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Sammanfattning 
I denna kvantitativa uppsats som är inriktad på skillnader mellan inrikes- och utrikes födda på den 

svenska arbetsmarknaden har det undersökts vilka skillnader det finns mellan dem i yrkespositioner 

och även hur inrikes- och utrikes födda upplever sina karriärmöjligheter. Dessa samband har 

undersökts genom logistiska regressionsanalyser som baserats på levnadsundersökningen från 2000. I 

relation till den första frågeställningen om hur stora karriärmöjligheter inrikes- och utrikes födda 

upplever att de har, framgick det att fördelningen av de upplevda karriärmöjligheterna visade att 38 

procent av dem utrikes födda upplevde sina möjligheter som stora och 33 procent av dem inrikes 

födda upplevde att de hade stora karriärmöjligheter. I relation till den andra frågeställningen om hur 

skillnader ser ut i sannolikheten att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke mellan inrikes- och 

utrikes födda och om första yrket kunde förklara skillnaderna mellan dessa grupper, framgick det att 

chanserna att vara högre tjänsteman är ca 36 procent lägre för utrikes födda jämfört med inrikes 

födda. Första yrket visade sig inte förklara skillnaderna i yrkespositioner och effekten av första yrket 

var densamma för inrikes- och utrikes födda.  
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1. Inledning 

Utrikes födda har ofta mindre gynnsamma positioner än inrikes födda på arbetsmarknaden. Man kan 

hitta liknande mönster på arbetsmarknaderna hos nästan alla EU länder. Diskriminering från 

arbetsgivarens håll är inte alltid den självklara orsaken till ojämlikhet på arbetsmarknaden. Flera 

studier har visat att hantering av humankapital är en avgörande faktor för framgång. Utrikes födda får 

oftast inte lika stor användning av det humankapital de besitter i det nya landet som de gjorde i sitt 

hemland, vilket gör att de direkt hamnar i mindre gynnsam position än inrikes födda och därmed går 

det humankapital och kunskap som de har förlorade. Hur lång tid tar det då för dem att komma ut ur 

den positionen och klättra upp? Eller förblir de kvar på samma yrkesposition utan någon 

arbetsmarknadsframgång? Man kan göra upptäckter om hur invandrargrupper eller andra 

minoritetsgrupper fortfarande missgynnas på arbetsmarknaden trots att man kontrollerat för 

humankapital och många andra faktorer. Humankapital förlorar i värde ju längre det förblir oanvänt, 

därför blir situationen för de flesta utrikes födda väldigt kritisk ju längre de hålls utanför 

arbetsmarknaden och när de hamnar på fel arbetsplats där de inte får möjlighet att använda sig av den 

utbildning som de har investerat i. Detta gör att arbetsmarknadsframgången för dessa 

minoritetsgrupper påverkas till det sämre och skillnaderna mellan de utrikes födda och inrikes födda 

blir skarpare. (Ekberg, 1996; Ekberg, 1994; Ekberg & Rooth, 2005; Kelter & Kogan, 2006; 

Tubergen, Maas & Flap, 2004).  

Detta gör det intressant att studera inrikes- och utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden och 

undersöka om det finns skillnad mellan dem i yrkespositioner. En tanke är att om invandrarna är 

medvetna om att etnisk diskriminering förekommer, kan det leda till att en del personer väljer att inte 

utbilda sig, vilket resulterar i mindre humankapital. Diskriminering är inget som direkt kan mätas. 

Det finns ett ganska stort antal studier som försöker påvisa förekomsten av diskriminering genom att 

i en regressionsanalys undersöka hur stor del av skillnaderna i sysselsättning, eller inkomst, som kan 

förklaras av observerbara skillnader i produktivitetspåverkande egenskaper. Den kvarvarande 

skillnaden har sedan tolkats som diskriminering.  

Denna studie kommer att handla om den svenska arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i både svensk- 

och internationell forskning kommer jag studera varför det ser ut som det gör med speciell fokus på 

upplevda och faktiska möjligheter till karriärutveckling. Jag kommer i denna studie använda mig av 

begreppen utrikes födda och inrikes födda. Med utrikes födda menas individer som är födda i ett 

annat land än Sverige som har invandrat hit. Inrikes födda avser personer som är födda i Sverige. 
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1.2 Bakgrund 

Invandringen till Sverige har sedan 1940-talet överstigit utvandringen. Dock har invandringens 

storlek samt skälen till invandringen och invandrarbefolkningens ursprung ändrats över tid. Vid slutet 

av 1940-talet utgjordes invandringen till Sverige främst av flyktingar från länder i Östeuropa. Det 

finns olika angreppsätt för att förklara invandring. Invandringen till Sverige efter andra världskriget 

var av ekonomisk karaktär; invandrarna hade då ekonomiska motiv bakom sin flyttning. Expansionen 

av industriproduktionen efter kriget ledde till ett stort behov av arbetskraft som inte kunde täckas helt 

av den inhemska befolkningen. Invandrarna välkomnades då som arbetskraftsreserv, något som vi 

idag känner igen som arbetskraftinvandring. Vid slutet av 1960-talet blev invandringspolitiken mer 

restriktiv. Arbetskraften reglerades, invandrarna var tvungna att ha arbetstillstånd. Detta ledde till att 

beslut om antalet invandrare som fick migrera till Sverige skulle avgöras efter det svenska behovet av 

arbetskraft. Till följd av reglering av arbetskraft och alltmer restriktiva regler kom invandringen från 

1970-talet och framåt alltmer att falla inom kategorin flyktinginvandring. Dessa invandrare under 

1970- och 1980-talet kom ofta från länder utanför Europa, som t.ex. från Latinamerika, Asien och 

Mellanöstern. Under 1990-talet kom återigen flyktinginvandrare från Europa i samband med 

inbördeskriget i f.d. Jugoslavien. Under slutet av 1990-talet och under 2000-talet har 

flyktinginvandringen återigen i huvudsak utgjorts av personer från Mellanöstern och Afrika (Lundh 

& Ohlsson, 1994).  

Det har sedan 1970-talet visats på tydliga tecken på segregering på arbetsmarknaden då de utrikes 

födda har haft en lägre sysselsättningsgrad jämfört med inrikes födda. Detta kan bero på att 

invandrarflödet som ägde rum efter 1960-talet utgjordes i ökad mängd av andra invandrargrupper än 

just arbetskraftsinvandrare. Det visar sig dock att det även finns skillnader emellan 

invandrargrupperna beroende på deras födelseregion. Utrikes födda från Latinamerika har i högre 

grad lättare att lyckas på arbetsmarknaden och skillnaderna mellan dem och inrikes födda är mindre 

än utrikes födda från andra födelseregioner. Exempelvis har invandrare från Asien och Afrika  

betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. Trots en lång vistelsetid i landet har 

födelseregion fortfarande en avgörande roll för sannolikheten att ha ett arbete som matchar ens 

kvalifikationer. Det har t.ex. visats att personer från Jugoslavien efter 10 år i landet har lyckats få en 

högre yrkesstatus än utrikes födda från Somalia (Eriksson, 2010; Lundh & Ohlsson, 1994). 
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1.4 Syfte 

Jag ämnar att i denna uppsats belysa hur skillnader i yrkesposition och i upplevda karriärmöjligheter 

ser ut mellan inrikes- och utrikes födda.  Jag kommer även att undersöka om dessa skillnader kvarstår 

efter kontroll för relevanta variabler. Av speciellt intresse är om första yrket förklarar sambandet 

mellan immigrationsstatus och yrkesposition. Vidare ska det undersökas om första yrkets betydelse 

skiljer sig mellan inrikes- och utrikes födda. 

Om första yrkets betydelse skulle vara starkare bland utrikes födda kan det bero på att det finns 

mindre mobilitet mellan yrkespositionerna bland utrikes födda (Wolbers, Luijkx & Ultee, 2011) 

Speciellt, eftersom de flesta individer som är mellan/högre tjänstemän redan i sitt första yrke håller 

sin yrkesposition, kan det betyda att utrikes födda som inte är mellan/högre tjänstemän i sina första 

yrken har sämre chanser än inrikes födda att nå dessa positioner senare.  

1.5 Frågeställning 

- Finns det skillnader i upplevda karriärmöjligheter mellan inrikes- och utrikes födda? 

- Hur ser skillnader ut i sannolikheten att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke mellan 

inrikes- och utrikes födda? Kan första yrket förklara skillnaderna mellan dessa grupper? Har första 

yrket samma betydelse för inrikes- och utrikes födda?  

1.6 Avgränsning 

 

Undersökningar som sker på denna nivå blir rätt så begränsande då det annars kan vara väldigt lätt att 

tappa tråden och hamna utanför det man egentligen vill undersöka. Jag kommer i denna undersökning 

att inrikta mig på Sveriges arbetsmarknad.  

Jag har valt att utföra två analyser. I den ena undersöker jag hur de upplevda karriärmöjligheterna 

skiljer sig mellan utrikes födda och inrikes födda. Den andra analysen ser till om det finns några 

skillnader i yrkesposition på det nuvarande yrket mellan inrikes- och utrikes födda.  Datamaterialet 

som används i analysen av yrkesposition har begränsats till åldergruppen 35-54 år. I Härkönen och 

Bihagen (2011) studie visar de på att yrkesmobiliteten är skev upp till 35 år. Efter 35 års ålder är 

individens yrkesstatus på en mer stabil nivå, med det menas att individen då troligen inte pendlar 

mellan olika yrkesgrupper. Därför är det rimligt att ha med dem som redan har haft störst 

yrkesrörlighet. Fokus läggs alltså på de grupper som redan nått en stabil arbetsmarknadsstatus. 
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Jag väljer att kontrollera för första yrket för att se om det går att hitta någon förklaring där till 

skillnaderna i nuvarande yrkesposition mellan inrikes- och utrikes födda. Antagandet om att första 

yrket kan ha påverkan på vart man befinner sig i nuvarande yrkesposition är inte helt irrelevant. Detta 

då även andra studier använt sig av det måttet för att förklara både utbildning- och yrkesuppnående 

och visar på att högre positioner i första yrket har en oberoende positiv effekt på nuvarande yrke även 

10 och 20 år in i karriären (Wolbers, Luijkx & Ultee, 2011). Viktigt att notera är att det inte går att 

jämför utrikes föddas första yrke med inrikes föddas första yrke fullt ut. Detta eftersom att första 

yrket i Sverige för utrikes födda inte nödvändigtvis är deras första yrke i sig. Men för denna 

undersökning är det ändå en viktig variabel med tanke på att erfarenhet i Sverige spelar en viktig roll 

på den svenska arbetsmarknaden. Första yrket kan för många människor ha en liten anknytning till 

vad man senare arbetar med men det signalerar ändå yrkesspecifik erfarenhet och kan predicera 

senare arbetsmarknadsframgång. Det går endast att koda första yrket utifrån vad respondenterna 

angivit att deras första yrke var, därav bör detta tolkas med försiktighet.  

Yrkespositioner för både nuvarande- och första yrke kommer att mätas utifrån positionen "Högre 

tjänsteman". Detta mått täcker dock inte alla möjliga yrkespositioner. Jag har dock valt att utgå från 

det måttet då tidigare studier visat på att det är en grupp med större ekonomisk anställningssäkerhet, 

risken för arbetslöshet är lägre bland högre tjänstemän och de har även högre inkomster som medför 

ekonomisk stabilitet. Att vara högre tjänsteman har därför stark betydelse för ekonomiska resurser 

och  ekonomiska stabilitet (Watson, Whelan & Maitre, 2010) 

Jag nämner i teoridelen att invandrare födda utanför Europa har  svårare att ta sig fram på 

arbetsmarknaden. Det finns alltså skillnad mellan europeiska invandrare och icke europeiska 

invandare. Invandrarbefolkningen är väldigt heterogen, det handlar om olika invandrarperioder och 

olika etniska bakgrunder (Ekberg & Gustafsson 1995). Skälen till invandring varierar; Karlsson och 

Tibajev (2014), visar att grupper i olika regioner haft olika skäl att komma till Sverige. Grupperna 

fördelades i fem regioner, dessa var EU15+, övriga Europa, Afrika och Mellanöstern, Asien och 

Latinamerika. EU15+ skiljer sig från övriga födelseregioner genom att ha den största andel utrikes 

födda som kommit till Sverige med syftet att arbeta. Bland övriga fyra regioner var de huvudsakliga 

skälen till immigration främst familjeskäl eller skyddsbehov. Konsekvenserna för deras möjligheter 

till en snabb integrering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället kan se olika ut beroende på 

skäl till immigration.    
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De som tvingas fly sina hemländer av skyddsbehov och anses då vara flyktingar kan se sin vistelsetid 

i Sverige som något tillfälligt, just för att de fick lämna sitt land under tvång. Denna attityd som 

många flyktingar har kan komma att påverka vilka beslut som fattas. Hoppet om att få återvända gör 

att man t.ex. inte prioriterar utbildning på samma sätt som de andra invandrarna som redan bestämt 

sig för att stanna i Sverige. Därmed sjunker kunskapsnivån i det svenska språket som annars skulle 

underlätta själva processen att komma in i det svenska samhället och integrera med människorna. 

Bland de invandrare som har valt att stanna kvar i Sverige är utbildningsnivån betydligt högre. 

Yrkesområden där invandrare med lång utbildning anses attraktiva är områden som kräver 

tvåspråkighet. Där har akademiker stor möjlighet att lyckas, yrken som t.ex. tolk, hemspråklärare, 

socialassistent m.m. I dessa yrken är konkurrensen  mellan invandrare och inrikes födda stor (Ekberg 

& Gustafsson, 1995). 

Viktigt att påpeka är att jag inte kommer skilja mellan olika etniska grupper. Jag kommer endast att 

skilja mellan  utrikes födda å ena sidan och  inrikes födda å andra sidan. Anledningen till detta är att 

antalet utrikes födda respondenter i datamaterialet var för litet för att tillåta en mer detaljerad 

distinktion. Jag var därför tvungen att utesluta variabler som jag ansåg vara viktiga för 

undersökningen, bland annat ursprungsland. Jag behövde därför koda alla utrikes födda utifrån 

variabeln ”immigrationsålder” som mäter hur gammal man var när man migrerade till Sverige. Detta 

kan självklart medföra komplikationer i tolkning av resultat då det är kraftigt begränsande att samla 

alla utrikes födda i endast en kategori. Jag valde dock att gå vidare med detta och använda det i 

undersökningen då exempelvis Tåhlin (2014) med sin studie om arbetslivets gränser gjort lika grova 

indelningar av inrikes- och utrikes födda. Han argumenterar för att avgränsningarna inte är exakta 

men att de ändå anses fånga distinktionen mellan inrikes- och utrikes födda rimligt väl.  

I teoridelen nämner jag även vikten av att behärska språket. Jag ville därför kontrollera för förmågan 

att tala svenska, men det visade sig att den variabeln var starkt korrelerad med variabeln immigration 

och jag var därför tvungen att utesluta variabeln som mätte förmågan att tala svenska.  

1.7 Disposition 

I studiens första kapitel har jag gett en introduktion till uppsatsen och syftet, frågeställningar, samt 

avgränsningar. Kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkterna och även tidigare forskning. 

Kapitel tre innehåller en beskrivning av de metoder som har använts för att genomföra studien. 

Resultatet och analysen presenteras i kapitel fyra. I det sista kapitlet förs det sedan en diskussion.  



6 

 

2. Teori och tidigare forskning 
Teoriramen utgörs av teorier som är kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kommer 

att utgå mycket från kapitalteorier och diskrimineringsteorier. Det som förenar författarna inom 

teorierna om olika kapitalformer är att dessa kapitalformer kan ses som mekanismer som påverkar 

individens olika möjligheter i livet. Det gemensamma för dessa kapitalformer är att investering i dem 

kommer att öka chansen att uppnå det önskade resultatet för individen eller samhället. En tanke är att 

om etnisk diskriminering finns, och invandrare är medvetna om det, kan det leda till att vissa 

personer väljer att inte utbilda sig, vilket leder till ett mindre humankapital. Hypotesen grundar jag på 

tidigare forskning. I detta avsnitt kommer jag även att utifrån tidigare forskning presentera olika 

möjliga förklaringar till skillnaderna som råder på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikes 

födda.  

2.1 Humankapital 
 

Humankapital är en bidragande faktor till ökad produktivitet. Humankapital består bland annat av 

individens motivation och kompetens. Individen investerar själv i sitt humankapital genom t.ex. 

utbildning. Investering i humankapital leder till många fördelar, både ekonomiska och icke-

ekonomiska, t.ex. bättre hälsa. Ekonomiskt sätt kan vinsten från humankapitalet uppfattas i termer av 

individens välstånd. Humankapitalets uppbyggnad påverkas till stor del av skolutbildningen (Becker, 

1993). I definitionen av humankapital finns även faktorer om t.ex. individens kännedom om hur 

samhället fungerar i olika aspekter som kan påverka individens produktivitet. Man kan göra rimliga 

antaganden om att en person som migrerat från sitt hemland till ett annat land förlorar en stor del av 

sitt humankapital, allt från språkkunskaper, kultur, tillgång till nätverk och kontakter och även 

kunskap om hur olika yrken på den nya arbetsmarknaden bedrivs (Friedberg, 2000).  

Enligt humankapitalteorin är erfarenhet en form av humankapital, och genom erfarenhet kan man 

överkomma andra brister, t.ex. låg utbildning eller diskriminering pga. etnicitet. Alltså genom 

karriärutveckling kan skillnaderna mellan ut- och inrikes födda bli mindre. Detta har fått stöd av 

tidigare studier, i exempelvis en studie av Juho Härkönen och Erik Bihagen (2011) visar de på att 

längre utbildning påverkar individens yrkesuppnående, men att effekterna av utbildning varierar över 

karriären. Beroende på hur stort humankapital man har, tar det olika lång tid för individerna att 

komma ikapp med sin karriärutveckling och öka i yrkesposition (Härkönen & Bihagen, 2011). 
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2.1.1 Utbildning 

Hur mycket som investeras i utbildning kan självklart vara en förklaring till skillnaderna i 

arbetsmarknadsutfallet. Det finns ett tydligt samband mellan utbildning och sysselsättning för 

invandrare. Resultaten visar att avkastningen för utbildning är högre om utbildningen skett i Sverige 

(Rooth & Åslund, 2006). Detta resultat får stöd av andra studier som kommit fram till att 

avkastningen i termer av lön är mycket högre om utbildningen avslutats i Sverige (Nordin, 2007). 

Även studier som gjorts i andra länder visar på att utbildning har goda konsekvenser även för utrikes 

födda, men att avkastningen då tenderar att vara mindre om utbildningen skett i hemlandet (Friedberg 

2000; Bratsberg & Ragan 2002; Hartog & Zorlu 2009).  

Dessutom visar Lundborg (2013) att sysselsättningsskillnaderna mellan högutbildade flyktingar och 

högutbildade inrikes födda är mindre än sysselsättningsskillnaderna mellan lågutbildade flyktingar 

och lågutbildade inrikes födda. Trots att utbildning ökar chansen till arbetsmarknadsframgång har 

forskning visat på att barnens betyg har olika betydelse för valet att vidare investera i utbildning 

beroende på vilken social klass man tillhör (Erikson & Jonsson, 1993). Forskning visar på att 

föräldrarnas sociala klass kan förklara en del av hur långt barnen väljer att gå med sin utbildning 

(Jonsson, 1987).  

Att investera i utbildning är visserligen lönsamt för både inrikes- och utrikes födda, dock är utrikes 

födda överkvalificerade under längre perioder än inrikes födda. De får alltså inte möjlighet att 

använda sin utbildning på samma sätt som inrikes födda gör. Bland inrikes födda var 50 procent av 

de som var överkvalificerade år 2001 fortfarande överkvalificerade för sitt yrke år 2008. 

Motsvarande siffror bland utrikes födda uppgick till 70 procent. Forskningen visar att 

underkvalificering har samma konsekvenser för både inrikes- och utrikes föddas löner medan 

följderna av överkvalificering har större positiv effekt på inrikes föddas löner än vad det har för 

utrikes födda. (Joona m.fl. 2012). 

2.1.2 Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenheten kan självklart vara en faktor som påverkar arbetsmarknadsframgången, 

eftersom man lär sig specifika kunskaper i praktiken. Det finns skillnader mellan generella 

erfarenheter och yrkesspecifika erfarenheter. Därför kan det vara bra att diskutera hur mycket de 

utrikes föddas arbetslivserfarenheter skiljer sig från inrikes födda. Hur väl stämmer 

yrkesfördelningen med utbildningsbakgrunden för båda grupperna?  



8 

 

Enligt statistik som är framtagen av SCB:s undersökning om yrkesstrukturen i Sverige år 2011 

framgår det att de utrikes födda i större utsträckning än dem som är inrikes födda var anställda i 

yrken med lägre kvalifikationskrav (SCB 2011; se Tabell A1 och A2 i Appendix). Det framkom att 

10 procent av utrikes födda arbetade i yrken där det inte fanns några särskilda krav på utbildning, 

trots att de hade en lång eftergymnasial utbildning. Vi ser även att andelen utrikes födda med lång 

efter gymnasial utbildning som hamnar på yrken där det endast krävs gymnasiekompetens kommer 

upp till 11 procent (se Tabell A1 i appendix). För inrikes födda är motsvarande siffan endast 5 

procent. Det visar sig att endast 3 procent av de inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning 

arbetar med yrken där det inte finns större krav på yrkesutbildning (se Tabell A2 i appendix). 

Yrkesfördelningen stämmer alltså inte överrens med utbildningsbakgrunden för många utrikes födda, 

något som troligen kommer påverka deras arbetsmarknadssituation/framgång i framtiden. 

I en studie av Berggren och Omarsson finner de att ca 40 procent av de akademiker som är födda 

utanför EU/EES arbetar med ett yrke som motsvarar kvalifikationsnivån som de fått genom  

utbildning. Den motsvarande siffran för inrikes födda var 90 procent (Berggren & Omarsson, 2001). 

Det är dock viktigt att tillägga att definitionen av överkvalificering inom ett visst yrke eller på en viss 

arbetsplats kan variera mellan olika studier och att det kan påverka uppskattningen av andelen 

överkvalificerade på arbetsmarknaden (Joona m.fl 2012). 

Många studier kan dock konstatera att framsteg inom yrken tar längre tid för utrikes födda än för 

inrikes födda och att skillnaderna mellan grupperna därmed stäcker sig över en längre period. 

Arbetsmarknaden i Sverige kräver både kvantitet och kvalitet på yrkeserfarenhet. Högutbildade 

invandrare födda utanför Europa har oftast en låg inledande yrkesposition i Sverige. De som redan 

från början hamnar i en svag position med låg yrkesstatus har mindre chans att förbättra sin position 

över tid; de riskerar att fastna i yrken med låg status. Det är alltså inte tillräckligt att en utrikes född 

person med en lång akademisk utbildning anställs på vilket yrke som helst efter ankomsten till 

Sverige. För att denna person ska ha möjlighet till arbetsmarknadsframgång krävs ett yrke som har en 

rimlig kvalitet för att individen på lång sikt ska ha en god yrkesposition som motsvarar individens 

utbildningsbakgrund (Rooth, 2006). 

I en annan studie av Ekberg och Rooth (2005) undersöker de utvecklingen av invandrarnas 

yrkesstatus över tid i Sverige. Invandrarna förlorar den yrkesstatus de hade i hemlandet när de 

kommer till Sverige. Yrkesstatusen sjunker alltså till en början för att sedan, om möjligt, stiga över 

tid. Det blir ett U-format samband. Detta samband är tydligast för de invandrare som redan innan 
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immigrationen har någon form av akademiskutbildning från hemlandet. Det finns en stigande 

utveckling i yrkesstatus men det är en väldigt långsam utveckling. Det kan ta upp till fjorton år för de 

flesta att uppnå den yrkesstatus de hade i hemlandet. Detta kan indikera att arbetsmarknaden i 

Sverige har en dålig förmåga att utnyttja de tillgängliga resurserna som de utrikes födda 

akademikerna bidrar med (Ekberg & Rooth, 2005).  

2.1.3 Språkkunskaper 

Att investera i språkkunskaper kan ha betydelse för ens karriärmöjligheter. Det är rimligt att göra ett 

antagande om att språkkunskaperna ökar med vistelsetiden i Sverige. Kunskaper i svenska uppfyller 

målet om integration på arbetsmarknaden. Tidigare studier visar på att språkkunskaper har en väldigt 

stor betydelse för utrikes föddas situation på arbetsmarknaden. Hur invandrarna anpassar sig till 

arbetsmarknaden kan påverka utfallet. Utfallet kan även påverkas beroende på vilken arbetsmarknad 

de befinner sig i, i vilken utsträckning yrkesfördelningen på arbetsmarknaden formas av 

diskriminering, det kan t ex handla om rättsliga hinder som begränsar invandrares yrkesmöjligheter. 

Invandrare som tar del av landets språk i all vardaglig kommunikation är oftast mer 

samhällsorienterande, på så sätt uppfattar samhället dem som mindre avlägsna, vilket även kan bero 

på boende och nätverk. (Ferrer, 2006; Dustmann & Fabbri 2003). 

2.2 Socialt kapital 

Socialt kapital är ett begrepp som nästan ständigt är aktuellt inom samhällvetenskaplig forskning och 

som många samhällsvetare har försökt belysa kapitalets följder för individers olika 

handlingskapaciteter. Socialt kapital handlar om de sociala nätverk som en aktör har att göra med 

(Edling & Rydgren, 2007). I Nan Lins (2000) definition av socialt kapital finner vi att socialt kapital 

ses som en investering i relationer. Det sociala kapitalet ser olika ut beroende på var individen 

befinner sig; beroende på samhälle/kontext har man olika tillgång till olika resurser. Det är tillgången 

till de sociala resurserna som bland annat kan komma att påverka individens olika möjligheter att ta 

sig fram på arbetsmarknaden. Även den position individen har i det sociala nätverket har betydelse. 

Minoritetsgrupper, som utrikes födda, har i olika grad tillgång till socialt kapital, beroende på 

strukturell position och tillhörandet i sociala nätverk. I förlängningen kan socialt kapital ses som en 

mekanism för att förklara social siktning på arbetsmarknaden (Lin, 2000).  
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2.2.1 Sökbeteende och nätverk 

En betydelsefull faktor som kan påverka alla arbetssökandes chans att finna ett arbete är 

sökaktiviteten, vilka kanaler och vilket nätverk man ska använda sig av. Tänkbara skillnader i 

sökbeteende kan därför vara ytterligare en möjlig förklaring till att utrikes födda har sämre utfall på 

arbetsmarknaden i jämförelse med inrikes födda.  

I en studie av Arai m.fl. (1999) undersöktes om inställningen till arbete mellan inrikes- och utrikes 

födda skiljer sig. Respondenterna i denna undersökning fick ta ställning till ett antal påståenden om 

inställning till arbetslöshet och sysselsättning och svara på frågor om sökaktivitet. Det visade sig att 

sökaktiviteten bland utrikes födda  var hög och att den till och med var något högre än för inrikes 

födda. De utrikes födda var mer benägna att svara på annonser om lediga tjänster, de använde sig 

även av arbetsförmedlingen i större utsträckning än vad inrikes födda gjorde.  

Bevelander och Lundh (2006) visar i sin studie betydelsen av nätverk. I studien framgår det att 

sannolikheten för invandrare att ha ett arbete är högre i kommuner där det redan finns en hög andel 

utrikes födda. Detta kan bero på att invandrare i dessa kommuner har  bättre till gång till relevanta 

nätverk jämfört med i andra kommuner där det inte finns lika hög andel utrikes födda. 

2.3 Diskriminering 

En faktor som kan förklara invandrarnas arbetsmarknadsstatus är diskriminering. Utrikes födda kan 

utsättas för etnisk diskriminering. Diskriminering kan vara av olika former, de två 

diskrimineringstyper som är av relevans i denna studie är preferensbaserad diskriminering och 

statistisk diskriminering. Preferensdiskriminering innebär att man föredrar och väljer en viss 

grupp/typ framför en annan. Det kan handla om att arbetsgivaren har preferenser för vissa grupper 

och preferenser mot andra grupper, exempelvis om arbetsgivaren föredrar inrikes födda framför 

utrikes födda (Becker, 1957). Statistisk diskriminering handlar om att individen blir dömd utifrån 

förhållanden på gruppnivå. I detta fall kan det handla om att arbetsgivaren inte alltid har fullständig 

information om arbetssökanden och  därmed har svårt att avgöra arbetssökandes produktivitet. 

Arbetsgivaren dömer då arbetssökande utifrån grupptillhörighet (Arrow, 1973). Till exempel kan 

arbetsgivaren döma individuella arbetssökande baserat på stereotyper om gruppen som individen 

tillhör. 

Det finns ett stort antal studier som har undersökt inkomst och sysselsättningsskillnader mellan 

inrikes- och utrikes födda med hjälp av regressionsanalyser. Det kan vara svårt att testa för 
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diskriminering och i studierna har man så långt som det går kontrollerat för skillnader i 

produktivitetsrelaterade egenskaper som till exempel ålder, utbildning, erfarenhet, kön m.m. Om det 

sedan visar sig att det kvarstår skillnader mellan dessa grupper efter att man kontrollerat för dessa 

faktorer är förekomst av diskriminering en tänkbar förklaring.  

Det är som sagt inte alltid självklart att etnisk diskriminering är orsaken till ojämlikheter på 

arbetsmarknaden och vid andra situationer, det är svårt att bevisa att det förekommer diskriminering. 

Moa Bursell (2007) har i sin studie om förekomsten av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 

använt sig av annan metod än just regressionsanalys för att försöka att mer konkret fastställa att 

etnisk diskriminering är en tänkbar orsak till ojämlikhet på arbetsmarknaden, nämligen. 

fältexperiment. Ett fältexperiment som handlar om att undersöka om det förekommer diskriminering i 

en anställningssituation går till så att det exempelvis skickas ut två påhittade ansökningar där 

egenskaper och kompetens för de sökande är identiska förutom att den ena sökanden har ett 

utländskklingande namn och den andra ett svenskt. Detta skickas ut till flera arbetsgivare och 

diskriminering mäts efter antal positiva svar som de olika sökande får.  

I Bursells studie framkom det att en sökande med ett svenskklingande namn behövde söka ungefär 10 

tjänster innan han eller hon blev kontaktad av en arbetsgivare. En person med samma meriter och 

egenskaper men med ett utländskklingande namn var tvungen att söka upp till 21 tjänster innan den 

personen blev kontaktad av en potentiell arbetsgivare (Bursell, 2007). Även Carlsson (2010) och Arai 

(2008) har med liknande metod studerat detta samband och visar på 70 respektive 88 procent fler 

positiva svar för individer med ett svenskklingande namn än med utländsktklingande namn.  

De presenterande studierna ovan ger klara stöd för förekomsten av etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden. Detta stärker skälet att anta att en del av de skillnader och som finns i 

sysselsättningsgrad mellan de inrikes- och utrikes födda beror på olika diskrimineringsformer.  

2.5 Hypotes 

Med utgång från nämnda teorier är det troligt att utrikes födda har sämre yrkespositioner jämfört med 

inrikes födda och att första yrket inte helt förklarar skillnader. Vidare är det sannolikt att första yrket 

har starkare effekt på nuvarande yrket bland utrikes födda, dvs utrikes födda som inte har börjat sitt 

arbetsliv som mellan/högre tjänsteman har svårare att vara i ett sådant yrke vid nuvarande yrke än 

inrikes födda. Vidare är det troligt att de utrikes födda upplever att de har sämre karriärmöjligheter än 

vad inrikes födda upplever att de har. 
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3. Data, mått och metoder 

3.1 Datamaterial 

Materialet att testa min hypotes på och i förlängningen försöka få en ökad kunskap kring hur 

ojämlikheter på arbetsmarknaden reproduceras kommer från levnadsnivåundersökningen för år 

2000(LNU 2000). LNU är en omfattande och återkommande undersökning som kartlägger, genom 

intervjuer och enkäter, hur levnadsförhållanden för Sveriges befolkning förändras över tid. 

Undersöknigens syfte är att förklara välfärdens nivå och fördelning. Med tanke på att undersökningen 

utgör ett riksrepresenativt slumpmässigt urval kan man med stor säkerhet generera resultat som är 

generaliserbara för Sveriges befolkning. Totala antalet deltagande i datamaterialet som används i 

undersökningen består av 5142 personer mellan 18-75 år av 6600 personer i urvalet, alltså en 

svarsfrekvens på 76,6 % (www.sofi.su.se, 140120).  

3.1.1 Variabler 

I denna uppsats kommer jag att utföra två separata regressioner för att testa min hypotes och försöka 

få fram svar på mina frågeställningar. Den ena regressionen är ämnad att täcka respondenternas 

upplevelser av vilka karriärmöjligheter de upplever att de har. Den andra regressionen är tänkt att 

analysera hur den faktiska situationen på arbetsmarknaden ser ut, alltså vilken yrkesposition man 

befinner sig på i nuvarande situation. Jag vill dock tydliggöra att trots tillgång till LNU:s 

frågeformulär, där det står precis hur frågorna ställts och vilka svarsalternativ som finns, samt 

kodboken där det framgår hur de olika frågorna och variablerna har kodats och hur materialet har 

behandlats vilket ger en relativt specificerad bild över hur frågorna utformats kommer jag inte kunna 

visa på den enskilde individens subjektiva uppfattning om frågan. 

För den första regressionen, för att studera sambandet mellan att vara immigrant och uppleva sina 

karriärmöjligheter som stora, kommer den beroende variabeln vara  upplevda karriärmöjligheter. 

Variabeln var ursprungligen uppdelad i fyra kategorier, från "Mycket stora" "Ganska stora" Ganska 

små" "Mycket små" men har konstruerats till en dummy variabel som endast kan anta två värden. De 

två första kategorierna ”Mycket stora” och ”Ganska stora” har slagits ihop och tar då värdet 1 om 

karriärmöjligheterna upplevs vara stora. De två sista kategorierna ”Ganska små” och ”Mycket små” 

har slagits ihop och tar värdet 0 om karriärmöjligheterna upplevs vara små. Variabeln ligger på 

nominalskalenivå.  
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För att se om det finns någon skillnad i upplevda karriärmöjligheter mellan inrikes- och utrikes födda 

kontrollerar jag för immigration, där utrikes födda har kodats ifrån. Ursprungligen bestod variabeln 

av fyra kategorier: "I Sverige" "Utomlands<7år" "Utomlands 7-16-år" "Utomlands > 16år" måtten 

beskriver om man är född i Sverige eller hur gammal man var när man kom till Sverige. Variabeln 

konstruerades om till en dummyvariabel där alla som inte är födda i Sverige har kodats som utrikes 

född och tar då värdet 1, för de som är födda i Sverige och därmed inrikes födda antas värdet 0. 

Jag har valt, med hänsyn tagen till teori och tidigare forskning, att kontrollera för ett antal oberoende 

variabler för att se hur sambandet mellan att vara immigrant och sannolikheten att uppleva sina 

karriärmöjligheter som stora, påverkas. De oberoende variabler jag har valt att kontrollera för är kön, 

utbildning och föräldrarnas högsta klass. Variabeln kön är en dummy variabel som endast kan anta 

två värden, om man är kvinna antas värdet 1 och om man är man antas värdet 0. 

Som jag nämnde tidigare i teoridelen spelar föräldrarnas sociala klass en roll i individens val att 

vidare investera i utbildning. Variabeln föräldrarnas dominerande klass är skapad genom mors och 

fars sociala klasser. Jag tror att det är ett lämpligt sammanfattande mått på dominerande klass då 

Jonsson visar i sin studie att om båda föräldrarna har samma utbildningsnivå är effekten på barnets 

val att vidareutbilda sig näst intill densamma som när endast ena föräldern har en högre 

utbildningsnivå. Detta gäller även för social klass, det är tillräckligt med att en av föräldrarna är av 

högutbildad för att det ska avspeglas i hemmet (Jonsson, 1987). Att kontrollera för klassbakgrund är 

viktigt i undersökningen då det troligen påverkar individens utbildning, men även oberoende av egen 

utbildning har klassbakgrund inverkan på vilket yrke man själv har. Detta får stöd i en studie av 

Härkönen & Bihagen (2011)  där de har visat  att de som har högre klassbakgrund uppnår högre 

yrkesstatus oberoende av utbildning. Med det sagt är det därför viktigt att ha en variabel som mäter 

klass då det kan ha direkta effekter på yrkesposition. Variabeln är definierad utifrån 6 kategorier och 

börjar från ”okvalificerad arbetare” som jag kommer använda som referenskategori och vidare till 

”kvalificerad arbetare”, ”egenföretagare/jordbrukare”, ”lägre tjänsterman”, ”mellantjänsterman” och 

”högre tjänsteman”. Kategorierna är omgjorda till dummyvariabler och tar värdet 1 vars 

bakgrundsklass man tillhör annars 0.  

Jag har valt att kontrollera för utbildning mätt i antal år och inte i utbildningsnivå. Tåhlin (2014) 

diskuterar fördelarna med att använda utbildningsår snarare än utbildningsnivå. Att arbeta med 

utbildningsår är till fördel då det är ett mer direkt mått på det humankapital  man får av utbildning, 

och det underlättar jämförelser med viktiga utfall på arbetsmarknaden som till exempel olika yrken 
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och lönenivåer. När man talar om utbildningsnivå kan definitionen variera mellan olika år, vilket 

försvårar jämförbarheten. Detta är ytterligare ett skäl att utgå från utbildningsår som mått på 

utbildningslängd. Antalet utbildningsår är ett mer fingraderat mått än utbildningsnivå, då även 

utbildning som inte lett till en klar nivåförändring kan tas hänsyn till i analysen. 

För den andra regressionen, för att studera sambandet mellan sannolikheten att vara högre tjänsteman 

på sitt nuvarande yrke och diverse bakgrundsvariabler, är utfallsvariabeln individens nuvarande yrke. 

Ursprungligen bestod denna variabel av olika yrkespositioner, allt från okvalificerade arbetare till 

akademiker och mellan/högre tjänstemän. För min undersökning lämpade det sig att konstruera om 

variabeln genom att sammanfatta de olika yrkesgrupperna och skapa en dummyvariabel. Jag skapade 

då variabeln ”nuvarande högre/mellan tjänsteman” om individen är inom yrkesgruppen mellan/högre 

tjänsteman antas värdet 1, annars 0.  

Även här är utrikes födda kodade på samma sätt som för den första regressionen, genom variabeln 

immigration. Övriga oberoende variabler som jag har valt att ta med för att analysera detta 

huvudsamband är, kön, utbildning och föräldrars högsta klass som alla är kodade på samma sätt som 

för första analysen. Jag kontrollerar även för ålder då urvalet är begränsat till åldergruppen 35-54 år.  

Eftersom jag vill undersöka om det ligger någon förklaring utifrån första yrket till skillnaderna i 

nuvarande yrkesposition, kommer jag att kontrollera för första yrke. Denna variabel var 

ursprungligen definierad på samma sätt som för individens nuvarande yrke, även här gjorde jag 

samma omvandling för denna variabel. En dummyvariabel som antar två värden, 1 om man är inom 

yrkesgruppen mellan/högre tjänsteman på sitt första yrke, annars 0. Jag valde även att testa för om 

det uppstod någon interaktion mellan första yrket och att vara immigrant. En möjlighet är att effekten 

av första yrket kan vara starkare för utrikes födda än för inrikes födda, därför konstruerade jag en 

interaktion mellan dessa.  

Nedan presenteras fördelningen av de variabler som använts i undersökningarna. 
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Tabell 1 Beskrivande data av variablerna. Medelvärde (SD) / %. 

Variabler  Regression 

om 

upplevda 

möjligheter  

 Regression 

om 

yrkesposition 

 

Utbildningsår  12,1 (4,7)  12,76 (5,0)  

Utrikes född  20,8%  18,2%  

Kvinna  49,4%  50,1%  

Klassbakgrund Högre 

tjänsteman 

Klassbakgrund Mellan 

tjänsteman 

Klassbakgrund Lägre 

tjänsteman 

Klassbakgrund 

Egenföretagare/jordbrukare 

Klassbakgrund Kvalificerad 

arbetare 

Klassbakgrund 

Okvalificerad arbetare 

 

 

 

 

 

 

 

5,9% 

 

10,7% 

 

11,3% 

 

17,8% 

 

13,5% 

 

40,4% 

 5,6% 

 

9,7% 

 

12,3% 

 

16,7% 

 

13,0% 

 

42,7% 

 

Stora karriärmöjligheter  33,8%    

Nuvarande högre tjänsteman 

Inrikes född 

   41,7%  

Nuvarande högre tjänsteman 

Utrikes född 

   32,4%  

Ålder    44,5 (6,0)  

Första yrke högre 

tjänsteman Inrikes född 

   16,3%  

Första yrke högre 

tjänsteman Utrikes född 

   14,6%  

N  3124        1565  

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000 

 

3.1.2 Metod  

Upplägget för uppsatsen är kvantitativt, med utgång från teorier och tidigare forskning ställer jag upp 

frågeställningar som jag sedan försöker besvara vilket gör studien deduktiv. För att studera 

sambandet används statistikprogrammet SPSS där data från LNU 2000 har lagts in. För analysen av 
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yrkespositioner har jag som sagt valt att begränsa respondenterna genom att filtrera åldern och 

utesluta alla som är yngre än 35 år och äldre än 54 år. I Härkönen och Bihagens (2011) studie visar 

de på att yrkes mobilitet är skev upp till 35 år. Efter 35 års ålder är individens yrkesstatus på en mer 

stabil nivå, med det menas att individen då troligen inte pendlar mellan olika yrkesgrupper. Därför är 

det rimligt att ha med dem som redan har haft störst yrkesrörlighet. Fokus läggs alltså på de grupper 

som redan nått en stabil arbetsmarknadsstatus. Genom selektionen har risken för extremvärden 

minskat och jag har nu ett urval på 1565 individer. I analysen för de upplevda karriärmöjligheterna 

har jag valt att inte begränsa åldern. Jag anser att det är rimligt att ha med alla åldersgrupper då denna 

analys handlar om de upplevda karriärmöjligheterna. I denna analys har jag ett urval på 3124 

respondenter.  

Hypotesen testas genom logistisk regressionsanalys. Denna typ av regressionsanalys är lämpad för 

studien då den beroende variabeln i båda regressionerna endast kan anta ett av två värden. Vid 

logistisk regressionsanalys går det att värdera sannolikheten för ett av utfallen, vilket i mitt fall för en 

av analyserna är att inneha yrkespositionen "högre tjänsteman" där utfallet varierar mellan 0 och 1. 

För den andra analysen värderas sannolikheten för att uppleva sina karriärmöjligheter som stora och 

även där varierar utfallet mellan 0 och 1. Det går att konstanthålla för flera oberoende variabler precis 

som vid en linjär regressionsanalys, detta är gynnsamt för att förstå effekten av enskilda faktorer och 

kunna ta reda på mellan- eller bakomliggande faktorer för sambandet. Det som skiljer sig mellan en 

linjär regressionsanalys och logistisk analys är tolkningen av b-koefficienten. Inom logistisk 

regressionsanalys går det endast att uttala sig om effekten av b-koefficienten är negativ, vilket 

innebär att sannolikheten minskar, eller om den är positiv vilket leder till att sannolikheten ökar för 

utfallet i den beroende variabeln. Oddskvoterna talar om för oss hur stor eller hur liten sannolikheten 

för ett utfall i den beroende variabeln är (Edling & Hedström, 2003).   

Jag börjar med att sammanställa fördelningen av nuvarande yrket, första yrket och 

karriärmöjligheterna. Sedan går jag vidare med att analysera huvudsambandet mellan att vara 

immigrant och sannolikheten att uppleva sina karriärmöjligheter som stora genom att kontrollera för 

faktorer som jag anser spela en viktig roll för sambandet. Vidare analyseras det andra 

huvudsambandet om att vara immigrant och sannolikheten att vara högre tjänsteman på sitt 

nuvarande yrke genom tre modeller. I modell A kontrolleras det för immigration, kön, ålder, 

utbildning och föräldrarnas högsta klass. Modell B kontrollerade även för första yrket för att se om 

koefficienten för utrikes födda ändras, vilket skulle visa att en del av skillnaderna förklaras av 

positionen i det första arbetet. I den sista modellen, modell C, lades interaktionsvariabeln till för att 
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testa om effekten av första yrket var starkare bland utrikes födda, om effekten visar sig vara starkare 

pekar det på att utrikes födda har sämre chanser att nå mellan/högre tjänsteman positioner om de inte 

har börjat sina karriärer i ett sådant yrke. 

3.1.3 Metodproblem 

Det finns alltid risker vid användning av regressionsanalyser för att tolka och analysera data. 

Multikollinearitet är exempelvis en av dessa risker och innebär att variabler korrelerar med varandra 

vilket då tar ut signifikansen för variablerna när de egentligen har en signifikant påverkan för 

utfallsvariabeln (Edling & Hedström, 2003). Det förekom exempelvis en korrelation mellan 

förmågan att tala svenska och att vara immigrant som jag nämnde tidigare, därav var jag tvungen att 

utesluta variabeln som mäter förmågan att tala svenska.  

Utfallsvariabeln kan påverkas av faktorer som är uteslutna i regressionen. Detta innebär att variabler i 

datamaterialet har en påverkan på sambandet och utfallet på den beroende variabeln trots att dessa 

variabler inte är med i regressionen. Invandrargruppens heterogenitet blir problematiskt i detta fall, 

inte minst problematiskt är att gruppens delvis byter innebörd, från en majoritet av arbetskrafts 

migranter till en dominerande andel migranter med skyddsbehov. Den kan finnas risk för ett 

specifikationsfel av typ två, eftersom att jag endast har kodat utrikes födda utifrån variabeln 

"Immigration", kan det lett till att viktiga variabler som inte tagit med påverkat sambandets styrka. 

(Edling & Hedström, 2003). Exempel på detta kan vara erfarenheter som utrikes födda har med sig 

från hemlandet, dock fanns det ingen fråga om detta i datamaterialet. 

Det ska även tas hänsyn till om jag mäter det jag avser att mäta, karriärmöjligheter och 

yrkespositioner. Dels för att variationer kring yrkespositioner i första yrket skiljer sig nämnvärt i 

urvalet. Första yrket kan betyda många saker, det kan ha varit under studieperiod där det kanske inte 

ställs höga kvalifikationskrav. Det har inte kontrollerats för detta, jag kommer istället föra ett 

resonemang kring detta faktum i tolkning av resultat.  

 
4. Resultat 
Här presenteras den statistiska analysen av datamaterialet. Denna inkluderar korstabell för att se 

yrkesfördelningen för inrikes- och utrikes födda, och även en korstabell för hur de upplevda 
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karriärmöjligheterna ser ut. Det inkluderas även två logistiska regressionsanalyser, en för analys av 

upplevda karriärmöjligheter och en för analys av yrkesposition.  

Tabell 2. Korstabell för immigration och nuvarande tjänsteman, 

förstayrke som högre tjänsteman, upplevda karriärmöjligheter. 

 Mellan/högre 

tjänsteman, 

nuvarande yrke. 

Mellan/högre 

tjänsteman, första 

yrke. 

Stora upplevda 

karriärmöjligheter 

Inrikes födda 41,7% 16,3% 33,2% 

Utrikes födda 32,4% 14,6% 37,9% 

 

För denna sammanfattande korstabell presenteras en deskription av resultaten för hur 

yrkesfördelningen mellan inrikes- och utrikes födda ser ut både för nuvarande yrke och för första 

yrket på aggregerad nivå, det ger dock ingen förklaring till vilka faktorer som kan ha varit med och 

påverkat fördelningen av yrkespositioner. Det visade sig att ca 42 procent av de inrikes födda i 

urvalet var nuvarande högre tjänstemän, resterande 58 procent var av lägre yrkesstatus. För utrikes 

födda visade det sig att ca 32 procent var nuvarande tjänstemän och resterande 68 procent befann sig 

på en lägre yrkesstatus. Korstabellen för första yrket visar att ca 16 procent av inrikes födda var 

högre tjänstemän på sitt första yrke, motsvarande siffra för utrikes födda var ca 15 procent. I den sista 

korstabellen presenteras upplevda karriärmöjligheter. Resultaten visar att ca 33 procent av de inrikes 

födda i detta urval upplever att deras karriärmöjligheter är stora, resterande 67 procent av de inrikes 

födda upplever sina karriärmöjligheter som små. För utrikes födda ser resultaten lite annorlunda ut. 

Det visar sig att ca 38 procent av de utrikes födda upplever att de står inför stora karriärmöjligheter, 

resterande 62 procent av utrikes födda upplever små karriärmöjligheter. 
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Tabell 3. Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan att uppleva 

sina karriärmöjligheter som stora (kodat som 1) och diverse 

bakgrundsvariabler  

Oberoende variabler Koefficienter Oddskvoter 

Intercept -1,106*** 0,331 

Immigration 0,104 1,110 

Utbildningsår 0,081*** 1,084 

Kvinna -0,474*** 0,622 

Föräldrarnas högsta klass 

Högre tjänsteman 

Mellan tjänsteman 

Lägre tjänsteman 

Egna företagare/jordbrukare 

Kvalificerade arbetare 

Okvalificerade arbetare (Ref. kategori) 

 

0,250 

0,668*** 

0,247* 

-0,297* 

0,144 

0 

 

1,285 

1,952 

1,281 

0,743 

1,155 

1 

N 3124 

Pseudo R
2
 0,068 

Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

Denna tabell presenterar resultatet för hur karriärmöjligheterna kan upplevas beroende på olika 

faktorer. För variabeln ”immigration” ser man att den är positivt relaterad till sambandet dock är den 

inte signifikant. Om man läser av variabeln ”utbildningsår” kan man läsa av att den variabeln är 

positivt relaterad till sambandet med en hög signifikans nivå. Oddskvoterna för utbildningsår visar att 

oddset att man upplever sina karriärsmöjligheter som stora är 1,084 så stor givet att det sker en 

förändring i utbildningsår med ett år jämfört med om det inte skett någon förändring, konstanthållet 

för andra variabler. Vidare ser vi att kvinnorna upplever sina karriärmöjligheter som stora i mindre 

utsträckning än vad männen gör och detta samband är signifikant på 1 procents nivån. Oddskvoten 

visar att oddset att uppleva karriärmöjligheterna som stora är 0,622 gånger lägre om man är kvinna 

jämfört med om man är man, konstanthållet för övriga variabler. Variabeln för ”föräldrars klass” är 

uppdelad i 6 kategorier där "okvalificerad arbetare" används som referenskategori. Vi ser att 

klassbakgrunden "Högre tjänsteman" inte är signifikant, men "Mellan tjänsteman" visar på hög 

signifikansnivå och talar om för oss att oddset att uppleva sina karriärmöjligheter som stora är 1,952 

gånger så stora jämfört med klassbakgrunden "Okvalificerade arbetare". Vidare till "Lägre 

tjänsteman" som visar på en lägre signifikansnivå och det framkommer att oddset att uppleva sina 
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karriärmöjligheter som stora är 1,281 gånger så stora jämfört med andelen som tillhör 

referenskategorin "Okvalificerade arbetare". Variabeln för "Egna företagare/jordbrukare" visar sig 

vara negativt relaterat till sambandet att uppleva sina karriärmöjligheter som stora, den visar sig även 

vara signifikant på 5-procentsnivån. Denna variabel ska man dock tolka med försiktighet då 

jordbrukare kan anses vara egna företagare men alla egna företagare  inte är jordbrukare. Oddskvoten 

för " Egna företagare/jordbrukare" visar att oddset att uppleva sina karriärmöjligheter som stora är 

0,743 jämfört med klassbakgrunden "Okvalificerade arbetare". Variabeln för "Kvalificerade arbetare" 

visade ingen signifikant förklaring till sambandet.  Pseudo R
2 

–värdet visar 0,068. Pseudo R
2 

–värdet 

kan gå mellan 0-1 och talar om att högre värden gör att de oberoende variablerna är bättre på att 

predicera den beroende variabeln, än om vi endast skulle utgå från snittsannolikheten.  

Tabell 4. Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan att vara 

högre tjänsteman i sitt nuvarande yrke (kodat som 1) och diverse 

bakgrundsvariabler 

Modell A Modell B Modell C 

Oberoende 

variabler 

Koefficienter Oddskvoter Koefficienter Oddskvoter Koefficienter Oddskvoter 

Intercept -4,628 0,010 -5,725 0,003 -5,819 0,003 

Immigration -1,069*** 0,343 -0,915*** 0,400 -1,005*** 0,366 

Ålder 0,024 1,024 0,100 1,105 0,104 1,109 

Ålder i kvadrat 0,000 1,000 -0,001 0,999 -0,001 0,999 

Utbildningsår 0,288*** 1,333 0,241*** 1,272 0,241*** 1,273 

Kvinna 0,006 1,006 -0,019 0,981 -0,018 0,982 

Förälders högsta 

klass 

Högre tjm. 

Mellan tjm. 

Lägre tjm. 

Egen ftg. 

Kval. arbetare 

Okval. arbetare 

(Ref kategori) 

 

0,454 

0,826*** 

0,546*** 

0,218 

0,286 

0 

 

 

1,574 

2,284 

1,727 

1,243 

1,332 

0 

 

 

 

0,240 

0,684*** 

0,515** 

0,186 

0,274 

0 

 

 

1,271 

1,981 

1,674 

1,204 

1,315 

0 

 

 

0,243 

0,681*** 

0,510** 

0,182 

0,269 

0 

 

 

 

1,275 

1,976 

1,665 

1,200 

1,309 

1 

Första tjm.   1,406*** 4,079 1,355*** 3,875 

Först tjm * 

immigration 
 

   
0,443 1,557 

N 1565 1565 1565 

Pseudo R² 0,248 0,297 0,298 

Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Denna tabell presenterar resultatet för sambandet att vara högre tjänsteman i sitt nuvarande yrke och 

diverse bakgrundsvariabler. I modell A kontrolleras det för immigration, ålder, utbildning, kön och 

föräldrarnas högsta klass. Vi ser att variabeln "immigration" är negativt relaterat till sambandet att 

vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke med en hög signifikans. Utrikes föddas odds att vara 

mellan/högre tjänsteman är bara 0,343 gånger den inrikes föddas: med andra ord, inrikes födda har 

ungefär 3 gånger så stor odds (1 / 0,343) att hålla en sådan yrkesposition, konstanthållet för övriga 

variabler. Utbildningsår visar sig vara positivt relaterat till sambandet och är även signifikant. 

Oddskvoten visar att chanserna att vara högre tjänstman på sitt nuvarande yrke är 1,333 gånger så 

stor givet att det sker en förändring i utbildningsår. För föräldrarnas högsta klass ser vi att endast 

kategorierna "mellantjänsteman" och "lägre tjänsteman" visade en signifikant påverkan till 

sambandet. Klassbakgrunden "mellantjänsteman" är positivt relaterad till sambandet och visar att 

chanserna att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke är 2,284 gånger så stor jämfört med om 

man tillhör klassbakgrunden "okvalificerade arbetare". Även "lägre tjänsteman" visar sig positivt 

relaterad till sambandet med en oddskvot på 1,727 som talar om att oddset att vara högre tjänsteman 

på nuvarande yrket är 1,727 gånger så stor jämfört med referenskategorin. De övriga kategorierna  

föräldrarnas högsta klass, ålder och kön visar ingen signifikant påverkan till sambandet i någon av 

modellerna. Pseudo R
2
-värdet visar 0,248.  

I Modell B kontrolleras det även för första yrket. Vi ser även här att koefficienten för immigration 

fortfarande är negativ, men att skillnaden har blivit mindre. Med andra ord förklarar position vid 

första yrke en liten del av positionen i nuvarande yrke. Utbildningsår är signifikant och positivt 

relaterat till sambandet och vi ser att oddset att vara högre tjänsteman på nuvarande yrke är 1,272 

gånger så stor givet att det sker en förändring i utbildningsår jämfört med om det inte gör det. 

Klassbakgrunden "mellantjänsteman" är signifikant positivt relaterad till sambandet och visar att 

sannolikheten att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke är 1,981 gånger så stor jämfört med 

"okvalificerad arbetare". För "lägre tjänsteman" visar koefficienten en lite lägre signifikansnivå 

jämfört med modell A, men är fortfarande signifikant relaterad till sambandet. Oddskvoten visar att 

oddset att vara högre tjänsteman är 1,674 gånger så stor jämfört med referenskategorin. Variabeln 

"första yrke högre tjänsteman" visar på hög signifikans och är positivt relaterat till sambandet. 

Oddskvoten visar att oddset att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke är 4,079 gånger så stor 

jämfört med om man inte var högre tjänsteman på sitt första yrke. Pseudo R
2
-värdet visar i denna 

modell 0,297.  
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I modell C ser vi att koefficienten för ”immigration” fortsätter att vara negativ. Utrikes föddas odds 

att vara högre tjänsteman är 0,366 gånger oddset för inrikes födda. Utbildningsår visar en positiv 

relation till sambandet och visar att oddset att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke är 1,273 

gånger så stor givet att det sker en förändring i utbildningsår. Variabeln för klassbakgrunden 

"Mellantjänsteman" är signifikant på 1-procentsnivån och visar att oddset att man är högre 

tjänsteman på sitt nuvarande yrke är 1,976 större jämfört med referenskategorin "Okvalificerade 

arbetare". Klassbakgrunden "Lägre tjänsteman" är signifikant och visar att oddset att vara högre 

tjänsteman i sitt nuvarande yrke är 1,665 större jämfört med "Okvalificerade arbetare". Variabeln 

”första yrke högre tjänsteman” visar sig positivt relaterad till sambandet att även vara högre 

tjänsteman på sitt nuvarande yrke och är signifikant. Oddskvoten talar om för oss att oddset att vara 

högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke är 3,875 gånger så stor jämfört med om man inte var högre 

tjänsteman på sitt första yrke, konstanthållet för övriga variabler. Interaktionsvariabeln för 

immigration och första yrke som högre tjänsteman är positiv, men inte signifikant. Pseudo R
2
-värdet 

visar 0,298. Det högre värdet indikerar hur mycket bättre våra gissningar på de predicerade värdena 

blir än om vi endast skulle utgå från snittsannolikheten. 

 

4.1 Analys 

Från tabell 1 kan vi se att yrkesfördelningen för första yrket inte visade någon större skillnad mellan 

inrikes- och utrikes födda. Variationerna inom första yrket kan som sagt vara problematisk då första 

yrket kan ha olika betydelse. Korstabellerna visar endast på aggregatnivå att fördelningen i 

yrkespositioner skiljer sig mer på nuvarande yrke än vad det gör för första yrket. Viktigt att poängtera 

är att många faktorer kan ha spelat roll för att fördelningen i yrkespositioner på nuvarande yrke 

skiljer sig mer än för första yrket, vilket inte visas i korstabellen. Första yrket kan vara en möjlighet 

att knyta kontakter och få relevant erfarenhet, och att det kan vara en möjlig förklaring till andelen 

högre tjänstemän på nuvarande yrke för inrikes- och utrikes födda.  

Fördelningen visar att en högre andel inrikes födda har lyckats förbättra eller hålla kvar sin position 

som högre tjänsteman, det går med andra ord snabbare för inrikes födda, på aggregatnivå, att göra 

förändringar till det bättre i sin yrkesposition än vad det gör för utrikes födda, vilket dock kan bero på 

andra faktorer än just etnicitet. Utifrån detta kan min hypotes om att utrikes födda har sämre 

yrkespositioner jämfört med inrikes födda bekräftas till viss del.  
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För de upplevda karriärmöjligheterna var hypotesen  att utrikes födda upplever att de har sämre 

möjligheter på arbetsmarknaden än inrikes födda inte bekräftad utifrån resultaten. En möjlig 

förklaring till varför fördelning i tabell 2 för de upplevda karriärsmöjligheterna ser ut som de gör kan 

vara att inrikes födda kanske är mindre positiva eftersom de redan har nått sin högsta position. Från 

tabell 3 ser man dock att investering i ytterligare ett år i utbildning leder till att de upplevda 

karriärmöjligheterna blir större. Både i tabell 3 och 4 visar resultatet på att utbildning leder till mindre 

skillnader mellan inrikes- och utrikes födda i linje med vad tidigare forskning har visat på. 

Klassbakgrunden "Högre tjänsteman" visade sig inte vara signifikant i tabell 3 och 4, vilket jag finner 

underligt. Det kan dock bero på att andelen som tillhör den klassbakgrunden inte var så stor eller 

även att dess effekt går genom utbildning så att det inte finns någon nettoeffekt kvar. Annars ser vi 

från tabell 3 att klassbakgrunden "Mellantjänsteman" bidrar till att de upplevda karriärmöjligheterna 

ses som stora ökar med 1,952 jämfört med om man hade tillhört klassbakgrunden "Okvalificerad 

arbetare". Vi ser även från tabell 4 att högre klassbakgrund ökar sannolikheten att vara högre 

tjänsteman i sitt nuvarande yrke. Detta innebär alltså att högre klassbakgrund påverkar både de 

upplevda karriärmöjligheterna och yrkesposition positivt, och att tillhöra en högre klassbakgrund kan 

påverka antal utbildningsår en individ väljer att investera i och det i sig kan avgöra var på 

arbetsmarknaden man hamnar. 

För analysen om upplevda karriärmöjligheter (tabell 3) visade det sig att immigration inte spelade 

någon större roll då den inte var signifikant. För analysen om yrkespositioner (tabell 4) fick man mer 

konkreta resultat på hur verkligenheten kan se ut och det visade sig att vara utrikes född och 

immigrant faktiskt spelar roll i var på arbetsmarknaden man hamnar då resultatet i alla modeller 

visade på att oddset att vara högre tjänsteman på sitt nuvarande yrke är lägre om man är utrikes född 

jämfört med om man är inrikes född. 

Resultatet i analyserna visar att första yrket har en stark betydelse för nuvarande yrkesposition, dock 

förklarar det inte skillnaden mellan inrikes- och utrikes födda, med andra ord beror skillnaderna i 

nuvarande yrke inte på placering vid entré på arbetsmarknaden.  

Interaktionsvariabeln i tabell 4 visade sig vara positiv men icke signifikant vilket alltså innebär att 

effekten av första yrket inte var signifikant starkare för utrikes födda än för inrikes födda. Det innebär 

att första yrkets effekt var densamma för både inrikes- och utrikes födda. Det betyder även att 

möjligheten att nå högre yrkespositioner för dem som inte började sina arbetsliv som mellan/högre 

tjänstemän är lik för inrikes- och utrikes födda. Detta resultat går i motsatta håll jämfört med 
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resultatet från Tabell 2 när skillnader i fördelningen på nuvarande yrket är större än för första yrket 

mellan inrikes- och utrikes födda. Den här skillnaden i resultat kan tolkas som att ökningen mellan 

grupperna på aggregatnivå beror på andra faktorer än ursprung, till exempel utbildning eller 

klassbakgrund. 

5. Avslutande diskussion 
Denna uppsats har undersökt skillnader mellan inrikes- och utrikes födda i vilken yrkesposition man 

befinner sig i och hur deras upplevda karriärmöjligheterna ser ut. I relation till den första 

frågeställningen om de upplevda karriärmöjligheterna visar resultatet från den logistiska analysen 

inget stöd för sambandet mellan att uppleva sina karriärmöjligheter som stora och vara immigrant 

eller inrikes född. I korstabellen kunde vi dock se skillnaderna i upplevda karriärmöjligheter, där 

framgick det att 38 procent av de utrikes födda upplevde sina möjligheter som stora när endast 33 

procent av de inrikes födda upplevde stora karriärmöjligheter. Denna skillnad var dock inte 

signifikant när man konstanthöll kontrollvariablerna. 

En tanke är att inrikes födda, redan från början, växer upp i ett samhälle och är omgivna av 

människor som redan har tagit del av samma samhälle. Detta kan då göra att de får en bättre bild av 

hur framtiden kan se ut gällande utbildning och arbete och lär sig att anpassa sig efter dessa 

strukturer. Utrikes födda har däremot inte dessa förutsättningar, speciellt de som immigrerar i senare 

åldrar, de har kanske inte en lika klar bild om hur t.ex. arbetsmarknaden i ett land som Sverige kan se 

ut gällande kvalifikationskrav och kvalitet på utbildning som krävs av en. Utrikes födda som 

immigrerat på grund av t.ex. dåliga förhållanden i hemlandet eller av andra skäl kan se denna 

immigrering som en stor möjlighet gällande exempelvis arbetsmöjligheter. Detta kan då till en början 

leda till att vid immigration ha höga förhoppningar om framtiden på arbetsmarknaden, jämfört med 

hur det såg ut i hemlandet, dessa förhoppningar kan med tiden bli större eller mindre beroende på var 

på arbetsmarknaden de hamnar och hur de använder sig av sina resurser och även på hur de planerar 

på att utöka sina resurser. Den andelen utrikes födda som upplevde sina karriärmöjligheter som stora 

kan även förklaras och bero på vistelsetiden i Sverige. Längre vistelsetid i landet skapar fler 

möjligheter för utrikes födda då de förmodligen hunnit utöka sina kunskaper i språket. Längre 

vistelsetid tillåter dem även att anpassa sig bättre och på så sätt få lättare att ta del av det som erbjuds 

på arbetsmarknaden. Tyvärr kunde vistelsetid inte analyseras i den här uppsatsen. 
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Den andra frågeställningen gällde hur skillnader ser ut i sannolikheten att vara högre tjänsteman på 

sitt nuvarande yrke mellan inrikes- och utrikes födda. Där framkom att sannolikheterna att vara högre 

tjänsteman på sitt nuvarande yrke var lägre för utrikes födda jämfört med inrikes födda. Sedan 

undersöktes  om första yrket kan förklara skillnaderna mellan dessa grupper. När jag kontrollerade 

för första yrket framkom det att första yrket har en stark betydelse för nuvarande yrkesposition både 

för inrikes och utrikes födda. Det förklarar dock inte skillnaden mellan inrikes- och utrikes födda i 

nuvarande yrkesposition, med andra ord beror skillnaderna i nuvarande yrke inte på placering vid 

entré på arbetsmarknaden. En tanke är att det kan handla om andra faktorer längst med 

karriärutvecklingen och vilka möjligheter man stött på, det kan även handla om i vilka nätverk man 

kommer i kontakt med som kan vara avgörande för vilken yrkesposition man hamnar på senare i 

livet. Vidare till frågan om effekten för första yrket är starkare för utrikes födda än för inrikes födda, 

visade det sig att interaktionsvariabeln var positiv men icke signifikant. Detta innebär då att effekten 

av första yrket inte var signifikant starkare för utrikes födda än för inrikes födda.  

Inrikes födda börjar oftast redan med bättre villkor genom tillgång till viktiga resurser, humankapital 

i form av svenskkunskaper som är en av många avgörande faktorer till hur långt man kan komma i 

arbetslivet. Beroende på humankapitalets storlek och användning tar det olika lång tid för individer 

att hinna med i utvecklingen och förbättra sina positioner på arbetsmarknaden. Att investera i 

utbildning gynnar som sagt både inrikes- och utrikes födda men att avkastningen för inrikes födda är 

mycket högre.  

Flera tidigare studier pekar på att diskriminering förvärrar utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden, allt från sysselsättning till löner (Bursell, 2007; Carlsson, 2010; & Arai 2008) Att 

skilja på diskrimineringsformerna kan vara svårt, det är inte alltid tydligt vilken diskrimineringsform 

som verkar, men utifrån tidigare forskning som jag tagits upp i denna studie pekar det på att det idag 

råder både statistisk och preferensbaserad diskriminering. Även resultat från forskning om 

humankapitalets effekt på integration på arbetsmarknaden för utrikes födda visar att de oftare är 

överkvalificerade för arbetsuppgifterna än med inrikes födda. 

Det kan vara lättare för utrikes födda med en yrkesinriktad utbildning att hitta ett yrke än de med en 

teoretisk utbildning, troligen för att det då blir lättare för arbetsgivaren att bedöma individens 

kompetens. En tanke är då att detta kan visa på att utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden till 

viss del kan förklaras av den osäkerhet som råder hos arbetsgivaren om gruppens produktivitet. Detta 

skulle alltså ge stöd för förekomsten av statistisk diskriminering. Forskning visar även som sagt att 
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avkastning från utbildning som skett i hemlandet är mycket lägre än om det skett i det nya landet men 

att det  gäller även för utrikes födda som har genomgått sin högsta utbildning i Sverige, då resultat 

och tidigare forskning visat på att inrikes födda kommer längre med sin utbildning än vad utrikes 

födda gör (Rooth & Åslund, 2006). Alltså kan man inte landa på förklaringen om att arbetsgivarens 

svårigheter att värdera utländsk kvalifikation som enda orsak till att utrikes födda har lägre 

utbildningsavkastning.  

Syftet var att undersöka om det kvartstod några skillnader mellan inrikes- och utrikes födda i 

yrkespositioner och upplevda karriärmöjligheter vid kontroll för relevanta variabler. Det visade sig 

att trots kontroll för relevanta variabler, som utbildning, kön, klassbakgrund, ålder och första yrket 

kvarstår det skillnader mellan grupperna. Dessa skillnader som kvarstår måste då bero på andra 

faktorer. Det kan handla om nätverk, förmågan att tala det svenska språket den skillnad som kvarstår 

kan även bero på diskriminering.  

Det förefaller troligt att utrikes föddas position på och integrering i arbetsmarknaden kan förklaras 

med hjälp av en kombination av faktorer. En faktorhandlar om hur individen själv handskas med de 

egenskaper och resurser som han/hon har; hur han/hon väljer att applicera dessa kunskaper och 

färdigheter på arbetsmarknaden kan ha en avgörande roll för hur långt han/hon kommer gå med sin 

karriär. En andra faktor som kan förklara utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden är själva 

strukturen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden måste hitta mer flexibla lösningar för att minska 

glappet mellan inrikes- och utrikes födda. 

Efter genomgång av den tidigare forskning som har behandlats i denna studie om utrikes föddas 

ställning på arbetsmarkaden, framgår det att det fortfarande finns oklarheter inom vissa områden. 

Invandrarbefolkningen är som sagt väldigt heterogen, därför kan man även anta att yrkesfördelningen 

ser olika ut beroende på vilken etnisk grupp man studerar. På grund av databegränsningar, kunde man 

inte studera denna heterogenitet i den här uppsatsen. Det kan därför vara viktigt för framtida studier 

att ta hänsyn till detta. Det bör även. ligga mer fokus på vilken typ av arbetslivserfarenhet som 

värdesätts högt av svenska arbetsgivare och även hur lång erfarenhet som är nödvändig för att gynna 

arbetsmarknadsetableringen. En fördjupning i hur arbetsgivare uppfattar utländska examina kan vara 

nödvändigt för att komma närmare svaret om vad som påverkar utrikes föddas ställning på 

arbetsmarkanden. Forskning om diskriminering kan vara mer ingående för att kunna få en bredare 

bild. Forskning om diskriminering av t.ex. personer med viss religiös tillhörlighet är något som kan 

läggas mer fokus på. Att undersöka hur diskriminering i olika former påverkar utrikes födda och 
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andra utsatta grupper på arbetsmarknaden är dock mer invecklat än att undersöka mer specifika 

faktorer som t.ex. humankapital och sociala nätverk.    



28 

 

6. Referenslista 

 

Tryckta källor 

 

Arai, M., Regnér, H. & Schröder, L. (1999). Är arbetsmarknaden öppen för alla?. Bilaga 6 till 

Långtidsutredningen 1999/2000, SOU 2000:7, Stockholm.  

Arai, M., Bursell, M. & Nekby, L. (2008). Between meritocracy and ethnic discrimination: The 

gender difference. Working Paper, Stockholms universitets Linnécenter för integrationsstudier 

(SULCIS). 

Arrow, K. (1973). The Theory of Discrimination, s.3–33 i O.A. Ashenfelter & A. Rees (red.). 

Discrimination in Labor Markets. Princeton: Princeton University Press,. 

Becker, G. (1957). The Economics of Discrimination. Chicago: The University of Chicago Press.  

Becker, G. S. (1993). Nobel lecture: the economic way of looking at behavior. The Journal of 

Political Economy, vol. 101, s.385-409.  

Berggren, K. & Omarsson, A. (2001). Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för 

utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet. Stockholm: Ura 2001:5 

Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Bevelander, P. & Lundh, C. (2006). Flyktingars jobbchanser vad betyder lokala erfarenheter av 

tidigare arbetskraftsinvandring?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 12, s.83–97. 

Bratsberg, B. & Ragan, J. (2002). The impact of host-country schooling on earnings: A study of male 

immigrants in the United States. Journal of Human Resources, vol. 37, s.63–105. 

Bursell M. (2007). What’s in a name? A field experiment test for the existence of ethnic 

discrimination in the hiring process. The Stockholm University Linnaeus Center for Integration 

Studies (SULCIS) 2007:7, Stockholm. 

Carlsson M. (2010). Experimental evidence of discrimination in the hiring of first- and second-

generation immigrants. Labour, vol. 24 s.263-278. 



29 

 

Dustmann, C. & Fabbri, F. (2003). Language proficiency and labour market performance of 

immigrants in the UK. Economic Journal, vol. 113, s.695–717. 

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 

Ekberg, J. (1994). Economic Progress among Immigrants in Sweden. Scandinavian Journal of Social 

Welfare, vol. 3, s.148-157. 

Ekberg, J. & Gustafsson, B. (1995) Invandrare på arbetsmarknaden. Stockholm: SNS Förlag, s.15-

24; s.33-44. 

Ekberg, J. (1996). Labour Market Career among Young Finnish Immigrants in Sweden. International 

Migration Quarterly Review, vol. 34, s.371-384. 

Ekberg, J. & Rooth, D. (2005). Invandring till Sverige ger lägre yrkesstatus. Ekonomisk Debatt, 

3:2005, s.18-23. 

Erikson, R. & Jonsson, J. O. (1993). Ursprung och utbildning: Social snedrekrytering till högre 

utbildning. SOU 1993:85. Stockholm: Fritzes, s.210-217. 

Eriksson, S. (2011). Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Bilaga till Långtidsutredningen 

2011. Stockholm: Elanders Sverige AB, s.249-265. 

Ferrer, A., Green, D.A. & Ridell, W.C. (2006). The effect of literacy on immigrant earnings. Journal 

of Human Resources, vol. 41. s.380–410. 

Fable, D. E. S. (1997). Gender, racial, ethnic, sexual, and class identities. Annual Review of 

Psychology, vol. 48. s.139-162. 

Friedberg, R.M, (2000). You cant’t take it with you? Immigrant Assimilation and the portability of 

human capital. Journal of Labour Economics. vol. 18, s.221-251. 

Hartog, J. & Zorlu, A. (2009). How important is homeland education for refugees’ economic position 

in the Netherlands. Journal of Population Economics, vol. 22. s.219–246. 

Härkönen, J. & Bihagen, E. (2011). Occupational attainment and career progression in Sweden. 

European Societies, vol. 13, s.451-479. 



30 

 

Jonsson, J.(1987). Class origin, cultural origin, and educational attainment: The case of 

Sweden. European Sociological Review, vol. 3, s.229- 242.  

Joona A.P., Datta G.N. & Wadensjö E. (2012). Overeducation among immigrants in Sweden: 

Incidence, Wage Effects and State-Dependence. The Institute for the Study of Labor (IZA), 

Discussion Papers Nr. 6695. 

Karlsson, J. & Tibajev, A. (2014) Utlandsföddas levnadsvillkor. Bakgrund, migration och arbetsliv s. 

263-287 i Evertsson, M och Magnusson, C. (red.). Ojämlikhetens dimensioner. Uppväxtvillkor, 

arbete och hälsa i Sverige. Stockholm: Liber AB. 

Kelter, F. & Kogan, I (2006). Ethnic inequalities at the transition from school to work in Belgium and 

Spain: Discrimination or self-exclusion?. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 24, 

s.259-274. 

Lin, N. (2000). Inequality in Social Capital, Contemporary Sociology. American Sociological 

Association, vol. 29, s.785-795. 

Lundborg P. (2013). Refugees´ Employment Integration in Sweden: Cultural Distance and Labour 

Market Performance. Review of International Economics, vol. 21, s.219-232. 

Lundh, C & Ohlsson, R. (1994). Från arbetskraftimport till flyktinginvandring. Stockholm: 

Studieförbundet Näringsliv och samhälle, s.9-20 & s.28-44. 

Nordin, M. (2007). Invandrares avkastning på utbildning i Sverige. IFAU Rapport 2007:10. Uppsala: 

IFAU. 

Phinney, J.S, Horenczyk, G, Liebkind, K, & Vedder, P. (2001). Ethnic Identity, Immigration, and 

Well-Being: An Interactional Perspective. Journal of Social Issues, vol. 57. s.493-510. 

Rooth, D.O & Åslund, O.(2006). Utbildning och kunskaper i svenska: framgångsfaktorer för 

invandrade? Stockholm: SNS förlag, s.20-44 

Tubergren, V, Frank, Maas, I & Flap, H. (2004). The Economic Incorporation of Immigrants in 18 

Western Societies: Origin, Destination, and Community Effects. American Sociological Review, vol. 

69, s.704-727. 



31 

 

Tåhlin, M. (2014) Arbetslivets gränser. Sysselsättning, matchning och barriärer s. 236-262 i 

Evertsson, M och Magnusson, C. (red.) Ojämlikhetens dimensioner, Uppväxtvillkor, arbete och hälsa 

i Sverige. Stockholm: Liber AB.  

Watson, D. Whelan, C. & Maitre, B (2010) Class and poverty Cross-sectional and dynamic analysis 

of income poverty and lifestyle deprivation. s. 191-215 i Rose, D. & Harrison, E.  Social Class in 

Europe : An Introduction to the European Socio-Economic Classification. London: Routledge. 

Wolbers H.J. M , Luijkx, R & Ultee, W (2011) educational attainment, occupational achievements, 

career peaks. European Societies, vol. 13:3, s.425-450. 

 

Elektroniska källor  

Institutet för social forskning (2012). LNU2000. Nedladdad 2013-12-16 från Institutet för  

socials forsknings hemsida 

http://www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu/data/dokumentation/lnu-2000 

 

SCB (2011). “Yrkesstrukturen i Sverige 2011”, Yrkesregistret. Citerad 2014-01-24. 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2011A01/AM0208_2011A01_SM_AM33SM1301.pdf  

 

 

http://www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/lnu/data/dokumentation/lnu-2000
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2011A01/AM0208_2011A01_SM_AM33SM1301.pdf


 

Appendix  

 

Tabell A1. Andel anställda i yrken med olika kvalifikationskrav, utrikes 

födda, 2011 

Yrkeskvalifikation Förgymnasial 

utbilding 

Gymnasial 

utbildning 

Kort efter 

gymnasial 

utbildning 

Lång efter 

gymnasial 

utbildning 

Okänd 

utbildning 

Ledningsarbete  9  31  17  40  3 

Arbete som kräver 

teoretisk 

specialkompetens 

 1  8  11  77  3 

Arbete som kräver 

kortare högskoleutb. 

Lr motsvarade 

kunskaper 

 4  25  22  47  2 

Gymnasiekompetens  17  56  13  11  2 

Arbete utan krav på 

särskild 

yrkesutbildning 

 34  41  11  10  4 

Militärt arbete  3  30  27  39  0 

Uppgift sakas  22  33  14  19  13 

Antal anställda 

utrikes födda 

        85 810      225 369       76 882      152 323      18 407 

 Källa: SCB (2011), yrkesstrukturen i Sverige 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell A2. Andel anställda i yrken med olika kvalifikationskrav, inrikes 

födda, 2011  

Yrkeskvalifikation Förgymnasial 

utbilding 

Gymnasial 

utbildning 

Kort efter 

gymnasial 

utbildning 

Lång efter 

gymnasial 

utbildning 

Okänd 

utbildning 

Ledningsarbete  7  36  22  35  0 

Arbete som kräver 

teoretisk 

specialkompetens 

 1  13  15  71  0 

Arbete som kräver 

kortare högskoleutb. 

Lr motsvarade 

kunskaper 

 4  35  29  31  0 

Gymnasiekompetens  14  72  9  5  0 

Arbete utan krav på 

särskild 

yrkesutbildning 

 24  66  7  3  0 

Militärt arbete  1  26  24  49  0 

Uppgift sakas  26  59  9  6  1 

Antal anställda 

utrikes födda 

        355 803    1 790 939       533 270       857 420        3 212 

 Källa: SCB(2011), yrkesstrukturen i Sverige 2011  


