaring till resultaten kan då 

vara att kvinnorna påverkats av föräldrnas humankapital och utbildat sig i hemlandet, vilket 

utifrån teorin om landsspecifikt humankapital talar för att värdet av deras humankapital såled-

es är lägre på den svenska arbetsmarknaden. Detta kan förklara varför kvinnor med utländsk 

bakgrund uppvisade en lägre relativ risk för att vara tjänstemän jämfört med arbetare. Dock 

har ett sådant samband ej studerats och uppsatsen kontrollerar inte heller för utbildningsland. 

Detta kan dock vara av vikt i för framtida studier.  

Vad beträffar karriärsmobiliteten visar resultaten att kvinnor med utländsk bakgrund hade en 

högre positiv relativ risk för immobilitet än kvinnor med svensk bakgrund (se tabell 3.2). 

Dock hade kvinnor med utländsk bakgrund i materialet en lägre relativ risk för immobilitet 

under åren jämfört med män med utländsk bakgrund (se tabell 3.3). Detta gäller bortsett från 

immobilitet inom företagande mellan åren 1991/2000 där kvinnor med utländsk bakgrund i 

materialet hade en högre positiv effekt att befinna sig inom arbetsstatusen under båda åren. 

Dessutom visar det sig dock att kvinnor med utländsk bakgrund hade en högre relativ risk för 

att vara företagare, oavsett tidigare arbetsstatus (se tabell 3.2 och 3.3). Detta kan förklaras av 
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att kvinnor med utländsk bakgrund har det svårare att röra sig inom olika arbetsstatusfält, och 

att dem efter långvariga försök att integreras på samt röra sig inom arbetsmarknaden startar 

egna företag.  

Idag genomförs flera projekt med syftet att förbättra förutsättningarna för individer med ut-

ländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden, bland anant bidrar den svenska staten med 

rådgivning för intreprenörer med bland annat utländsk bakgrund. Detta kan kritiseras då de 

fokuserar mer på etableringen av företagande hos individer med utländsk bakgrund och min-

dre på integrering in på en befintliga arbetsmarknad med större juridisk trygghet. Ändock 

hade det i framtida studier varit intressant att närmare studera sambanden mellan intreprenör-

skap hos kvinnor med utländsk bakgrund och familjen som socialt kapital. Inte minst då 

forskningen tycks vara i behov av kunskap om kvinnor med utländsk bakgrund på arbets-

marknaden. Inte minst då statliga projekt avsedda för att förbättra arbetsmarknadsintegration-

en för individer med utländsk bakgrund riktar stort fokus mot intreprenörskap.  
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