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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte ämnar undersöka svenskars benägenhet att välja en utrikes född 

partner utifrån individers bostadsort samt deras egen och föräldrars utbildning. Valet av 

partner analyseras utifrån ett perspektiv där valet inte sker slumpmässigt utan styrs av 

faktorer som påverkar möjligheterna till vilken partner svenskar träffar. Tidigare 

forskning har främst studerat parförhållanden mellan olika minoritetsgrupper och 

minoriteters tendens att ha en inrikes född partner. Eftersom parförhållanden mellan 

majoriteten och minoriteterna anses vara en indikator på hur starka gränserna är mellan 

olika grupper i samhället, är det av sociologiskt intresse att också studera hur 

majoritetsgruppen väljer en partner från minoritetsgrupper.  

Teoriavsnittet beskriver inledningsvis begreppen endogami, homogami och exogami 

som olika former av parförhållanden för att sedan diskutera hur svenskars 

partnermarknad påverkas av deras socioekonomiska resurser och sociala kontext. 

Datamaterialet som används i studien kommer från SUDA:s undersökning Young Adult 

Panel Study från år 1999 och studiens urval består av individer födda i Sverige av 

svenskfödda föräldrar som vid undersökningstillfället var i ett parförhållande. Logistisk 

regressionsanalys är den metod som tillämpats för att analysera svenskars benägenhet 

att ha en utrikes född partner. Studiens resultat indikerar att föräldrars utbildning, till 

skillnad från respondenters egen utbildning, hade en betydande effekt på benägenheten 

att ha en partner som är född utomlands. Det visar också att svenskar som bor i 

storstäder är mer benägna att ha en utrikes född partner i jämförelse med de som bor på 

landsbygden. Samspelet mellan individers socioekonomiska bakgrund och sociala 

kontext kan således påverka vilken partnermarknad som är tillgänglig för varje individ 

och är därmed avgörande för svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner.  

Nyckelord 

Exogami, partnermarknad, socioekonomisk status, social kontext, Young Adult Panel 

Study, logistisk regressionsanalys.



 

  

Innehållsförteckning 

 

Inledning .............................................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställning ......................................................................................................................................... 2 

Avgränsningar........................................................................................................................................................... 2 

Disposition ................................................................................................................................................................. 3 

Tidigare forskning ............................................................................................................................ 3 

Introduktion till teori ............................................................................................................................................. 3 

Socioekonomiska resurser och status ............................................................................................................ 6 

Social kontext och social kontakt ...................................................................................................................... 8 

Hypotes ........................................................................................................................................................... 9 

Data och Metod ............................................................................................................................... 11 

Young Adult Panel Study, YAPS (1999) ....................................................................................................... 11 

Variabler och operationalisering av centrala begrepp .............................................................. 12 

Beroende variabel ................................................................................................................................................ 12 

Oberoende variabler ........................................................................................................................................... 13 

Kontrollvariabler .................................................................................................................................................. 14 

Logistisk regressionsanalys ............................................................................................................................. 15 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................................................. 16 

Resultat och analys ....................................................................................................................... 17 

Resultat av bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser ......................................... 19 

Diskussion ........................................................................................................................................ 23 

Problematisering av datamaterial och metod .......................................................................................... 25 

Förslag på framtid forskning ........................................................................................................................... 26 

Referenser ........................................................................................................................................ 27 

Bilagor ............................................................................................................................................... 29 

 



 

 
1 

Inledning 

Vad tror du kan vara avgörande för vilken partner du har? Vad betyder din partners etnicitet 

och finns det bakomliggande mekanismer som omedvetet styr ditt val? Vilken roll spelar 

individers sociala miljö för sannolikheten att träffa en utrikes född partner? Frågan är om vi 

verkligen är helt medvetna över vad som påverkar valet av partner.  

 

Tidigare forskning om val av partner mellan majoritets- och minoritetsgrupper har främst 

fokuserat på bakomliggande mekanismer för hur olika minoritetsgrupper väljer sina partners 

samt på fördelarna för minoritetsgruppen att ha en partner från majoriteten. (Dribe & Lundh, 

2008; Mayda 2006; Kalmijn, 1998).  

Faktum är att parförhållanden mellan majoritetsgruppen och minoritetsgrupper kan förkorta 

och underlätta integrationsprocesser för minoriteterna, likaså tyder det på 

majoritetsbefolkningens grad av acceptans av landets nya befolkning (Dribe & Lundh, 2008; 

Dribe & Lundh, 2011; Kalmijn & Van Tubergen, 2010; Goldscheider, 2007).  

Sveriges invandringshistoria är ett demografiskt fenomen som förändrat landets 

befolkningssammansättning och som lett till att olika grupper i samhället har olika 

förutsättningar. De utrikes födda som invandrat till Sverige måste införskaffa nya kunskaper 

och resurser som den inhemska befolkningen redan har. Utrikes födda tvingas därmed börja 

om på nytt för att uppnå samma socioekonomiska status som svenskar. Glappen mellan olika 

sociala grupper är därför stora och den socioekonomiska statusen ojämlikt fördelad (Dribe & 

Lundh, 2008). Etniska minoriteters integration i Sverige är därför en fråga av sociologisk 

samt politisk relevans och intresse inom samhällsvetenskapen. Det är av betydelse att 

analysera en motsatt aspekt och istället fokusera på hur svenskar som majoritetsgrupp väljer 

en utrikes född partner. Den aktuella undersökningen kommer att ge möjlighet till ny kunskap 

om ett fenomen som kan vara svårt att vidröra. Uppsatsen ämnar därför undersöka vad som 

styr svenskars benägenhet att ha en en utrikes född partner då ett väl integrerat samhälle 

bidrar till högre tolerans och mindre främlingsfientlighet mellan olika grupper. 
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Syfte och frågeställning 

Uppsatsens huvudämne handlar om hur egen samt föräldrars utbildning och bostadsort 

påverkar svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner. I tidigare forskning har 

utbildning varit en utmärkande och betydande faktor som socioekonomisk resurs i valet av 

partner (Dribe & Lundh, 2008; Kalmijn, 1998). Utbildning kommer därför också att vara 

fokus i denna studie om svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner. Individers 

socioekonomiska status påverkas dels av deras egen utbildningsnivå liksom av deras 

föräldrars. Då föräldrars socioekonomiska resurser och sociala bakgrund påverkar hela 

familjens socioekonomiska status är det av relevans att även studera föräldrars 

utbildningsnivå. Alltså kan föräldrarnas utbildningsnivå ha en indirekt påverkan på vilken 

partner deras barn har (Kalmijn, 1998).     

 

Platsen där individer bor kan påverka vilken partner de träffar. Sammansättningen av olika 

grupper i bostadsorten och interaktionen människorna emellan kan möjliggöra eller begränsa 

vilken partner individer träffar och på så vis är bostadsort en viktig faktor att analysera 

(Ghilagaber & Goldscheider, 2007).  

Sammanfattningsvis är syftet att analysera sambandet mellan utbildning och svenskars 

benägenhet att ha en partner som är född utomlands samt att undersöka om det finns 

skillnader mellan att bo i storstad eller på landsbygden. Frågeställningen lyder: 

 

Vad är sambanden mellan svenskars egen samt föräldrars utbildningsnivå, deras bostadsort 

och benägenheten att ha en utrikes född partner? 

Avgränsningar  

Studien baseras på sekundärt datamaterial från SUDA:s undersökning Young Adult Panel 

Study (YAPS) från år 1999 och det är just unga svenskars benägenhet att ha en utrikes född 

partner som är uppsatsens fokus.  

Utrikes födda partners definieras av partners födda utanför Sverige. Det hade varit intressant 

att analysera hur det skiljer sig mellan partnernas nationaliteter i svenskars benägenhet att ha 

en utrikes född partner. Datamaterialet från YAPS innehåller dock inte tillräckligt många 

observationer för att kunna fokusera på sådana skillnader i val av partner. 
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Huvudurvalet i studien och uppsatsens huvudsakliga avgränsning består av respondenter 

födda i Sverige av svenskfödda föräldrar samt att respondenterna var i ett parförhållande vid 

undersökningstillfället. I urvalet är 17,9 procent av respondenterna gifta, 57,4 procent 

samboende och 24,8 procent särboende. I denna studie ingår alla typer av parförhållanden, 

inte enbart äktenskapliga då alla par i Sverige inte väljer att gifta sig. Utbildning är mer stabilt 

över tid än inkomst och därför kommer utbildningsnivå att vara den socioekonomiska resurs 

som analyseras i sambandet mellan svenskars utbildningsnivå och benägenheten att ha en 

utrikes född partner. ”Respondenter” i uppsatsen refererar till de som i urvalet är svenskfödda 

av svenskfödda föräldrar med en partner.  

Disposition 

Inledningen har introducerat studiens frågeställning och syfte samt gett en överblick av vad 

studien handlar om. Som en introduktion till studiens huvudsakliga ämne presenterar nästa 

avsnitt tidigare forskning som behandlar äktenskapliga fenomen. Teorier om socioekonomisk 

status och social kontext diskuteras därefter som bakomliggande mekanismer till hur 

människor väljer partner vilket följs av en redogörelse för studiens hypoteser. Nästföljande 

avsnitt redovisar den data och metod som tillämpats i analysprocessen. Resultatet och 

analysen redogörs därefter med hjälp av en deskriptiv tabell och logistiska 

regressionsmodeller. I diskussionen sammanflätas teorierna med studiens resultat och 

avslutningsvis ges en problematisering av datamaterial och metod samt förslag till vidare 

forskning inom området. 

Tidigare forskning 

Introduktion till teori 

Tidigare forskning som granskats i studiens syfte rör främst tre olika begrepp gällande val av 

partner. Begreppen som nedan nämns handlar om hur olika grupper gifter sig inom eller 

utanför sina tillhörande grupper och vilka faktorer som kan ligga bakom respektive 

äktenskapsform. Uppsatsens syfte är att analysera faktorer som har en inverkan på svenskars 

benägenhet att ha en utrikes född partner och inte enbart äktenskap som civilstånd. De 
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huvudsakliga begreppen används ändå som referensramar då valet av partner avgörs på 

samma grunder som ett eventuellt påföljande äktenskap.  

 

Endogami innebär att två individer från samma grupp eller sociala kategori ingår äktenskap 

(Dribe & Lundh, 2008: 330). Kalmijn (1998) argumenterar exempelvis för hur familjen, 

religionen och staten kan uppmuntra endogami och fungera som sanktioner mot 

”blandäktenskap”. Familjen uppmuntrar exempelvis till endogami genom att formellt föredra 

att barnen har en partner från samma sociala grupp. Religionen motiverar i sin tur endogami 

på grund av ängslan att annars förlora anhängare. Dock menar han att staten fungerar som den 

striktaste sanktionen mot blandäktenskap då lagar och regelverk kan motverka giftermål 

mellan olika sociala grupper (Kalmijn, 1998: 401).  

Det kan diskuteras huruvida familjens roll och inflytande i svenkars val av partner fortfarande 

är av betydelse. Trots att familjens roll inte är avgörande för beslutet av partner kan det 

indirekt påverka det slutgiltiga valet. Familjens åsikter och tankar om partnern kan fungera 

som en dold barriär som det inte talas högt om.  

 

Homogami handlar å andra sidan om individers tendens att söka en partner som liknar dem 

själva med hänsyn till utseende, intressen, utbildning och så vidare (Kalmijn, 1998: 396). 

Kalmijn (1998) skriver om utbildningshomogami som ett exempel på homogama företeelser. 

Den eventuella partnerns utbildningsnivå bör ligga nära individens egna och vanliga platser 

där par möts är högskolor och universitet (Kalmijn, 1998: 414). Ett exempel på ett 

utbildningshomogamt par kan vara då ena partnern har en kandidatexamen och den andra en 

masterexamen. Båda partnernas utbildningsnivå ligger med andra ord nära varandra vilket är 

det som karaktäriserar utbildningshomogami.  

 

Begreppet exogami är motsatsen till endogami och innebär istället äktenskap mellan två 

individer tillhörande olika sociala grupper eller sociala kategorier (Dribe & Lundh, 2008: 

330). Tidigare studier har undersökt vilka bakomliggande faktorer som kännetecknar 

exogama par mellan minoritetsgrupper. Det är dock av intresse att belysa en annan aspekt av 

fenomenet där majoritetsgruppens preferenser och benägenhet att ha en utrikes född partner 

tas i beaktande. 

 

Tendenser till endogami, homogami och exogami kan grundas i den så kallade 

äktenskapsmarknadens struktur. Äktenskapsmarknaden kan definieras som en idé om vad 
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som bestämmer en människas val av partner och hur individer matchas till par (Kalmijn, 

1998). Eftersom studien inte studerar äktenskapliga parförhållanden används istället 

begreppet partnermarknad. Partnermarknaden används som ett bildligt uttryck för det 

osynliga rum som styr vilken partner individer träffar. Dynamiken i partnermarknaden 

bestäms utifrån preferenser grundade i bland annat socioekonomiska och geografiska faktorer 

(Kalmijn, 1998). Partnermarknaden kan ses ur två dimensioner, individen kan styra sitt val 

utifrån personliga preferenser men samtidigt kan strukturer inverka i valet av partner. 

Inledningsvis diskuteras partnermarknaden utifrån ett individbaserat perspektiv och därefter 

ur ett strukturellt perspektiv.    

 

Sökandet efter en partner grundat i personliga preferenser utgår dels från att utvinna något 

från partnerns tillgångar (Dribe & Lundh, 2008), dels från preferenser att ha en partner som 

liknar dem själva Kalmijn (1998). Individers preferenser kan antas vara grundade i 

socioekonomiska resurser, på så vis går de personliga preferenserna hand i hand med de 

socioekonomiska resurserna. Den andra styrande mekanismen bakom individers val av 

partner kan vara strukturellt betingad. Institutioner som familjen, religionen, staten, skolan 

samt geografiska och demografiska mönster är exempel på strukturella betingelser som skapar 

preferenser i partnermarknaden. Institutioner kan därmed styra personliga preferenser och 

påverka vilken partner individer träffar (Kalmijn, 1998). 

 

Sveriges inträde i den Europeiska Unionen har gett upphov till en utökad partnermarknad och 

gett större möjligheter till variation i svenskarnas val av partner. Globaliseringsprocesser och 

resmöjligheter har varit avgörande faktorer för den ökade andelen exogama parförhållanden i 

Sverige (Haandrikman, 2012: 3). En annan faktor till fenomenet är Sveriges 

invandringshistoria och den ökade andelen utrikes födda i landet som kan antas ha stort 

inflytande på hur individer med olika bakgrund interagerar med varandra. Antalet invandrare i 

Sverige har över tid ökat och år 2011 beräknades Sverige ha 1 427 296 utrikes födda av en 

befolkning på totalt 9 482 855. Alltså utgörs 15 procent av den totala befolkningen av utrikes 

födda personer (Statistiska Centralbyrån, SCB). Demografiska förändringar och olika 

migrationsmönster kan således ge upphov till olika äktenskapstrender och till följd av 

geopolitiska reformer är partnermarknaden i Sverige inte längre lika begränsad som tidigare. 

Möten med människor från andra länder ökar svenskars sannolikhet att ha en partner från 

utlandet (Haandrikman, 2012: 5). Interaktionen mellan olika sociala grupper är grundläggande 

för att kunna studera svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner. Det har varit 
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lämpligt att diskutera Sveriges befolkningssammansättning och invandringshistoria för att 

illustera och förstå hur partnermarknaden förändras och inverkar i svenskars benägenhet att ha 

en utrikes född partner.  

Socioekonomiska resurser och status 

Individers socioekonomiska resurser och status diskuteras här djupare för att ge en klarare 

bild över hur socioekonomiska resurser påverkar individers partnerval ur ett individbaserat 

perspektiv. 

Socioekonomiska resurser är de tillgångar som individer samlar på sig under livets gång och 

som påverkar individers socioekonomiska status. Utbildning är en dimension av vad som 

definierar individers socioekonomiska status och kan ligga till grund för hur människor väljer 

partner. (Kalmijn, 1998: 408). Socioekonomisk status kan tillskrivas individer och skaffas av 

individerna själva genom exempelvis utbildning. Familjen och i synnerhet föräldrarna är 

aktörerna som kan tillskriva sina barn den status som de själva innehar. Barn inkluderas 

automatiskt i den givna sociala gruppen eller kategorin som föräldrarna tillhör (Kalmijn, 

1991). Det är dock inte nödvändigtvis så när barnen kommer upp i vuxen ålder.  

 

Kalmijn (1998) använder sig av just socioekonomisk status som en del av förklaringen till 

utbildningshomogami (Kalmijn, 1998: 408-409). Tendensen till utbildningshomogami kan 

ske utifrån två preferensrelaterade utgångspunkter. Människor tenderar å ena sidan att gifta 

sig med en partner som liknar dem själva, en partner som exempelvis har liknande smak eller 

lika intressen, eller å andra sidan med någon som maximerar deras socioekonomiska status.  

Partnermarknaden kan därmed antas vara präglad av konkurrens om vilken individ som får 

vilken partner beroende på individernas socioekonomiska resurser och status. Ju mer 

attraktiva socioekonomiska resurser en individ har att erbjuda, desto mer tilltalande är 

individen på partnermarknaden (Kalmijn, 1998: 398).  

 

Majoritetsgruppen behöver nödvändigtvis inte locka med sin egen utbildning men lockas 

däremot av andras utbildningsnivå, i det här fallet minoritetsgruppernas. På så sätt kan det 

antas att minoritetsgruppernas utbildningsnivå kan vara en resurs som majoriteten tar i 

beaktande i valet av en utrikes född partner och utbildning kan därmed även anses vara en 

betydande faktor för exogami, liksom för homogami.  
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Dribe och Lundh (2008) argumenterar i sin studie om exogami i Sverige för hur utbyte av 

socioekonomiska resurser i exogama par kan vara fördelaktigt. I ett parförhållande mellan en 

inrikes född och en utrikes född kan den utrikes födde exempelvis kompensera sin låga status 

i samhället med sin utbildning. En inrikes född med låg utbildning kan istället utbyta sina 

kulturella resurser och nätverk mot den utrikes föddes utbildningsnivå (Dribe & Lundh, 2008: 

330, 345). Studiens resultat visar slutligen att exogama par i Sverige (där den ena är 

svenskfödd och den andra utrikes född) underlättar och förkortar integrationsprocessen för 

den utrikes födde (Dribe & Lundh, 2008: 330, 345). 

 

Utbildning är starkt återkommande i litteraturen och är en betydelsefull faktor för vilken 

partner en individ träffar eller har. Dribe och Lundhs (2008) forskningsresultat syftar till att 

högre utbildningsnivå hos både majoritetsgruppen och minoritetsgrupper är positivt 

sammankopplat till exogami mellan majoriteten och minoriteter. På grund av bristande 

kulturella kunskaper fungerar den utrikes föddes utbildningsnivå som en resurs att utbyta i ett 

parförhållande med en svensk. Forskarna argumenterar alltså för att ju högre utbildning 

individer har desto mindre slutna är de till sin etniska eller sociala grupp och är därmed mer 

benägna till exogami (Furtado, 2008; Dribe & Lundh, 2008).  

 

En annan aspekt på hur utbildningsnivå som resurs kan påverka benägenheten till exogami 

mellan majoriteten och minoriteter är skillnader i utbildningsnivå mellan dessa grupper. 

Utbildningsskillnaderna i sig kan vara ett större hinder för exogami än det sociala ursprunget 

mellan partnerna. Ett exempel är utbildningshomogami där högutbildade tenderar att ha en 

partner som också är högutbildad för att på så sätt behålla sin socioekonomiska status. De 

starka tendenserna till utbildningshomogami kan indirekt minska sannolikheten till exogami 

mellan inrikes och utrikes födda. Det vill säga att ju högre skillnader mellan utrikes och 

inrikes föddas utbildningsnivå desto lägre sannolikhet för exogami mellan dessa grupper 

(Kalmijn, 1991: 515; Kalmijn, 1998: 408). 

 

Utbildningens ständiga återkommande i studier om val av partner är kärnan i resonemangen 

trots att den beskrivs utifrån olika dimensioner. Socioekonomiska resurser och status i studien 

om svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner är relevant att undersöka då tidigare 

forskning har lagt lite fokus på majoritetsgruppers benägenhet till exogami, i detta fall 

svenskar. Det kan möjligen vara en följd av att exogami mellan den inhemska befolkningen 

och utrikes födda inte sker i lika stor utsträckning som homo- och endogami. Svenskars 
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socioekonomiska resurser och sociala bakgrund är minst lika viktiga att undersöka för att 

kunna kartlägga hur dessa faktorer påverkar svenskars benägenhet att ha en utrikes född 

partner.   

Social kontext och social kontakt 

Det strukturella perspektivet syftar till geografiska faktorer och hur individers bostadsort som 

social kontext påverkar vilken partner individer träffar. Bostadsort kan vara en viktig faktor 

att kontrollera för i analysen av svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner då den 

sociala kontexten människor växer upp och lever i kan vara avgörande för vilka människor de 

träffar. Kontakten mellan olika grupper av människor kan breddas eller begränsas beroende 

på var individer har vuxit upp eller bor. Hur integrerat eller segregerat ett bostadsområde är 

bestämmer därför vilka grupper som kommer att interagera med varandra. Den sociala 

kontakten med olika grupper och kategorier i samhället samspelar alltså med individers 

sociala kontext (Ghilagaber & Goldscheider, 2007).  

 

Enligt Peachs (1980) undersökning som behandlar exogami mellan etniska minoriteter i USA, 

har den sociala kontexten individer växer upp i en stark sammankoppling med sannolikheten 

att träffa en partner som tillhör en annan social grupp eller kategori. Dribe och Lundhs (2008) 

undersökning om exogami i Sverige visar att exogami mellan utrikes födda och svenskar är 

vanligare på landsbygden än i storstäderna. Forskarna menar att det kan bero på att 

bostadsegregationen och den högre andelen invandrare i storstäderna ökar sannolikheten till 

endogami inom etniska grupper respektive exogami mellan etniska grupper. Sannolikheten till 

exogami mellan utrikes födda och svenskar minskar därför till följd av de starka endogama 

och exogama mönstren inom och mellan minoritetsgrupperna (Dribe & Lundh, 2008: 343).  

Till skillnad från Dribe och Lundh (2008) som fokuserar på minoriteters benägenhet till 

exogami kan det antas att storstädernas mer heterogena befolkning istället ökar sannolikheten 

för svenskar att ha en utrikes född partner. 

 

En annan strukturell aspekt som en del av den sociala kontexten är hur sociala kontaktnät 

skapas och upprätthålls. Kalmijn (1998) menar att människors tendens till social kontakt med 

människor som tillhör samma eller liknande kultur leder till att homogama grupper formas. 

Ett exempel på en social kontext där homogami är vanligt förekommande är som tidigare 

nämnts institutioner som högskolor och universitet. Dessa institutioner fungerar som ”match-

making”-platser för de som studerar men utesluter de som inte studerar. Å andra sidan 



 

 
9 

innehåller dessa institutioner samtidigt människor tillhörande olika sociala kategorier vilket 

kan ge upphov till subkulturer som lägger mindre vikt vid sociala gränser. Alltså kan den 

sociala kontexten och människorna i den begränsa eller utöka individers möjlighet att träffa 

en partner som tillhör en annan social grupp (Kalmijn, 1991: 515).  

 

Individers tillgång till olika partnermarknader är därmed begränsad på grund av att det finns 

sociala och geografiska faktorer som bestämmer vilken partnermarknad som är tillgänglig 

(Niedomysl, Östh & van Ham, 2012: 1121). Således kan det finnas en signifikant skillnad i 

samband med vilken partner individer har beroende på om de bor i storstad eller på 

landsbygden. Det är centralt att undersöka variabeln bostadsort, storstad respektive 

landsbygd, för att identifiera och beskriva vilket samband som finns mellan den sociala 

kontexten och svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner. 

 

Sammanfattningsvis skulle resonemanget kunna tolkas som att högutbildade individer är mer 

benägna till exogami. Utbildningsnivån hos individer och individers föräldrar förefaller vara 

starkt påverkande faktorer för sannolikheten att ha en partner från en annan social grupp än 

sin egen, det vill säga exogami. Dribe och Lundh (2008) och Kalmijns (1998) aspekter 

sammanfaller då de refererar till att högutbildade individer eller individer med högutbildade 

föräldrar lättare kan gå utanför den etniska gruppens gränser.  

Den sociala kontexten är också en framträdande faktor för sannolikheten att ha en utrikes född 

partner beroende på hur befolkningssammansättningen ser ut där individer bor. 

Hypotes 

Syftet med studien är att analysera sambandet mellan svenskars egen och deras föräldrars 

utbildningsnivå och benägenheten att ha en partner som är utrikes född samt analysera vilka 

skillnader det finns mellan olika bostadsorter. Teoriavsnittet är grundläggande för de 

hypoteser som här presenteras. Hypoteserna kommer att utgå från svenskarnas egen och deras 

föräldrars utbildningsnivå som socioekonomiska resurser samt skillnader på bostadsort, 

storstad kontra landsbygd, som huvudsakliga sociala kontexter.  

 

Respondenters utbildningsnivå är en viktig variabel att analysera. Kalmijns (1998) teori 

påpekar att utbildningshomogami är ett vanligt fenomen bland högutbildade men nämner inte 

något specifikt om hur sambandet ser ut mellan olika etniska gruppers utbildningsnivå och 
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utbildningshomogami. Dock visar Dribe och Lundhs (2008) studie att utbildningsnivå och 

etnicitet har ett samband med exogami, det vill säga ju högre utbildningsnivå en utrikes född 

person har desto större är sannolikheten att använda sig av utbildningsnivån som en resurs att 

utbyta med en svensk partner. Teorin kan även gälla för majoritetsgruppen då högre 

utbildningsnivå gör att individer är mindre bundna till sin etniska eller sociala grupp och 

sannolikheten kan därför öka även för svenskar att ha en partner som är utrikes född (Dribe & 

Lundh, 2008: 340).  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan högre utbildning bland svenskar och 

benägenheten att ha en partner som är utrikes född.  

 

Den andra hypotesen tar avstamp i den första hypotesens resonemang om att hög utbildning 

kan leda till att individer inte känner sig lika bundna till sin sociala grupp eller kategori. Det 

är viktigt att påpeka att Dribe och Lundhs (2008) teori syftar till att högre utbildning hos 

minoritetsgruppen ökar sannolikheten till exogami då utbildning fungerar som en 

socioekonomisk resurs att utbyta med sin svenska partner. I den här studien appliceras teorin 

istället på hög utbildning hos majoritetsgruppen som en ökande faktor för benägenheten till 

exogami då majoriteten inte är bunden till etniska begränsningar i lika stor utsträckning 

(Dribe & Lundh, 2008: 340). Kalmijns (1998) teori kan här användas för att förklara hur 

individers förhållningssätt kan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå som socioekonomisk 

status när den tillskrivs barnen (Kalmijn, 1998: 398). Det vill säga att om föräldrarna är 

högutbildade och förmodligen mindre bundna till sina sociala grupper kan deras barn 

förväntas följa samma spår och på så sätt vara mer benägna till exogami. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan svenskar med högre utbildade föräldrar och 

benägenheten att ha en partner som är utrikes född. 

 

Den sociala kontexten där individer bor kan vara en bestämmande faktor för vilka människor 

som interagerar och träffar varandra. Dribe och Lundh (2008) fann att exogami mellan 

svenskar och utrikes födda utifrån minoriterternas perspektiv var vanligare på landsbygden än 

i storstäder. Befolkningssammansättningen skiljer sig mellan storstad och landsbygd då 

storstäders mer heterogena befolkning tenderar att vara mer segregerad än på landsbygden. 

Deras tolkning är att endogama och homogama mönster mellan olika minoritetsgrupper inte 

är lika starka på landsbygden då invandrartätheten är mindre på landsbygden än i storstäderna. 
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Det vill säga att chansen för en utrikes född att träffa en partner från samma land är mindre 

eftersom det finns färre utrikes födda på landsbygden. Benägenheten till endogami är därför 

mindre samtidigt som benägenheten till exogami med inrikes födda då blir större. För de 

inrikes födda kan det vara tvärtom, den mindre andelen utrikes födda på landbygden minskar 

de inrikes föddas benägenhet till exogami med utrikes födda (Dribe & Lundh, 2008: 343).  

 

Trots Dribe och Lundhs (2008) resultat kan storstädernas invandrartäthet förväntas ha en 

motsatt effekt, alltså att benägenheten att en svensk har en utrikes född partner ökar eftersom 

fler utrikes födda bor i större städer och svenskar och utrikes födda på så sätt träffas i större 

utsträckning. Den sociala kontexten anpassar och bestämmer hur svenskars partnermarknad 

ser ut beroende på var de bor (Ghilagaber & Goldscheider, 2007). 

 

Hypotes 3: Svenskars benägenhet att träffa en utrikes född partner har ett positivt samband 

med att bo i större städer. 

Data och Metod  

I detta avsnitt presenteras den sekundärdata och metod som använts i studien med hänsyn till 

frågeställningen. Följaktligen ges en djupare redovisning av variablerna med relevans för 

studiens syfte samt en presentation av metoden. Slutligen redovisas studiens tillvägagångssätt.  

Young Adult Panel Study, YAPS (1999)  

Frågorna som var av intresse för studien hittades i olika datamaterial från både LNU 

(Levnadsnivåundersökningen) och SUDA – YAPS (Stockholm University Demography Unit 

– Young Adult Panel Study). YAPS undersöker unga vuxnas ”planer, förväntningar och 

attityder” till familj- och arbetsliv på 2000-talet vilket var passande för avgränsningen till 

unga svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner till skillnad från LNU som 

undersöker hela svenska befolkningen. Fokus på unga vuxna grundas i att valet av partner i 

större utsträckning sker när människor är i yngre åldrar.  

Datamaterialet samlades in av Statistiska Centralbyrån i Örebro vid tre tillfällen år 1999, 2003 

och 2009 genom post- och webbenkätundersökningar (SUDA). I denna studies datamaterial 
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ingår dock endast variabler från 1999 års undersökning då den innehåller de variabler som är 

mest väsentliga och då det är samma respondenter vid samtliga undersökningstillfällen.  

I enkätundersökningen från 1999 fanns ett huvudurval om 3408 individer födda i Sverige 

av svenskfödda föräldrar samt ett mindre urval om 951 individer födda i Sverige av föräldrar 

födda i Polen eller Turkiet. Det totala antalet respondenter var 2820 vilket utgör 65 procent av 

de tillfrågade individerna. Respondenterna var vid undersökningstillfället 22, 26 och 30 år 

gamla då populationen som YAPS:s ämnade undersöka var just unga vuxna. 

 

Studiens specifika urval - etnisk bakgrund och respondenter med partner 

Intresset ligger i att analysera personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar och därför 

har respondenter med polsk och turkisk bakgrund filtrerats bort från studiens urval. 

Respondenter utan partner har också exkluderats ur urvalet eftersom vi ämnar undersöka 

respondenter med partner trots att olika grupper kan skilja sig i benägenheten att ha partner. 

Det ursprungliga urvalet i sekundärdatat var 2820 respondenter men var efter filtreringen 

totalt 1711 respondenter. Totalt 57 respondenter med polsk och turkisk bakgrund i 

sekundärdatat hade själva partners från Polen eller Turkiet. Om respondenterna med polsk 

och turkisk bakgrund skulle ha inkluderats i urvalet för analysen hade observationerna räknats 

som exogami fastän paren egentligen var endogama.   

Variabler och operationalisering av centrala 

begrepp 

Beroende variabel 

Utrikes född partner 

Studiens frågeställning syftar till att utifrån olika faktorer ta reda på sannolikheten för att 

svenskar har utrikes födda partners. Respondenterna tillfrågades med fyra svarsalternativ i 

vilket land deras partner var född; Sverige, annat nordiskt land, Europa och 

Asien/Afrika/Latinamerika. Det är viktigt att poängtera att uppsatsen är avgränsad till att 

undersöka svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner oberoende i vilken del av 

världen partnern är född, så länge partnern är född utomlands. Andelen utrikes födda partners 

(till svenskfödda personer av svenskfödda föräldrar) utgör 6,4 procent av analysens totala 

urval (tabell 1). Partners födda i annat nordiskt land utgör 1,9 procent, partners från Europa 

2,5 procent och partners från Asien/Afrika/Latinamerika utgör 2 procent av urvalet. I en 
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framtida studie skulle det vara intressant att titta närmare på partners etniska grupper men i 

den här studien är landsgrupperna för små att studera. 

 

En problematik som kan diskuteras gällande den beroende variabeln är att det land en individ 

är född i inte nödvändigtvis är det land individen vuxit upp i. Om partners i urvalet är födda 

utomlands men uppvuxna i Sverige är det möjligt att de anammat den ”svenska kulturen” och 

därmed inte skiljer sig speciellt mycket från majoritetsgruppen. Utrikes född partner är dock 

den enda användbara variabeln för att ta reda på vilka partners som är utrikes födda.  

Oberoende variabler  

Respondenters utbildningsnivå 

Hypotes 1 syftar till att ta reda på vikten av svenskars utbildningsnivå i benägenheten att ha 

en utrikes född partner. Respondenternas utbildningsnivå har därmed valts som den första 

oberoende variabeln. Variabeln utbildningsnivå har omvandlats till två dummyvariabler. 

Förgymnasial utbildning inkluderar respondenter med grundskoleutbildning och används som 

referenskategori i de logistiska regressionsanalyserna. Den första dummyvariabeln gymnasial 

utbildning inkluderar respondenter med två- eller treårig gymnasieutbildning. Den andra 

dummyvariabeln eftergymnasial utbildning inkluderar respondenter med utbildning 

motsvararande eftergymnasial utbildning <3 år, eftergymnasial utbildning >=3 år samt 

forskarutbildning (se bilaga 1, tabell 1 för fullständig variabelindelning). Intresset ligger 

främst i att analysera sannolikheten att ha hög utbildning och en utrikes född partner eftersom 

hypotes 1 utgår från att högutbildade är mer benägna att gå utanför sin sociala grupp och 

kategori och kan därmed vara mer benägna till exogami. Den andra kategorin gymnasial 

utbildning analyseras för att se om den också har en effekt på sannolikheten.  

 

Problemet med den här indelningen är att eftergymnasial utbildning <3 år ingår i kategorin 

eftergymnasial utbildning trots att det förmodligen innebär att individen inte har en examen. 

Det vill säga att det finns skillnader mellan utbildningsnivåerna inom samma kategori men 

indelningen är ändå mest passande för att analysera hypotes 1. 

 

Utbildningsstatus 

Respondenternas unga ålder kan ha påverkat deras utbildningsnivå eftersom nästan en 

tredjedel var studenter vid undersökningstillfället (tabell 1). Därför har respondenternas 
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utbildningsstatus inkluderats för att undersöka om det faktum att de är studenter visar någon 

skillnad på sannolikheten.  

 

Föräldrars utbildningsnivå 

Till att börja med analyserades moders och faders utbildningsnivå separat men värdena var 

mycket lika varandra samtidigt som de korrelerade. Föräldrars utbildningsnivå slogs därför 

samman till tre dummyvariabel där det istället är den högsta utbildningsnivån bland 

föräldrarna som analyseras. Det är alltså den högsta nivån på föräldrars utbildning som 

analyseras oavsett om det är modern, fadern eller båda som innehar den högsta 

utbildningsnivån. Förgymnasial utbildning inkluderar de respondenter vars moder respektive 

fader har folk-/grundskoleutbildning eller flick-/realskola och används som referenskategori 

då dessa utbildningar motsvarar vad som idag är grundskola F-9.  

 

Den första dummyvariabeln gymnasial utbildning inkluderar de ursprungliga kategorierna ett-

/tvåårigt gymnasium och tre-/fyraårigt gymnasium. Eftergymnasial utbildning som andra 

dummyvariabel inkluderar akademiska studier med eller utan examen samt kortare 

eftergymnasial utbildning (se bilaga 1, tabell 2 och 3 för fullständig variabelindelning). Den 

tredje dummyvariabeln inkluderar bortfallet för föräldrars utbildning för att undvika skeva 

resultat då bortfallet omfattade 9,1 procent. Operationaliseringen av föräldrars utbildningsnivå 

utfördes på samma sätt som respondenternas utbildningsnivå då det är den högsta sociala 

statusen i familjen som bestämmer hela familjens sociala status (Eriksson, 1984: 507-509). 

 

Respondenternas bostadsort 

Indelningen av storstäder, landsbygd och större/mellanstora städer gjordes utifrån Statistiska 

Centralbyråns H-Regionindelning (se bilaga 2). För att mäta skillnader mellan regioner har H-

regionerna omvandlats till två dummyvariabler. Referenskategorin inkluderar större och 

mellanstora städer, som exempelvis Linköping och Västerås. Landsbygd som första 

dummyvariabel inkluderar tätbygden och glesbygden och storstäder som andra 

dummyvariabel inkluderar Stockholm/Södertälje, Göteborg och Malmö/Lund/Trelleborg (se 

bilaga 1, tabell 4 för fullständig variabelindelning). 
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Kontrollvariabler 

Kön 

Kön kan vara en viktig bakomliggande variabel för att analysera eventuella skillnader i 

svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner eftersom det finns könskillnader i 

utbildning och möjligtvis även i benägenheten att ha en utrikes född partner. Det testades för 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor men det fanns inga signifikanta könskillnader 

mellan grupperna. Det hade varit intressant att analysera män och kvinnor separat, 

datamaterialet hade dock begränsat möjligheten att utföra sådana analyser då könsgrupperna 

inte skulle vara tillräckligt stora. I studiens analys har kvinna kodats som 1 och man som 

referenskategori. Kvinnor utgör 57 procent och män 43 procent av urvalet (tabell 1). Då 

kvinnor utgör en större andel har de valts som huvudvariabel i könskategorin.  

 

Ålder 

Studiens respondenter var vid undersökningstillfället år 1999 i åldrarna 22, 26 och 30 år. 

Ålder har kodats till två dummyvariabler där referenskategorin utgörs av 22-åriga 

respondenter då individer över 25 år kan antas vara i mer stabila parförhållanden.  

Logistisk regressionsanalys 

Den lämpligaste metoden för att analysera sannolikhet är logistisk regressionsanalys. Då 

studiens hypoteser syftar till vilka faktorer som påverkar svenskars benägenhet att ha en 

utrikes född partner är metoden passande att använda i analysprocessen. Den binära beroende 

variabeln utrikes född partner (Y) kräver logistisk regressionsanalys som metod för att kunna 

tolka förändringar i sannolikheten. I en sannolikhetsmodell kan den beroende variabeln anta 

värdet 1 eller 0 (Edling & Hedström, 2011: Kap 8). När Y = 1 har individen en utrikes född 

partner konstanthållet de oberoende variablerna som inkluderats i analysen. När Y = 0 har 

individen inte en utrikes född partner. Sambandet i en logistisk regressionsanalys kan tolkas 

som antingen positivt eller negativt och den logistiska regressionskoefficienten är den som 

berättar hur mycket logaritmen av oddset ökar eller minskar per steg den oberoende variabeln 

tar, konstanthållet övriga oberoende variabler. Oddskvoterna i studiens tabeller presenterar de 

multiplikativa förändringarna i oddsen, det vill säga att oddskvoterna anger hur sannolikt det 

är att svenskar har en utrikes född partner i procent (Edling & Hedström, 2011: Kap 8). 

Genom logistiska regressionsanalyser kommer det vara möjligt att mäta sannolikheten att 

svenskar har en utrikes född partner beroende på utbildningsnivå och utbildningsstatus hos 
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svenskar respektive föräldrars utbildningsnivå samt bostadsort, kön och ålder. Samtliga 

frekvenstabeller och logistiska regressionsanalyser har utförts i det statistiska dataprogrammet 

IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences).  

Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet har varit deduktivt då teorierna har legat till grund för hypoteserna. Den 

deskriptiva tabellen (tabell 1) har utformats för att redovisa frekvenserna för varje variabel 

inkluderad i analysen samt för att tydliggöra urvalssammansättningen i de logistiska 

regressionsanalyserna.  

 

Hypoteserna testas i tabell 2 som innehåller en kolumn med bivariata logistiska 

regressionsanalyser samt modell 1 till 4 som redovisar de olika multivariata logistiska 

regressionsanalyserna som utförts. De bivariata regressionsanalyserna utfördes för att ta reda 

på hur sannolikheten ser ut när de oberoende variablerna analyseras separat. Kön och ålder 

fungerar som kontrollvariabler i samtliga modeller för att se om det finns signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor samt mellan åldersgrupperna. Bivariata logistiska 

regressionsanalyser har också utförts för kontrollvariablerna. 

 

Den första modellen analyserar respondenters utbildningsnivå och utbildningsstatus 

tillsammans med föräldrars högsta utbildning konstanthållet för kön och ålder. Den andra 

modellen exkluderar föräldrars högsta utbildning och inkluderar istället bostadsort för att se 

vilken effekt bostadsort har på sannolikheten att ha en utrikes född partner. I den tredje 

modellen exkluderas respondenters utbildningsnivå för att tillsammans analysera endast 

föräldrars högsta utbildningsnivå och bostadsort konstanthållet för kön och ålder. Slutligen 

analyseras samtliga huvudvariabler tillsammans, konstanthållet för kön och ålder (modell 4). 

De olika kombinationerna i de logistiska regressionsmodellerna har utförts för att urvalet är 

litet och för att se vilka av variablerna som påverkar estimater av andra variabler, på så vis 

förväntas analyserna bli mer robusta. 
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Resultat och analys 

Inledningsvis beskrivs fördelningen av variablerna som ingår i studien och därefter redovisas 

resultatet av bivariata logistiska regressionsanalyser. Slutligen presenteras resultaten för 

samtliga multivariata logistiska regressionsanalyser. 

 

Tabell 1 presenterar det valda urvalets sammansättning efter dummyvariabler. Urvalet består 

av totalt 1711 individer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar som vid 

undersökningstillfället hade en partner. Om det inte finns någon systematik i om svenskar 

väljer inrikes respektive utrikes födda partners kunde det ha antagits att andelen utrikes födda 

partners år 1999 utgjorde 15 procent liksom den totala andelen invandrare i den svenska 

befolkningen samma år (Statistiska Centralbyrån). Andelen utrikes födda partners i studien är 

dock endast 6,4 procent vilket visar att få svenskar har exogama parförhållanden med utrikes 

födda.   

 

Utbildningsnivån bland unga svenskar domineras av gymnasial utbildning med 60,4 procent 

medan förgymnasial utbildning dominerar bland föräldrarna. Förgymnasial utbildning bland 

mödrar utgör 37,4 procent och bland fäder 37,8 procent medan andelen med förgymnasial 

utbildning bland deras barn endast utgör 8,1 procent. 

 

En större andel av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning än gymnasial utbildning vilket 

inte gäller för respondenterna (tabell 1). Mödrars eftergymnasiala utbildningsnivå (31,3 

procent) utmärker sig i jämförelse med fäders eftergymnasiala utbildningsnivå. Information 

om 178 mödrars respektive 247 fäders utbildningsnivå saknas och utgör det partiella bortfallet 

för variablerna moders och faders utbildningsnivå (bilaga 1, tabell 2 och 3). När föräldrars 

utbildningsnivå slås samman är den högsta utbildningsnivån gymnasial och inte längre 

förgymnasial samtidigt som bortfallet minskar från 10,4 respektive 14,5 procent till 9,1 

procent. Bortfallsminskningen är fördelaktig för analysens utfall. Skillnaderna mellan de som 

bor i storstad och på landsbygden är relativt stora. Individer bosatta på landsbygden utgör 8,8 

procent av urvalet medan 34,2 procent bor i storstad.  
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Tabell 1. Deskriptiv tabell över samtliga variablers andel i urvalet som endast består av 

svenskfödda av svenskfödda föräldrar som har en partner (n = 1711) (YAPS, 1999). 

 Andel (%) 

Beroende variabel 

Utrikes född partner 

 

Oberoende variabel 

Respondenternas utbildningsnivå 
Förgymnasial 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

Bortfall 

 

Utbildningsstatus 

Student 

 

Moderns utbildningsnivå 

Förgymnasial 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

Bortfall 

 

Faderns utbildningsnivå 

Förgymnasial 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

Bortfall 

 

Föräldrars högsta utbildningsnivå 

Förgymnasial 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

Bortfall 

 

Bostadsort 

Större/mellanstora städer 

Landsbygd 

Storstäder 

Bortfall 

 

Kontrollvariabler 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

Ålder 

22 

26 

30 

 

6,4 

 

 

 

8,1 

60,4 

30,9 

0,6 

 

 

23,4 

 

 

37,4 

21,0 

31,3 

10,4 

 

 

37,8 

24,6 

23,1 

14,5 

 

 

30,4 

35,6 

24,9 

9,1 

 

 

56,6 

8,8 

34,2 

0,4 

 

 

 

43,0 

57,0 

 

 

30,0 

33,4 

36,6 
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Resultat av bivariata och multivariata logistiska 

regressionsanalyser  

Respondenters utbildningsnivå har analyserats utifrån hypotes 1 som syftar till Dribe och 

Lundhs (2008) teori om vikten av utbildningsnivå i benägenheten till exogami mellan 

majoriteten och minoriteter. Respondenters eftergymnasiala utbildningsnivå visar ett positivt 

samband med sannolikheten att ha en utrikes född partner konstanthållet kön och ålder. 

Oddskvoten ökar och varierar mellan 1,09 och 1,34 när respondenten har en eftergymnasial 

utbildning (tabell 2). Sambandet är dock inte statistiskt signifikant och hypotes 1 kan därmed 

förkastas då respondenters eftergymnasiala utbildningsnivå inte har någon effekt på 

sannolikheten. Dribe och Lundhs (2008) teori om att högre utbildning ökar benägenheten till 

exogami kan alltså inte bekräftas genom våra analyser.  

 

Att vara student visar sig däremot ha ett positivt samband med att ha en utrikes född partner 

och oddskvoten ökar med 54 procent när student konstanthålls för kön, ålder och 

respondentens utbildningsnivå (tabell 2). Sambandet är signifikant på en 90-procentig 

signifikansnivå vilket innebär att resultatet är relativt ostabilt. En tolkning av resultatet kan 

vara att svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner påverkas av det faktum att 

individen befinner sig på platser som högskolor eller universitet under sin utbildning och där 

träffar sin partner. 

 

Eftergymnasial utbildning bland respondenters föräldrar ökar oddskvoten för att ha en utrikes 

född partner med 54 procent konstanthållet kön, ålder och föräldrars gymnasiala utbildning. 

Det finns alltså ett positivt samband med att ha högutbildade föräldrar, dock är sambandets 

signifikansnivå även här relativt ostabilt då det ligger på en 90-procentig signifikansnivå. Ett 

annat intressant resultat är effekten av föräldrars gymnasiala utbildningsnivå på sannolikheten 

att ha en utrikes född partner. Oddskvoten minskar med 39 procent om den högsta 

utbildningen bland föräldrar är gymnasial. Högutbildade föräldrar ökar svenskars sannolikhet 

att ha en utrikes född partner medan sannolikheten minskar om föräldrars högsta utbildning är 

gymnasieutbildning. Hög utbildning bland föräldrarna är därmed en starkare faktor i 

svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner och hypotes 2 kan till viss del bekräftas.   

 

Det faktum att föräldrars utbildningsnivå har en starkare effekt än respondenternas egen 

utbildningsnivå på sannolikheten att ha en utrikes född partner, kan bero på att respondenterna 
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i urvalet vid undersökningstillfället var unga vuxna och fortfarande utbildade sig. Svenskarnas 

socialisering är präglad av föräldrarnas utbildningsnivå fram till dess att de är klara med sin 

egen utbildning. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå har på så sätt en starkare effekt än 

svenskarnas egen utbildning på sannolikheten att ha en utrikes född partner. 

 

Det finns stöd för hypotes 3 då sambandet mellan att bo i storstad och sannolikheten att ha en 

utrikes född partner är den enda signifikanta variabeln i den bivariata logistiska 

regressionsanalysen för bostadsort. Sambandet är positivt och oddskvoten ökar med 77 

procent om individen bor i storstad konstanthållet för variablerna landsbygd, kön och ålder. 

Sambandet är signifikant på en 99-procentig signifikansnivå och sannolikheten att ha en 

utrikes född partner är därför större om svenskar bor i storstad än på landsbygden (tabell 2).  

För att återkoppla till teoriavsnittet är den sociala kontexten central för vilken partner 

individer har. Olika etniska grupper, det vill säga svenskfödda och utrikes födda, interagerar i 

större utsträckning i invandrartäta storstäder än i mindre invandrartäta regioner.  

 

Modell 1, 2, 3 och 4 (tabell 2) redovisar valda oberoende variablers effekt på sannolikheten 

att ha en utrikes född partner konstanthållet varandra, kön och ålder.  

Modell 1(tabell 2) visar att gymnasial utbildning som högsta utbildning bland föräldrar 

fortfarande har ett signifikant negativt samband med sannolikheten att ha en utrikes född 

partner. Oddskvoten minskar fortfarande med 40 procent. Övriga variabler har inte någon 

signifikant påverkan på sannolikheten. Pseudo R2-värdet på 0,025 visar hur väl modell 1 

förklarar fenomenet.  Modellens förklaringsgrad ligger alltså på 2,5 procent. 

 

När föräldrars högsta utbildning exkluderas och bostadsort inkluderas i modell 2 (tabell 2), 

blir respondentens utbildningsstatus signifikant på en 90-procentig signifikansnivå. Den 

oberoende variabeln att bo i storstad har också ett signifikant positivt samband och 

oddskvoten för att ha en utrikes född partner ökar med 77 procent, konstanthållet för övriga 

variabler i modellen. Jämfört med modell 1 har pseudo R
2
-värdet i modell 2 inte förändrats 

nämnvärt då förklaringsvärdet ligger på 2,4 procent. 

 

En tolkning av modell 2 (tabell 2) kan vara att många universitet och högskolor ligger i 

storstäder, där studenterna befinner sig under sin utbildning. Med återkoppling till 

teoriavsnittet är större städer och storstäder den plats, sociala kontext och partnermarknad där 

många individer träffar sin partner. I modell 3 (tabell 2) inkluderas föräldrars högsta 
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utbildning på nytt och respondenters utbildningsnivå och utbildningsstatus exkluderas. Både 

föräldrars gymnasiala utbildningsnivå och att bo i storstad har en signifikant påverkan på 

sannolikheten att en svensk har en utrikes född partner. Dock är sambandet med föräldrars 

gymnasiala utbildning fortfarande negativt till skillnad från storstad som fortfarande har ett 

positivt samband med sannolikheten. Oddskvoten för att bo i storstad och att ha en utrikes 

född partner har dock sjunkit från 1,77 i modell 2 till 1,65 i modell 3. Pseudo R
2
 för modell 3 

har ett värde på 0,033 och innebär att modellens förklaringsvärde kan förklaras med drygt 3 

procent. 

 

Alla oberoende variabler analyseras tillsammans i modell 4 (tabell 2) och resultaten visar inga 

signifikanta skillnader i jämförelse med modell 3. Pseudo R
2
 för modell 3 och 4 har bägge ett 

förklaringsvärde på cirka 3,5 procent vilket är en ökning på ungefär 1 procent i jämförelse 

med modell 1 och 2. 

 

Studiens resultat är relativt robusta oberoende av de olika kombinationerna i analyserna. Som 

en sammanfattning har resultaten indikerat att svenskars benägenhet att ha en utrikes född 

partner ökar när de bor i storstäder. Däremot har föräldrars gymnasiala utbildning en negativ 

påverkan på sannolikheten medan svenskars egen utbildning inte har någon effekt alls på 

sannolikheten att de har en utrikes född partner.  
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Tabell 2. Bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser över benägenheten att en 

svensk har en utrikes född partner (oddskvoter).

Oberoende 

variabler  

Bivariata 

logistiska 

regressions

-analyser 

Oddskvoter 

 

Modell 1 

Oddskvoter 

Modell 2 

Oddskvoter 

Modell 3 

Oddskvoter 

Modell 4 

Oddskvoter 

Kontrollvariabler 

 

Kön  

Man (Ref) 

Kvinna 

 

Ålder (år) 

22 (Ref) 

26  

30 

 

Huvudvariabler 

 

Respondenters 

utbildningsnivå 
Förgymnasial (Ref) 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

 

Utbildningsstatus  

Student 

 

Föräldrars högsta 

utbildning 

Förgymnasial (Ref) 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

Bortfall 

 

Bostadsort 

Större/mellanstora 

städer (Ref) 

Landsbygd 

Storstad 

 

 

 

1 

1,01 

 

 

1 

0,83 

1,17 

 

 

 

 

 

1 

1,15 

1,34 

 

 

1,54+ 

 

 

 

1 

0,61* 

1,54+ 

0,90 

 

 

 

1 

0,75 

1,77** 

 

 

 

 

1 

1.01 

 

 

1 

0,92 

1,40 

 

 

 

 

 

1 

1,13 

1,20 

 

 

1,47 

 

 

 

1 

0,60* 

1,40 

0,87 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

1 

0,99 

 

 

1 

0,94 

1,39 

 

 

 

 

 

1 

1,09 

1,17 

 

 

1,53+ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

1 

0,80 

1,77** 

 

 

 

 

 

 

1 

1,01 

 

 

1 

0,78 

1,13 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

0,60* 

1,35 

0,78 

 

 

 

1 

0,78 

1,65* 

 

 

 

1 

0,98 

 

 

1 

0,89 

1,34 

 

 

 

 

 

1 

1,08 

1,09 

 

 

1,48 

 

 

 

1 

0,59* 

1,24 

0,82 

 

 

 

1 

0,82 

1,69* 

Log likelihood 

Pseudo R
2
 

 

 

771,41 

0,025 

771,89 

0,024 

772,36 

0,033 

764,40 

0,036 

n 1711 1612 1612 1616 1612 
***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, +p=0,1
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Diskussion 

Studiens syfte är att analysera sambandet mellan utbildning och benägenheten att svenskar har 

en utrikes född partner samt att undersöka om det finns skillnader i benägenheten om 

individen bor i storstad eller på landsbygden. Nedan följer en kort redovisning av resultatet 

samt diskussion om hypoteserna för att svara på uppsatsens frågeställningar. Varje hypotes 

kommer att diskuteras separat med återkoppling till teori och resultat. Problematisering av 

metod och resultat samt förslag på framtida forskning diskuteras avslutningsvis i detta avsnitt. 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan högre utbildning bland svenskar och 

benägenheten att ha en partner som är utrikes född.  

 

Analysens resultat indikerar inte något signifikant samband mellan svenskars utbildningsnivå 

och exogami med utrikes födda. Dribe och Lundhs resultat är rimligt, utrikes föddas 

utbildning är betydelsefull som en resurs att utbyta med svenskar på partnermarknaden (Dribe 

& Lundh, 2008: 343). Det vill säga för utrikes födda är det viktigt att ha resurser att utbyta 

med svenskar. Svenskarna har redan resurser som kulturella kunskaper och kontaknät att 

utbyta och därför är deras utbildning inte lika betydelsefull. Att svenskar väljer svenskar kan 

bero på deras gemensamma kultur och konkurrensen som råder på partnermarknaden gör att 

de utrikes födda bör ha en utbildning för att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot andra 

svenskar.  

 

Utifrån argumentet att individer med hög utbildning är mindre bundna till sina sociala grupper 

och därför mer benägna till exogami, skulle resultatet kunna förklaras av att de flesta 

respondenter vid undersökningstillfället inte hade hög utbildning. Hypotes 1 får inget stöd, 

möjligtvis på grund av att respondenters utbildningsnivå inte var tillräcklig för att undersöka 

sannolikheten att ha en utrikes född partner utifrån argumentet ovan. 
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Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan svenskar med högre utbildade föräldrar och 

benägenheten att ha en partner som är utrikes född. 

 

Sannolikheten för en svensk att ha en utrikes född partner minskar i alla regressionsmodeller 

när föräldrars högsta utbildningsnivå är gymnasial, det vill säga att lägre utbildning bland 

föräldrar gör svenskar mindre benägna att ha en utrikes född partner. Resultatet är 

överraskande och komplext att diskutera men det går att spekulera om varför föräldrars 

gymnasiala utbildning har ett negativt samband med svenskars benägenhet. Teorier syftar till 

vikten av hög utbildning i benägenheten till exogami (Dribe & Lundh, 2008; Kalmijn, 1998) 

och det faktum att majoriteten bland både respondenterna och deras föräldrar inte är 

högutbildade kan vara en förklaring till varför benägenheten minskar.  

 

Sambandet mellan föräldrars högsta utbildning och svenskars benägenhet att ha en utrikes 

född partner har en låg signifikansnivå men går samtidigt inte att bortse från. Föräldrars 

högsta utbildningsnivå är av betydelse när den analyseras enskilt i den bivariata 

regressionsanalysen men har däremot ingen inverkan på sannolikheten när den analyseras 

tillsammans med andra variabler (modell 1, 2, 3, 4). Resultatet i den bivariata analysen kan 

återkopplas till Kalmijns (1998) teori om hur föräldrar tillskriver sina barn sin 

socioekonomiska status i form av utbildning. Föräldrars höga utbildningsnivå påverkar de 

unga vuxna att vara mer öppna inför andra sociala grupper och kategorier. Högre utbildning 

bland föräldrar bidrar därmed till att det inte är lika viktigt att svenskar har en partner som 

tillhör samma sociala grupp då de inte lägger stor vikt vid att följa normerna i den sociala 

gruppen (Dribe & Lundh, 2008). Interaktion med andra grupper ökar då benägenheten att 

träffa en partner utanför sin egen grupp.  

Föräldrars gymnasiala respektive höga utbildningsnivå påverkar benägenheten på olika sätt 

och resultaten kan därför tolkas som att föräldrars utbildning indirekt påverkar svenskars 

benägenhet att ha en utrikes född partner.  

 

Hypotes 3: Svenskars benägenhet att träffa en utrikes född partner har ett positivt samband 

med att bo i större städer. 

 

Det finns tydliga skillnader mellan att bo i storstad och på landsbygden för svenskars 

benägenhet att ha en utrikes född partner. Med återkoppling till teorier om sociala kontexters 

påverkan på vilken partner individer har, är bostadsortens betydelse påfallande. 
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Invandrartätheten i storstäder ökar sannolikheten för svenskar att träffa en utrikes född partner 

och sannolikheten minskar på landsbygden då färre invandrare bor där (Ghilagaber & 

Goldscheider, 2007). För invandrargrupper i Sverige är det tvärtom, sannolikheten för en 

utrikes född att träffa en svensk partner ökar eftersom fler svenskar och färre invandrare bor 

på landsbygden (Dribe & Lundh, 2008). 

 

Befolkningssammansättningen där individer bor är central för vilken partner de kommer att 

träffa. Den sociala kontexten kan på så sätt antas ligga till grund för hur partnermarknadens 

struktur är utformad. Individer som bor i storstäder kan antas ha tillgång till en mer heterogen 

partnermarknad medan den kan antas vara mer begränsad på landsbygden. Bostadsorten kan 

dock ha olika effekter på benägenheten till exogami för utrikes respektive inrikes födda. För 

utrikes födda ökar heterogeniteten sannolikheten att hitta någon från sin egen grupp 

(endogami) medan sannolikheten för inrikes födda att träffa utrikes födda ökar om de bor i 

heterogena områden såsom storstäder. 

 

Partnermarknaden i Sverige kan antas vara ett privilegium för vissa individer men 

svåruppnåelig för andra oavsett om individen i fråga vill ha en svensk partner eller inte. De 

utrikes föddas otillräckliga kulturella och socioekonomiska resurser gör dem mindre attraktiva 

på partnermarknaden och en konsekvens av partnermarknadens dynamik och karaktär är att 

social ojämlikhet mellan olika grupper i samhället upprätthålls. Sammanfattningsvis påverkas 

svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner främst av geografiska faktorer som deras 

bostadsort. Människors val av partner sker inte slumpmässigt, det finns geografiska liksom 

socioekonomiska faktorer som påverkar vilken partner människor träffar. Individer kan dock 

inte alltid bestämma eller styra vilken social grupp eller kategori de tillhör och sannolikheten 

att träffa en partner från en annan social grupp kan därför vara begränsad. 

Problematisering av datamaterial och metod 

YAPS undersöker främst unga svenskars attityder och frågeformulären är därför inriktade att 

mäta deras inställning till familj och arbete. Vår avsikt har inte varit att mäta attityder utan 

istället sannolikheten i frågan om att som svensk ha en utrikes född partner. Variabler som 

hade varit användbara i studien men som inte fanns i sekundärdatat hade kunnat vara frågor 

relaterade till den utrikes födde partnerns ursprung och invandringshistorik. Anledningen till 

att de flyttat till Sverige, när de flyttade till Sverige och hur länge de bott i Sverige är 

relevanta variabler för att bättre kunna analysera benägenheten till exogami. Kvalitativa 
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intervjuer hade varit ett bra komplement i vår studie då det hade gett en djupare förklaring till 

fenomenet att som svensk ha en utrikes född partner. Vi är medvetna om att 

undersökningsmaterialet från år 1999 inte är särskilt aktuellt och att 2009 års undersökning 

kan antas vara mer lämplig för studiens syfte då den är en mer uppdaterad. Datasetet från år 

1999 innehåller dock det största urvalet och information om respondenterna som deltog 1999 

vilket saknas i dataseten för 2003 och 2009. I de senare undersökningarna (2003, 2009) har 

det tillkommit respondenter men inte tillräckligt många för att använda det urvalet i en analys. 

Det vill säga att dataseten från 2003 respektive 2009 inte innehåller information om 

respondenterna som deltog 1999. 

 

Andelen respondenter, svenskfödda av svenskfödda föräldrar med en partner, som lever i 

exogama parförhållanden är låg (6,4 procent) och kan ha varit ett problem i analyserna. Ju fler 

observationer av fenomenet som finns desto bättre kan fenomenet studeras och förklaras. 

Frågan om var partnern är född är ändå viktig och det är en av anledningarna till varför YAPS 

har valts som källa till datamaterial.   

Förslag på framtida forskning 

Istället för att endast fokusera på svenskfödda med utrikes födda partners skulle det vara 

intressant att göra en studie som jämför två grupper. Den första gruppen kan utgöras av 

svenskfödda med en svenskfödd partner och den andra gruppen av svenskfödda med en 

utrikes född partner. Urvalet bör vara jämnt fördelat mellan grupperna och frågor relaterade 

till preferenser för partner bör vara i fokus. Eventuella skillnader i svenskars benägenhet att ha 

en utrikes född partner beroende på partnerns födelseland är också av intresse för en framtida 

undersökning. Intervjuer kan vara ett komplement för att se fenomenet ur ett mer 

individbaserat och djupgående perspektiv. En kombination av kvantitativ och kvalitativ 

undersökning skulle göra det möjligt att nå djupare förståelse om fenomenet.   

Giftermål och förhållanden mellan olika sociala grupper förstärker och underlättar 

assimilationsprocesser i samhället och det är ur ett integrationsperspektiv samt av sociologisk 

relevans därför väsentligt att ytterligare analysera den här typen av fenomen (Goldscheider, 

2007: 92).   
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell 1. Deskriptiv tabell över respondenters utbildningsnivå (n = 1711)   

 Frekvens 

Förgymnasial utbildning 

Grundskola 

 

Gymnasial utbildning 

Gymnasial, högst 2 år 

Gymnasial, 3 år 

 

Eftergymnasial utbildning 

Eftergymnasial, <3 år 

Eftergymnasial, >=3 år 

Forskarutbildning 

 

Bortfall 

Utbildning saknas 

Uppgift saknas 

 

139 

 

  

449 

585 

 

 

383 

144 

1 

 

 

3 

7 
Källa: YAPS 1999 

 

Bilaga 1. Tabell 2. Deskriptiv tabell över moderns utbildningsnivå (n = 1711)  

 Frekvens 

Förgymnasial utbildning 

Folkskola/Grundskola 

Flickskola 

 

Gymnasial utbildning 

Ett/tvåårigt gymnasium 

Tre/fyraårigt gymnasium 

 

Eftergymnasial utbildning 

Kortare eftergymnasial utbildning 

Högskola utan examen 

Akademisk examen 

 

Bortfall 

Vet ej/inte aktuellt 

Svar saknas 

 

459 

181 

 

 

297 

61 

 

 

265 

68 

202 

 

 

136 

42 
Källa: YAPS 1999 
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Bilaga 1. Tabell 3. Deskriptiv tabell över faderns utbildningsnivå (n = 1711)      

Källa: YAPS 1999 

 

 Bilaga 1. Tabell 4. Deskriptiv tabell över respondenters bostadsort (n = 1711)      

Källa: YAPS 1999 

 

 

 

 

 Frekvens 

Förgymnasial utbildning 

Folkskola/Grundskola 

Realskola 

 

Gymnasial utbildning 

Ett/tvåårigt gymnasium 

Tre/fyraårigt gymnasium 

 

Eftergymnasial utbildning 

Kortare eftergymnasial utbildning 

Högskola utan examen 

Akademisk examen 

 

Bortfall 

Vet ej/inte aktuellt 

Svar saknas 

 

575 

72 

 

 

327 

94 

 

 

59 

65 

272 

 

 

191 

56 

 Frekvens 

Landsbygd 

Glesbygden  

Tätbygden 

 

Mellanstäder 

Större städer 

Mellanbygden 

 

Storstäder 

Stockholm/Södertälje 

Göteborg 

Malmö/Lund/Trelleborg 

 

Bortfall 

Okänd 

 

62 

89 

 

 

656 

312 

 

 

289 

173 

124 

 

 

6 
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Bilaga 2. Homogena regioners omfattning enligt Statistiska Centralbyrån 

Källa: Statistiska centralbyrån, senast uppdaterad 2003 (beräknad på befolkningen 2002).    

 

Karta över

H-regionernas omfattning
Area range of H regions

H-regioner (där H står för Homogena med avseende

på befolkningsunderlaget) är en gruppering av 

kommuner efter lokalt och regionalt befolknings-

underlag, längs skalan storstad �glesbygd.

H-regionerna uppdateras med några års mellan-

rum; föreliggande uppdatering har gjorts 2003

(beräknad på befolkningen 2002-12-31) och den 

dessförinnan gjordes 1998. 

Stockholm/Södertälje A-region

H8 Göteborgs A-region

H9 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region

"Större städer"

Kommuner med mer än 90 000 invånare 

inom 30 kilometers radie från 

kommuncentrum²

"Mellanbygden"

Kommuner med mer än 27 000 och 

mindre än 90 000 invånare inom 30 

kilometers radie från kommuncentrum² 

samt med mer än 300 000 invånare inom 

100 kilometers radie från samma punkt

"Tätbygden"

Kommuner med mer än 27 000 och 

mindre än 90 000 invånare inom 30 

kilometers radie från kommuncentrum² 

samt med mindre än 300 000 invånare 

inom 100 kilometers radie från samma 

punkt

"Glesbygden"

Kommuner med mindre än 27 000 

invånare inom 30 kilometers radie från 

kommuncentrum²

¹

²

Källa:  SCB, MIS2003:1, Regionala indelningar i Sverige

www.scb.se

Omfattning

Range

H3

Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används 

koden 2

H-region

H region

H1

H2¹

Med kommuncentrum avses här mittpunkten i den folkrikaste församlingen (enl. ind. 2000-

01-01) i kommunen.

H4

H5

H6

Länsgräns

Kommungräns


