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Sammanfattning 
Det finns ett sysselsättningsgap mellan inrikes- och utrikes födda på arbetsmarknaden vilket 

är en fråga som har engagerat många forskare. Denna studie undersöker hur 

immigrationsålder och föräldrarnas ursprung kan påverka utbildningsnivå och sysselsättning. 

Materialet som används i studien är insamlat mellan 2010-2011 och är ett representativt urval 

ur den svenska befolkningen. I syfte att förklara dessa samband används immigrationsålder 

och föräldrarnas ursprung som en proxy för landsspecifikt kapital i form av språkkunskaper 

och tillgången till sociala nätverk. Resultatet visar att föräldrarnas ursprung har en signifikant 

inverkan på både utbildningsnivå och sysselsättning. Analyser av immigrationsålder ger dock 

ett mer svårtolkat resultat. Immigrationsålder har signifikant inverkan på utbildningsnivå men 

det finns inget stöd för att landsspecifikt kapital kan användas för att förklara sambandet. 

Sysselsättningsnivå påverkas inte av immigrationsålder på ett sätt som går i linje med tidigare 

forskning.  
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Inledning 
I efterdyningarna av andra världskriget gick den svenska ekonomin starkt framåt. Den 

svenska industrin hade klarat sig igenom kriget till skillnad från många av industrierna i 

övriga Europa och tillväxten skapade därför en stor efterfrågan på arbetskraft. Detta faktum 

utgjorde ett av skälen till att Sverige lämnade den tidigare relativt restriktiva 

migrationspolitiken för att övergå till något som närmast liknade fri invandring (Eriksson, 

2011), då med primärt fokus på arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandringen präglade 

därefter migrationen till Sverige för ett par decennier framöver och först i och med den 

ekonomiska stagnationen på 1970-talet kom den att sjunka väsentligt. Samtidigt ökade 

flyktinginvandringen kraftigt under samma period som en följd av migrationspolitisk 

omsvängning i en orolig omvärld (ibid.). 

 

Sysselsättningsgraden för de utrikes födda var av naturliga skäl hög under den period då 

arbetskraftsinvandringen var dominerande. Arbets- och uppehållstillstånd delades ut till de 

som skaffade sig ett arbete samtidigt som etableringstiden på arbetsmarknaden var kort för 

utrikes födda, vilket illustreras av att sysselsättningsgraden i början av 1970-talet till och med 

var högre för utrikes födda än för inrikes födda (ibid). Idag är situationen en annan. Under det 

första kvartalet 2014 var drygt 82 procent av de inrikes födda i åldrarna 20-64 år sysselsatta 

på arbetsmarknaden. Motsvarande andel bland de utrikesfödda var cirka 65 procent (SCB, 

2014a). Särskilt utrikes födda kvinnor förefaller ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 

(ibid.). 

 

En möjlig förklaring till detta sysselsättningsgap är betygsutvecklingen i den svenska 

grundskolan. Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat stadigt sedan 1990 och 

ökningen består främst av utrikes födda barn vars genomsnittsbetyg är sämre ju senare de har 

invandrat (Skolverket, 2009). Trenden är dessutom negativ för de som har invandrat i 

högstadieålder och deras resultat blir allt sämre i relation till övriga elever. Resultaten för 

svenskfödda elever med utländsk bakgrund samt utrikes födda som har invandrat i 

förskoleålder är starkare och ligger strax under resultatet för de inrikes födda med svensk 

bakgrund (ibid.).  
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Ytterligare en faktor som kan påverka framför allt sysselsättning men också utbildningsnivå 

är det sociala kapitalet (se bl.a. Ioannides & Loury, 2004), som är en del av sociala nätverk. 

Kontakter är av stor betydelse vid rekryteringsprocesser i dagens samhälle och sociala nätverk 

används av både arbetsgivare och arbetssökande för att fylla de lediga platserna på 

arbetsmarknaden (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011). Det har dock visats att invandrare lider 

brist på socialt kapital då de har svårare än inrikes födda att få tillgång till värdefulla sociala 

kontakter (Behtoui, 2007). Sociala nätverk ger även effekt på utbildningsnivån. Mycket tyder 

nämligen på att kamrateffekter har betydelse för studieresultaten, vilket innebär att elevers 

studieresultat påverkas av klasskamraternas prestationsnivå (Skolverket, 2009). Immigranter 

som hamnar i segregerade skolor riskerar därmed att prestera sämre i skolan till följd av denna 

kamrateffekt, vilket kan leda till att den negativa resultatutvecklingen för de utrikes födda 

fortsätter.   

 

Betydelsen av ett annat kapital, humankapitalet, brukar också användas som en förklaring till 

skillnader i sysselsättning och utbildningsnivå. Exakt hur begreppet humankapital i detta 

sammanhang ska definieras är inte helt entydigt och en djupare diskussion presenteras i 

kapitlet om humankapital nedan. Många, som Chiswick och Miller (2014), väljer att utgå från 

Gary S. Beckers teori om humankapital och således inkludera internaliserade kunskaper och 

färdigheter som utbildning och arbetslivserfarenhet. Det finns även påbyggnader på 

grunddefinitionen av humankapital. Dustmann och Fabbri (2003) delar t.ex. in humankapitalet 

i olika kategorier, där det ”värdlandsspecifika” humankapitalet tillskrevs störst betydelse. 

Andra har intresserat sig för den språkmässiga delen av det värdlandsspecifika 

humankapitalet. Rooth och Åslund (2006) har undersökt sysselsättningen på den svenska 

arbetsmarknaden och kunnat påvisa att språkkunskaper är av de delar av humankapitalet som 

är viktigast att förvärva. Även Kennerberg och Åslund (2010) har kunnat sluta sig till att 

språket har en avgörande betydelse, genom sin studie om SFI-utbildningens effekter för 

utlandsfödda arbetssökande. 

 

Det finns således mycket som talar för att bristande språkkunskaper och svagare sociala 

nätverk är en viktig förklaring till att utlandsfödda har svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden än svenskfödda. Det kan antas att utlandsfödda gynnas av att komma in i det 

svenska skolsystemet så tidigt som möjligt. Utbildningen ger rimligtvis ökade språkliga 

färdigheter och ett större kontaktnät vilket förbättrar möjligheterna att nå såväl högre 

utbildningsnivåer som tillträde till arbetsmarknaden. Vidare kan det antas att individer med 
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minst en svenskfödd förälder exponeras för det svenska språket i högre utsträckning än 

individer med två utrikes födda föräldrar. Språkkunskaperna kan leda till större och mer 

heterogena sociala nätverk samt till en ökad attraktivitet på arbetsmarknaden. Sannolikheten 

att dessa individer är högutbildade och i sysselsättning bör därför bli större än för individer 

med två utrikes födda föräldrar.  

 

Sammantaget visar alltså tidigare svenska studier att immigrationsålder har en stor betydelse 

för elevernas skolresultat. Forskning ger också stöd för att såväl språket som sociala nätverk 

är av stor vikt för utrikes föddas chanser till arbetsmarknadsetablering. I denna studie 

kompletterar vi tidigare forskning genom att närmare analysera hur immigrationsålder kan 

påverka utbildningsnivå och invandrares sysselsättning på arbetsmarknaden. Sysselsättning 

och utbildningsnivå för individer med en svenskfödd förälder är vidare något som inte har 

studerats ingående.  

 

Det övergripande syftet med studien är således att undersöka i vilken utsträckning 

immigrationsålder och föräldrars bakgrund kan förklara skillnader i utbildnings- och 

sysselsättningsnivå. Mer specifikt studeras skillnader i respondenternas utbildnings- och 

sysselsättningsnivå givet immigrationsålder respektive föräldrars bakgrund.  

 

Studien inleds med en överblick över den svenska migrationsutvecklingen under det senaste 

seklet samt en genomgång av aktuella sysselsättnings- och utbildningsnivåer för utrikes födda 

i relation till inrikes födda. Därefter beskrivs kortfattat några av de strukturer på den svenska 

arbetsmarknaden som gör studiet av de utrikes föddas utbildning och sysselsättning angeläget, 

varefter följer en fördjupning av kopplingen mellan immigrationsålder och sociala nätverk 

respektive humankapital.  Därefter redovisas data, metod och operationalisering av variabler i 

ett separat avsnitt. Vidare följer ett avsnitt där studiens resultat presenteras. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion av studiens slutsatser. Slutligen följer en diskussion gällande 

studiens begränsningar och förslag på framtida forskning.  
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Tidigare forskning och teoretiska 
förklaringar 
Från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring 

Migrationen till och från Sverige har under hela 1900-talet haft relativt stora fluktuationer. 

Under seklets första decennier var utvandringen större än invandringen, men strax innan andra 

världskrigets utbrott hade Sverige en nettoinvandring som åren efter kriget ökade markant. I 

första hand rörde det sig om så kallade arbetskraftsinvandrare som sökte sig till den växande 

svenska ekonomin, där industrin av förklarliga skäl stod sig stark i konkurrensen på den 

europeiska marknaden (Eriksson, 2011: 254).  

 

Till en början bestod arbetskraftsinvandringen primärt av nordiska medborgare, och då i 

synnerhet finsk arbetskraft. Sysselsättningen bland utländska medborgare var under seklets 

mitt markant högre än för svenska medborgare. År 1950 var exempelvis sysselsättningen 20 

procent högre för utländska medborgare än för svenska medborgare (Ekberg & Hammarstedt, 

2002: 345). Men i samband med oljekrisen och efterföljande lågkonjunktur i början av 1970-

talet minskade arbetskraftsinvandringen påtagligt och många valde att flytta tillbaka till sina 

hemländer. Under några år i början av 1970-talet hade Sverige de facto en nettoutvandring 

(SCB, 2008: 14).  

 

Samtidigt som det allvarliga ekonomiska läget inträffade oroligheter i ett flertal länder världen 

över, som bland annat militärkupperna i Chile och Grekland. På kort tid ökade det svenska 

flyktingmottagandet kraftigt och andelen immigranter från andra länder än de nordiska 

grannländerna ökade dramatiskt (Eriksson, 2011: 255). Den svenska immigrationen har 

varierat i omfattning och i fråga om ursprungsländer för de asylsökande, men de senaste 40 

åren har den primärt präglats av ett flykting- och anhörigmottagande. Andelen utrikes födda i 

sysselsättning har sjunkit i takt med förändrade immigrationstrender, och är för tillfället klart 

lägre än för motsvarande åldersgrupper bland den inrikes födda befolkningen1.      

 

 

                                                           
1 Under första kvartalet 2014 var 64,9 procent av de utrikes födda mellan 20-64 år i sysselsättning. Motsvarande 
siffra för de inrikes födda var 82,3 procent (SCB, 2014a).  
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Figur 1. Sysselsättningsindex för utländska medborgare mellan 

16-64 år (Ekberg & Hammarstedt, 2002: 345) 

 

 
Index = 100 för inrikes födda. 

 

Den ojämna fördelningen i sysselsättning mellan inrikes- och utrikes födda avspeglar sig 

däremot inte lika tydligt i befolkningens utbildningsnivåer. Av figur 2 nedan framgår att 

andelen med eftergymnasial utbildning bland de utrikes födda är 33 procent, vilket är en lika 

hög andel som bland den inrikes födda befolkningen. Skillnaderna återfinns istället framför 

allt i andelen med gymnasieutbildning, där 46 procent av de inrikes födda har 

gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning medan 34 procent av den utrikes födda 

befolkningen har motsvarande utbildningsnivå2 (SCB, 2014b). Det verkar med andra ord inte 

finnas några skillnader i eftergymnasial utbildningsnivå mellan de inrikes- och utrikes födda 

men det finns däremot vissa skillnader på gymnasienivå. Trots det finns det alltså en skillnad i 

sysselsättning vilket kan bero på svårigheter för arbetsgivare att värdera en utländsk examen, 

vilket kan försvåra inträde på arbetsmarknaden även för högutbildade individer. Problemet 

med överkvalificering diskuteras mer nedan. 

 

                                                           
2 Noterbart är att andelen med okänd utbildningsnivå är 8 procent av de utrikes födda jämfört med 1 procent 
av de inrikes födda. En viss skevhet i de lägre utbildningsnivåerna förekommer sannolikt.  
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Figur 2. Utbildningsnivå år 2013 för den inrikes- respektive utrikes 

födda befolkningen (i procent) 

 

 
Högsta avslutade utbildningsnivå. Andelen med okänd utbildningsnivå för inrikes- respektive utrikesfödda är 1 

procent respektive 8 procent. (SCB, 2014b).  

 

Utöver SCB:s analyser finns detaljerade studier på området. Skolverket (2009) har genomfört 

en studie i syfte att identifiera tänkbara bakomliggande orsaker till de fallande svenska 

skolresultaten i internationella mätningar. I studien tog Skolverket bland annat hänsyn till de 

utrikes födda elevernas immigrationsålder och föräldrarnas födelseländer. Studiens resultat 

tydde på att svenskfödda barn med minst en utlandsfödd förälder samt barn som invandrat 

innan 7 års ålder klarade sig förhållandevis väl och hade ett genomsnittligt avgångsbetyg i 

grundskolan som låg strax under avgångsbetygen för svenskfödda elever med två svenskfödda 

föräldrar (Skolverket, 2009: 92). De barn som invandrat innan grundskoleålder har alltså inte 

tappat något i genomsnittligt avgångsbetyg mot de som har fötts i Sverige av två utrikes födda 

föräldrar3.    

 

                                                           
3 Däremot uppvisar de barn som har invandrat på låg- och mellanstadiet respektive högstadiet sämre 
betygsresultat. Särskilt de barn som har invandrat i högstadieålder har markant lägre snittbetyg (Skolverket, 
2009: 92).  
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Den svenska arbetsmarknadsstrukturen 

Trots att andelarna av de inrikes- respektive utrikes födda med eftergymnasial utbildning är 

lika stora och att utrikes födda som har invandrat i unga år uppvisar relativt goda 

avgångsbetyg i grundskolan så finns det alltså en diskrepans i sysselsättningsnivå mellan den 

inrikes- och utrikes födda befolkningen. Språkets- och de sociala nätverkens roll är som 

tidigare nämnts av vikt för arbetsmarknadsetablering (Rooth och Åslund 2006). För att bättre 

förstå betydelsen av språkkunskaper och sociala nätverk behövs också en förståelse för vilka 

strukturer som präglar den svenska arbetsmarknaden.  

 

Den ovan nämnda förändringen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring är relaterad 

till en omvandling från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Denna utveckling har medfört en 

drastisk minskning av andelen okvalificerade arbeten inom industrin till förmån för en 

växande andel arbeten inom servicesektorn (Eriksson, 2011: 295). Idag finns därför många 

lågstatusyrken inom bland annat hotell- och restaurangnäringen. Det okvalificerade manuella 

industriarbetet har med andra ord i hög grad ersatts av arbeten där minimikravet är att kunna 

interagera med kunderna, vilket kräver språkkunskaper (Wadensjö 2013 se Petersson 2014: 

48). Denna utveckling är inte unik för Sverige utan trenden finns i hela västvärlden. Vad som 

gör Sverige speciellt är att den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras av en relativt 

komprimerad lönestruktur där särskilt de allra lägsta lönerna ligger på en relativt hög nivå4 

(Kesler 2010: 574-575). Att ingångslönerna är höga försvårar inträdet på arbetsmarknaden för 

utrikes födda (Petersson, 2014: 48).   

  

Etableringssvårigheterna för de utrikes födda förstärks också av att en generell 

överkvalificering förekommer bland samtliga invandringsgrupper (Andersson Joona m.fl, 

2012: 23). Avkastningen av utbildning är med andra ord lägre för utrikes födda än för inrikes 

födda, vilket försvårar konkurrenssituationen för utrikes födda med låg utbildningsnivå. En 

delförklaring till utrikes föddas överkvalificering kan vara att utländsk utbildning och examen 

kan vara svår att validera och bedöma för arbetsgivare, vilket kan leda till att arbetsgivaren 

väljer bort arbetssökande med utländska meriter (Rooth & Åslund, 2006: 36). Det skulle i så 

fall gå i linje med Dahlstedts och Belevanders (2010)  studie som visade att yrkesutbildning i 

                                                           
4 Redan vid den första lönepercentilen tjänar svenska arbetstagare två tredjedelar av medianlönen. 
Motsvarande siffra i Storbritannien är en tredjedel av medianlönen.   
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högre grad än teoretisk utbildning leder till sysselsättning, vilket enligt författarna bör kunna 

härledas till att certifikat och dylikt är lättare att värdera (ibid: 178).   

 

En vanlig förklaring till sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikes födda är att 

arbetssökande med utländsk bakgrund diskrimineras. En av de mer uppmärksammade 

diskrimineringsstudier som har genomförts på senare år är Carlsson och Rooth (2008) som 

undersökte sannolikheten att bli kallad på arbetsintervju för tre fiktiva arbetssökande med 

olika bakgrund. Deras resultat visade att sannolikheten att bli kallad till en intervju ökade med 

22 procentenheter för en svenskfödd man med ett traditionellt svenskt namn jämfört med en 

mellanösternfödd man med ett traditionellt mellanösternklingande namn. De kunde också dra 

slutsatsen att 23 procent av den aktuella skillnaden kunde härledas till statistisk 

diskriminering, där arbetsgivaren föredrog en arbetssökande med svensk utbildning framför 

en utländsk utbildning. Resterande 77 procent berodde på preferensbaserad diskriminering där 

arbetsgivarna föredrog den med det traditionellt svenska namnet (Carlsson & Rooth, 2008: 

14).   

 

Även Erikssons (2011) genomgång av de senare årens forskning kring diskriminering visade 

att skillnader i sysselsättning och lön finns mellan utlandsfödda och svenskfödda som inte har 

kunnat förklaras av olika faktorer som kön, ålder, vistelsetid i Sverige, språkkunskaper och 

liknande. Däremot understryker han diskrimineringsforskningens grundproblem, nämligen att 

den oförklarbara skillnaden som tolkas som diskriminering i själva verket kan vara andra 

faktorer som kan förklara skillnader i sysselsättning och lön (Eriksson, 2011: 298). Denna 

viktiga anmärkning gör även Katz och Österberg (2013: 4) som en kommentar till sina 

regressionsanalyser på utbildningsavkastning (med utfall i lön) hos svenskfödda och 

barndomsinvandrare.  

 

Humankapitalets betydelse 

Tillgången till ett starkt humankapital är också ett vanligt sätt för att förklara skillnader i 

sysselsättning. Begreppet är välanvänt och kan definieras på olika sätt. Gary S. Becker (1997: 

39) använde begreppet för att beskriva hur investeringar i kunskap, utbildning och färdigheter 

kan bestämma individers produktivitet på arbetsmarknaden.  Andra, som Dustmann och 

Fabbri (2003), har vidareutvecklat begreppet humankapital och menar att det kan delas in i 
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”värdlandsspecifikt” humankapital, ”hemlandsspecifikt” humankapital samt humankapital 

som är lika produktivt i bägge länderna (Dustmann & Fabbri, 2003: 697). Vanligt är att 

beskriva humankapitalet som förvärvade kvalifikationer och kunskaper - likt utbildning, 

arbetslivserfarenhet och kompetenser i största allmänhet – samt mer implicita kunskaper som 

seder, traditioner, beteendekoder, kultur och liknande (Eriksson, 2011: 272). Som begreppet 

humankapital antyder rör det sig i grova drag om icke-materiella tillgångar av betydelse för 

individens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden i ett nytt samhälle. 

 

Språket ses ofta som en viktig internaliserad färdighet och är därför vanligt förekommande i 

analyser av immigranters arbetsmarknadsdeltagande. Bland annat visar Dustmann och Fabbri 

(2003) att kunskaper i engelska är av stor betydelse för både anställningsmöjligheter och 

högre lön. Slutsatsen om språkets betydelse delas av Chiswick och Miller (2014), som menar 

att goda kunskaper i majoritetssamhällets språk är ett sätt att jämna ut de löneskillnader som 

finns mellan inrikes- och utrikes födda. Det är dessutom ett effektivt sätt för individer att 

utvidga sina sociala nätverk (ibid:8).  

 

Det finns även svenska studier som fokuserar på språkets betydelse för att lyckas på 

arbetsmarknaden. En av de mer uppmärksammade studierna är Rooth och Åslund (2006) som 

visar att mer än hälften av sysselsätningsgapet mellan utrikes och inrikes födda förklaras av 

skillnader i språkfärdigheter. Av studien framgår vidare att sannolikheten att vara sysselsatt 

ökar med runt 10 procentenheter för den som talar bra svenska än den som talar språket dåligt 

(ibid: 73,76).  Även SFI-utbildningens roll för utrikes föddas sysselsättning har varit föremål 

för studier (se exempelvis Bonfanti & Nordlund, 2012). Resultaten har bland annat visat att 

efter 10 år i landet är sysselsättningsgraden högre för de med SFI-utbildning än för de utan5 

(Kennerberg & Åslund, 2010: 27).  Språkutbildning på SFI bidrar inte endast till möjligheter 

till förbättrade språkkunskaper som kan gynna utrikes föddas arbetsmarknadsetablering, den 

förmedlar även kunskaper om kultur, seder och normer i det svenska samhället. Den typen av 

landsspecifika kunskaper har sannolikt en betydande inverkan på utrikes föddas sammanlagda 

humankapital (Nordin, 2007: 3), och i förlängningen på deras möjligheter på 

arbetsmarknaden.  

                                                           
5 Emellertid finns inga större skillnader i förvärvsinkomst mellan de båda grupperna. Anledningen kan 
diskuteras, men ett antagande är att många som väljer bort SFI-utbildningen har kommit i sysselsättning och 
därför tar igen tappet i formell språkutbildning med en längre arbetslivserfarenhet i Sverige.  
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Sociala nätverk 

I likhet med språkkunskaper och annat värdlandsspecifikt humankapital har individer som 

kommer till ett nytt samhälle inledningsvis även en sämre tillgång till sociala nätverk. En 

individs sociala kapital utgörs av den nytta hon kan dra ifrån sitt sociala nätverk (Porter, 

1998). Sociala nätverk har i många studier visat sig ha en stor betydelse för arbetaressökandes 

möjligheter till att finna arbete och även arbetsgivares möjligheter till att finna arbetskraft. 

Granovetter (1973) finner att de sociala nätverken och speciellt de svaga kopplingarna (”weak 

ties”) har en stor betydelse på arbetsmarknaden då information om till exempel lediga tjänster 

sprid inom nätverken.  

  

För att kunna dra nytta av de sociala nätverken är det emellertid personerna som ingår i 

nätverken, snarare än det totala antalet, som är det viktiga (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011: 

70).  Det viktiga är således vilka sociala kontakter som individer knyter, inte antalet. Olli 

Segendorf och Teljosuo (2011) utvecklar resonemanget och kopplar det till arbetsmarknaden. 

Individer som ingår i nätverk med många anställda har dels kontakter som kan fungera som en 

länk mellan arbetsgivaren och de själva och dels mindre konkurrens om de arbeten som finns 

tillgängliga (ibid.) Eriksson (2011) påpekar dock svårigheten med att empiriskt belägga 

styrkan i olika nätverk då det kan vara svårt att mäta vilka en person känner och hur väl de 

känner varandra (ibid: 293).  

 

Betydelsen av tillgång till sociala nätverk har ökat över tid eftersom användandet av kontakter 

i syfte att finna anställning har blivit allt vanligare (Ioannides & Loury, 2004: 1057). Då de 

sociala nätverken har en betydande roll i dagens arbetsmarknad är det aktuellt att studera hur 

dessa nätverk används av de som har immigrerat vilket har gjorts i bland annat Behtouis 

studie från 2007. De som är födda i landet och de som har immigrerat är lika bra på att finna 

anställning med hjälp av sina sociala nätverk men det är ändå en större andel av de som är 

födda i landet som finner anställning genom sociala nätverk. Detta beror på att de som är 

födda i landet generellt sett har större och mer fördelaktiga nätverk (ibid: 402). 

 

Användningen av det värdlandsspecifika kapitalet som begrepp 

Såväl det sociala kapital som finns i individers sociala nätverk som humankapital (inte minst i 

form av språkkunskaper) har alltså en stor betydelse för utrikes föddas 
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arbetsmarknadsetablering. Socialt kapital och humankapital har också en förmodad effekt för 

elevers grundskoleprestationer, även om det bör poängteras att utbildning ofta räknas som ett 

humankapital. Studiens fokus ligger på de delar av dessa två kapitalformer som är av värde i 

Sverige, bland annat svenskkunskaper och sociala nätverk i det svenska samhället. Dessa 

värden kommer i studien att benämnas landsspecifikt kapital. Genom att använda 

immigrationsålder som en proxy för landsspecifikt kapital prövas dessa förklaringsmodeller i 

denna studie. Två frågeställningar kommer att prövas.  

 

Frågeställningar 

• I vilken utsträckning kan immigrationsålder förklara utrikes föddas 

utbildningsnivå respektive sysselsättningsgrad 

• I vilken utsträckning är föräldrars födelseland relaterad till utrikes föddas 

utbildningsnivå respektive sysselsättningsgrad? 
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Data & Metod 

I denna del presenteras det materialet som används i studien, följt av en genomgång av hur 

analysens variabler har operationaliserats. Därefter presenteras det tillvägagångssätt som 

används vid analysen av materialet.  

 

Data 

Datamaterialet som används i studien kommer från Levnadsnivåsundersökningen 2010 (LNU 

2010). Materialet utgörs av ett representativt urval om 8 000 personer mellan 18-75 år och har 

insamlats av SCB genom besöksintervjuer under perioden april 2010 till februari 2011. 

Svarsfrekvensen för intervjuerna var 61,5 procent och efter kompletterande insamling med 

hjälp av kortare enkät uppgick den slutgiltiga svarsfrekvensen till 72 procent.  

 

I analysen ingår alla födda mellan 1960 och 1985, vilka alltså var mellan 50 och 25 år vid 

tidpunkten för datainsamlingen. Det primära syftet med den avgränsningen är att minimera 

risken att få med arbetskraftsinvandrare, av vilka många kom till Sverige innan 1970-talet. 

Sannolikt skulle dessa observationer påverka såväl sysselsättningsgraden som 

utbildningsnivåerna. Respondenter under 25 år har exkluderats då en stor del av dessa 

förmodligen befinner sig i utbildningssystemet. Aktuellt åldersurval ger också respondenter 

som har gått i liknande skolsystem. Sammanlagt utgörs urvalet av 2 097 individer.   

 

Operationalisering 

Beroende variabler 

I analysens regressioner används två beroende variabler, högutbildad och sysselsatt, vilka 

båda har gjorts binära. De individer som har en universitets- eller högskoleexamen har kodats 

som högutbildade och övriga har kodats som lågutbildade. Uppdelningen har gjorts efter att 

korstabellsanalyser mellan utbildningsnivå och immigrationsålder visat att det är relativt stora 

andel i samtliga grupper som har en universitet- eller högskoleexamen. För sysselsättning har 
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vi följt SCB:s (2013) definitioner och kodat yrkesverksamma6 samt föräldralediga som 

sysselsatta. Övriga respondenter, exempelvis arbetslösa, studerande, förtidspensionerade och 

hemarbetande, har kodats som icke sysselsatta då de inte står till arbetsmarknadens 

förfogande. De som inte angett sysselsättning har kodats som bortfall och ingår därmed inte i 

analyserna.  

 

Oberoende variabler 

För att kunna analysera studiens frågeställningar har de två variablerna för respondentens 

immigrationsålder samt föräldrarnas födelseland varit centrala. Då variabeln för 

immigrationsålder är kodat i ålderskategorier så har vi utifrån det gjort tre stycken 

immigrationsvariabler med samma åldersintervaller som fanns i det ursprungliga datasetet 

(Immigration >7 år, Immigration 7-16 år samt Immigration <16 år) med inrikes födda som 

referenskategori. Kodning av föräldrarnas födelseland har genomförts på ett liknande sätt, där 

En svenskfödd förälder och Två utrikes födda föräldrar används tillsammans med 

referenskategorin Två svenskfödda föräldrar.    

 

Av kontrollvariablerna är Ålder analysernas enda kontinuerliga variabel, vilken har kodats 

som årtal för datainsamling (2010) minus födelseår. Datainsamling har även genomförts 

under 2011 men då vi saknar tidsserier för materialet har alla observationer kodats utifrån 

2010. Kön-variabeln är binär med kvinna som referenskategori. Även föräldrarnas 

utbildningsnivå används som kontrollvariabel i analyserna och har kodats om till en binär 

variabel, Minst en högutbildad förälder7. I likhet med respondenternas utbildningsnivå har 

korstabellsanalyser visat relativt stora andelar med universitets- eller högskoleexamen, varför 

dessa också har kodats som högutbildade. Föräldern med högst utbildningsnivå har fått 

representera bägge föräldrarnas utbildningsnivå. 

 

                                                           
6 Som i normalfallet arbetar minst 10 timmar per vecka. 
7 Vi har även testat föräldrarnas socioekonomiska position (arbetare, lägre- och mellantjänsteman samt högre 
tjänsteman) som kontrollvariabel på sysselsättning istället för föräldrarnas utbildningsnivå. Ingen av 
kontrollvariablerna blev dock signifikanta.   
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Analytisk strategi 

Datamaterialet pressenteras först i korstabeller för att studera möjliga samband. Därefter 

studeras dessa samband i regressionsanalyser för möjligheten att inkludera kontrollvariabler. 

Då de beroende variablerna är binära används logistisk regression i analyserna. De logistiska 

regressionernas svaghet är dock att de oberoende variablerna i de olika modellerna fångar upp 

effekten av andra oberoende variabler som inte har inkluderats i analysen, oavsett om de 

korrelerar eller ej (Mood, 2010: 1). Det går således inte att uttala sig om effekten mellan de 

olika modellerna med hjälp av logistisk regression. Samtliga modeller kontrolleras därför med 

hjälp av linjära regressionsanalyser för att kunna tolka förändringar i koefficienterna. En 

korrelationstabell kommer även tas fram i syfte att identifiera alla signifikanta samband 

mellan de oberoende variablerna.  
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Resultat 
Resultatdelen inleds med en beskrivning av respondenternas utbildningsnivå baserat på om de 

är inrikes- eller utrikes födda, där de utrikes födda är uppdelade utifrån immigrationsålder. 

Vidare redovisas respondenternas sysselsättningsnivå givet immigrationsålder respektive 

föräldrars födelseland. Därefter prövas studiens frågeställningar under separata rubriker. Först 

undersöks om det finns skillnader i utbildningsnivå mellan inrikes- och utrikesfödda, för att 

sedan kontrollera om dessa skillnader kan förklaras av de utrikesföddas immigrationsålder. Vi 

undersöker också om det finns ett sysselsättningsgap mellan inrikes- och utrikesfödda, 

varefter vi testar i vilken utsträckning immigrationsålder påverkar sannolikheten att vara 

sysselsatt. Slutligen undersöks om skillnaderna som observerats i utbildningsnivå och 

sysselsättning kan förklaras av föräldrarnas ursprung. 

 

Sysselsättningsgap och tendenser i 
utbildningsnivå 

Av tabell 1 nedan framgår att bland de individer som har läst hela grundskoleutbildningen i 

Sverige (svenskfödda och de som har immigrerat före skolåldern) är det få som endast har en 

grundskoleutbildning. Samtidigt är andelen universitet- och högskoleutbildade individer i den 

äldsta immigrationsgruppen marginellt större än motsvarande andel i den svenskfödda 

gruppen. En jämförelse mellan de två grupperna visar en fördelning som går i linje med 

tidigare analyser, där det har påvisats att utrikes födda har en lika stor andel högutbildade som 

de inrikes födda och att den stora skillnaden grupperna emellan finns i andelen med 

gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning. Noterbart är den stora andelen individer 

med yrkesinriktad gymnasieutbildning jämfört med andelen med teoretiska 

gymnasieutbildningar. Det beror sannolikt på att många av de med teoretisk utbildning har 

läst vidare och därför fångas upp i de eftergymnasiala utbildningskategorierna. Se tabell 12 i  

bilaga 2 för utbildningsnivå efter föräldrars födelseland. 
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Tabell 1. Utbildningsnivå efter bakgrund och immigrationsålder 
(i procent) 
 

 
Utbildningsnivå Svenskfödd Immigration 

<7 år 
Immigration 
7-16 år 

Immigration 
>16 år  

Folkskola/grundskola 3,0 0,0 18,1 18,0  

 
     

Yrkesinriktat 
gymnasium 2-3 år 38,2 51,2 39,3 27,3  

 
     

Teoretiskt gymnasium 3 
år 8,1 9,8 6,6 2,1  

      
Postgymnasium 27,7 22,0 18,0 25,6  

 
     

Universitet- eller 
högskoleexamen 21,7 17,1 16,4 23,9  

      
Forskarutbildning 1,3 0,0 1,6 3,1  
      
 100 100 100 100,0  
N 1706 41 60 287 2097 

 

 

Vad gäller respondenternas sysselsättning så kan vi se i tabell 2 och tabell 3 att det finns större 

skillnader mellan de olika grupperna än när vi undersökte utbildningsnivån. Mellan de 

svenskfödda och de som har invandrat efter 16-års ålder skiljer det drygt 25 procentenheter, 

och skillnaden mellan de med två svenskfödda föräldrar respektive två utrikes födda föräldrar 

är drygt 20 procentenheter.  
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Tabell 2. Andel sysselsatta givet immigrationsålder (i 
procent) 
 

 
Sysselsatt Ej sysselsatt N 

Svenskfödd 90,3 9,7 1698 
Immigration <7 år 80,5 19,5 41 
Immigration 7-16 år 83,3 16,7 60 
Immigration >16 år 64,9 35,1 282 

 
  2081 

 

 
 

  Tabell 3. Andel sysselsatta (i procent) givet 
föräldrarnas bakgrund 
  

 
Sysselsatt Ej sysselsatt N 

Två svenskfödda föräldrar 91,2 8,8 1527 
En svenskfödd förälder 85,3 14,7 116 
Två utrikes födda föräldrar  70,4 29,6 436 

 
  2079 

 

 

Lägre utbildningsnivåer för 

grundskoleimmigranter 

I syfte att testa om skillnader i landsspecifikt kapital som en följd av immigrationsålder kan 

förklara skillnader i utbildningsnivå, används högutbildad som beroende variabel i tabell 4.  

Genom att genomföra en regressionsanalys kan vi konstanthålla för variabler som kan vara av 

relevans för utbildningsnivån.   
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Tabell 4. Logistisk regression av sannolikheten att vara 
högutbildad (I tabellen redovisas logit-estimat) 
  

  I II III IV 
Utrikes född -0,114    

 
    

Immigration <7 år  -0,450 -0,518  

 
    

Immigration 7-16 år  -0,623** -0,588**  

 
    

Immigration >16 år  0,039 0,093  
ref. född i Sv. 

    
Ålder   -0,014** -0,014** 

 
    

Kön   -0,336*** -0,348*** 
1=man 

    
Högutbildade föräldrar  0,605*** 0,602*** 

 
    

En svenskfödd förälder   -0,108 

     
Två utrikes födda föräldrar   -0,192* 
ref. två svenskfödda föräldrar 

   
Constant 0,004 0,004 0,602** 0,632** 
Pseudo R2 0,001 0,005 0,046 0,043 
N 1935 1935 1935 1933 
Beroende variabel: högutbildad. *p≤ 0,10 **p≤0,05 ***≤0,01 

 

Vi kan då se att det saknas signifikanta skillnader i utbildningsnivå mellan utrikesfödda och 

svenskfödda. När vi istället kontrollerar för immigrationsålder kan vi se att immigration 7-16 

år ger en signifikant negativ effekt på sannolikheten att vara högutbildad.  Resultatet är 

fortsatt negativt för nämnda grupp när vi kontrollerar för ålder, kön och föräldrarnas 

utbildning. Vidare kan vi se att de som invandrat i förskoleåldern inte skiljer sig signifikant 

mot referensgruppen, vilket även gäller efter att kontrollvariablerna har införts i modell III. 

Det faktumet gör att vi delvis kan besvara studiens första frågeställning. Det finns en skillnad 

i utbildning mellan den yngsta immigrationsgruppen och de som har invandrat mellan år 7-16. 

Vi kan dock inte dra slutsatsen att skillnaden helt baserar sig på skillnader tillgången i 

landsspecifikt kapital då även resultatet för den äldsta immigrationsgruppen blev icke-

signifikant. Det är tänkbart att den äldsta immigrationsgruppen har en relativt stor andel 

individer som har kommit till Sverige som studenter och arbetskraftsinvandrare. Som vi har 
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kunnat se i tabell 1 finns det en relativt stor andel i den immigrationsgruppen som är 

högutbildade.  

 

Utbildningsnivå kan inte förklara 
sysselsättningsgapet 

Vad gäller sysselsättning visar tillgänglig data att det finns en stor skillnad i 

sysselsättningsnivåer mellan inrikes- och utrikesfödda, trots att andelen högutbildade är lika 

stor i båda grupperna. Vi går därför vidare för att i tabell 5 undersöka hur immigrationsåldern 

är relaterad till sannolikheten att vara sysselsatt. För att kontrollera för individernas 

utbildningsnivå inkluderas den variabeln i modell III, och i modell IV adderas ytterligare 

kontrollvariabler som kan tänkas påverka sysselsättningsgraden.   
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Tabell 5. Sysselsättning efter immigrationsålder och utbildning 
(logit-estimat) 
  

  I II III IV V 
Utrikes född -1,408***     

 
     

Immigration <7  -0,812** -0,761* -1,081*** 

 
     

Immigration 7-16  -0,620* -0,573 -0,558  

 
     

Immigration >16  -1,615*** -1,651*** -1,796*** 
ref. född i Sv.      
Högutbildad   0,440*** 0,541*** 0,448*** 

      
Ålder    0,062*** 0,055*** 

      
Kön    0,480*** 0,516*** 
man=1 

     
Högutbildade föräldrar   -0,054 0,013 

 
     

En svenskfödd förälder    -0,389 

      
Två utrikes födda föräldrar    -1,553*** 
ref. två svenskfödda föräldrar 

    
Constant 2,229*** 2,229*** 2,020*** -0,442 -0,117 
Pseudo R2 0,083 0,093 0,104 0,154 0,148 
n 1920 1920 1920 1920 1918 
Beroende variabel: sysselsatt. *p≤ 0,10 **p≤0,05 ***≤0,01 
 

Av modell I framgår av det signifikanta värdet att det är mindre sannolikt att utrikes födda 

befinner sig i sysselsättning jämfört med de som är inrikes födda, vilket dessutom gäller 

oavsett de utrikes föddas immigrationsålder. När vi kontrollerar för utbildningsnivå så sjunker 

både signifikansnivån och riktningen för den yngsta immigrantgruppen8 och för åldrarna 7-16 

år blir resultatet icke-signifikant. Det indikerar att det är skillnader i utbildningsnivå som gör 

att de individerna har lägre sysselsättningsnivå än de inrikes födda. Ålder har en positiv effekt 

för sysselsättningen och när vi konstanthåller för ålder i modell III kan vi notera en ökande 

negativ effekt på den yngsta och den äldsta immigrationsgruppen, vilket indikerar en högre 

andel äldre individer i dessa urvalsgrupper. Det faktum att de som har invandrat i 

förskoleålder har en signifikant lägre sannolikhet att vara sysselsatt jämfört med de som har 
                                                           
8 Samtliga förändringa i tabellen är kontrollerad i en linjär regression, se avsnittet ”Analytisk strategi”.  
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invandrat efter skolstart gör att vi får svårt att förklara hur immigrationsåldern är relaterad till 

sysselsättningsgrad. Skillnader i sysselsättning kan inte förklaras av ett större landsspecifikt 

kapital hos den yngsta immigrationsgruppen. 

 

Föräldrars överföring av landsspecifikt kapital 
För att pröva i vilken utsträckning föräldrars födelseland är relaterad till utrikes föddas 

utbildningsnivå och sysselsättningsgrad har variabeln för detta inkluderats i de sista 

modellerna i tabell 4 och tabell 5. För sysselsättningsgraden så kan vi se att de individer med 

en svenskfödd förälder inte skiljde sig signifikant från de med två svenskfödda föräldrar, 

medan de med två utrikes födda föräldrar uppvisade en signifikant negativ effekt på 

sannolikheten att vara sysselsatt. Detsamma gällde för tabell 5, där två utrikes födda föräldrar 

visade på en signifikant negativ effekt. Individer med en svenskfödd förälder avvek däremot 

inte från referenskategorin. Vi kan således dra slutsatsen att föräldrarnas bakgrund har en 

positiv effekt på respondenternas utbildningsnivå och sysselsättningsgrad.   
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Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i utbildningsnivå och sysselsättning 

mellan inrikes- och utrikes födda. Forskning på området har kunnat påvisa att det finns 

skillnader i grundskolebetyg respektive sysselsättning och vårt antagande låg i att detta kan 

hänföras till skillnader i språkkunskaper och sociala nätverk, i studien benämnt som 

landsspecifikt kapital. Vi lade därför ett fokus på huruvida skillnader kunde förstås givet de 

utrikes föddas immigrationsålder. Utöver detta studerades betydelsen av föräldrarnas ursprung 

för utbildning och sysselsättning. Immigrationsålder och föräldrars bakgrund har i den här 

studien använts som en proxy för landsspecifikt kapital.  

 

Det är mer sannolikt att individer som har immigrerat i förskoleåldern är högutbildad än de 

som har immigrerat i grundskoleålder, vilket gör att vi delvis kan förstå skillnader i 

utbildningsnivå bland utrikes födda utifrån immigrationsålder. Att de som har immigrerat i 

förskoleålder når bättre resultat i grundskolan än de som har immigrerat i senare åldrar går i 

linje med Skolverkets (2009) rapport där det konstaterades att resultaten för utrikes födda som 

har immigrerat i förskoleålder ligger strax under resultaten för inrikes födda elever med två 

svenskfödda föräldrar. En av anledningarna till skillnaden i utbildningsnivå mellan 

förskoleimmigranter och grundskoleimmigranter kan förstås vara den senare gruppens brist på 

landsspecifikt kapital. Färdigheter i svenska påverkar givetvis möjligheten att följa med i 

undervisningen och de individer som har immigrerat innan grundskolan bör ha haft bättre 

språkkunskaper innan vid skolstart än den senare gruppen.  

 

Det faktum att resultatet var icke-signifikant även för den äldsta immigrationsgruppen talar 

dock emot en sådan förklaring. Resultatet kan förklaras av att en stor andel högutbildade (27 

procent) ingår i den immigrantkategorin, vilket bör jämna ut det faktum att hela 18 procent 

har folk- eller grundskola som högsta utbildningsnivå. Det går också i linje SCB:s (2014b) 

analys av utbildningsnivån för befolkningen i sin helhet. En stor andel av de utrikes födda, 

såväl i populationen som i urvalet, har en universitet- eller högskoleexamen. En tänkbar 

förklaring är att många av de ungdomar och vuxna som immigrerat efter 16-års ålder har gjort 

det i syfte att studera eller i egenskap av kvalificerad arbetskraft.   
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Signifikant negativa skillnader i sysselsättning kunde identifieras hos den yngsta och den 

äldsta immigrantgruppen, vilket också speglar resultatet för populationen i stort. Att 

sysselsättning påverkas positivt av såväl språkkunskaper som av starka sociala nätverk är väl 

etablerat i forskningen (se bl.a. Rooth & Åslund, 2006). Mer förvånande är då att 

sysselsättningen är högre för grundskoleimmigranterna än för de som har immigrerat i 

förskoleålder. Resultatet talar emot exempelvis Rooth och Åslund (2006)  som konstaterade 

att hälften av sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikes födda kan hänföras till 

språkkunskaper. Det går inte heller i linje med Ioannides och Laury (2004) som betonade 

nätverkens betydelse för arbetsmarknadsetablering. Det är svårt att finna någon lämplig 

förklaring till att grundskoleimmigranterna visar positiv sysselsättningsgrad jämfört med de 

två andra immigrationsgrupperna. Det låga antalet grundskoleimmigranter gör att vi inte kan 

utesluta en skevhet i materialet.  

 

Föräldrarnas födelseland är däremot inte särskilt starkt relaterad till individernas 

utbildningsnivå. Effekten är förvisso signifikant negativ, men med en signifikansnivå på 90 

procent. I tabell 12 i bilaga 2 framgår att andelen högutbildade bland individerna med två 

utrikes föräldrar är i nivå med de med två svenskfödda föräldrar. Föräldrarnas födelseland är 

med andra ord inte särskilt starkt relaterad till individernas egen utbildningsnivå.  

 

Föräldrarnas födelseland har däremot en tydlig effekt på sysselsättningen för individerna i 

urvalet. Sysselsättningsgraden skiljer sig markant för individer med två utlandsfödda 

föräldrar, trots att andelen högutbildade som ovan nämnt är stor i den gruppen. För utrikes 

födda med två utrikes födda föräldrar bör resultatet delvis kunna förklaras av att utrikes födda 

generellt är överkvalificerade (Andersson Joona m.fl, 2012) och alltså har en sämre 

avkastning på sin utbildning. Det kan också tänkas att överföringen av värdlandsspecifikt 

humankapital gynnar de med svenskfödda föräldrar (Dustmann & Fabbri, 2003), vilket i 

förlängningen påverkar dessa individers sociala nätverk på ett positivt sätt (Chiswick & 

Miller, 2014) jämfört med individer med två utrikes födda föräldrar.    

 

Det är också frestande att hänföra sysselsättningsgapet till diskriminering. Oavsett om vi 

mäter sysselsättningsgraden för de som har immigrerat efter grundskoleåldern eller för de som 

har två utrikes födda föräldrar så finns ett stort sysselsättningsgap jämfört med övriga 

kontrollgrupper. En sådan förklaring riskerar dock att resa mer frågetecken än den rätar ut, då 
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diskriminering ofta mäts som den oförklarbara variansen (Eriksson, 2011). Att använda 

diskriminering som förklaring skulle medföra en risk att vi missar andra tänkbara faktorer 

som kan påverka. En diskrimineringsstudie skulle behöva ha fler kontrollvariabler och 

sannolikt också vara av experimentell karaktär för att även fånga upp omedveten 

diskriminering hos arbetsgivarna (se exempelvis Rooth & Åslund, 2006).  

 

Begränsningar och förslag på framtida forskning 

Denna studie har vissa begränsningar som vi avslutningsvis vill uppmärksamma och kort 

diskutera. I och med att ett stort fokus läggs på immigration och föräldrars födelseland hade 

det varit önskvärt att ha en mer differentierad uppdelning av födelseland/-region än den något 

grova indelningen inrikes- och utrikes född. Runt 1,5 procent av respondenternas föräldrar har 

norskt/danskt påbrå och ytterligare några procentenheter har finska föräldrar. Dessa individer 

kan antas ha ett stort försprång rent språkmässigt jämfört med andra individer med 

utrikesfödda föräldrar. Det gäller även de som själva immigrerat från något av Sveriges 

grannländer. Det finns även ytterligare aspekter, som invandringsskäl och ursprungsland, kan 

tänkas påverka immigranters landsspecifika kapital 

 

Trots att materialet ursprungligen utgörs av ett stort antal respondenter så uppstår ett problem 

i analyserna med att vissa av kategorierna blir relativt små. Det gäller särskilt för de två 

grupperna med utlandsfödda som immigrerade innan 16-års ålder, vilka sammanlagt utgjordes 

av cirka 100 respondenter. För att göra grupperna tillräckligt stora och för att få mer 

tillförlitliga resultat skulle det vara fördelaktigt att göra om studien med ett representativt 

urval som enbart består av utlandsfödda. Sådana studier, exempelvis 

Levnadsnivåundersökningen för utlandsfödda och deras barn (LNU-UFB), skulle kunna 

kombineras med LNU för att få med möjligheten att inkludera en svenskfödd 

referenskategori.  

 

Ursprungligen ämnade vi inkludera variabler för språkkunskaper vad det gällde både tal och 

skrift i våra analyser. Dessvärre var det interna bortfallet stort för dessa variabler, varför de 

inte kunde användas i analyserna. Vi vidhåller dock att det skulle vara av intresse att studera 

språkkunskaperna mer ingående och ser därför detta som en viktig del i framtida forskning. 

Språkkunskaper skulle bland annat kunna mätas i elevers svenskbetyg i de nationella proven.    
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Vi har argumenterat för att variablerna för immigrationsålder och föräldrars födelseland är 

rimliga att betrakta som proxy för det vi valt att kalla landsspecifik kapital. Detta är något som 

samtidigt bör analyseras mer ingående. Det kan tänkas att även andra faktorer som inte 

inkluderats i denna studie har avgörande effekter på hur olika grupper tillgodogör sig sådant 

kapital som exempelvis kulturella skillnader mellan olika grupper av invandrare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Tabell 11. Andel sysselsatta givet föräldrarnas 
födelseland (i procent) 
 

 
Sysselsatt Ej sysselsatt N 

Svenskfödda 
föräldrar 91,2 8,8 1527 

En svenskfödd 
förälder 85,3 14,7 116 

Två utrikes födda 
föräldrar  70,4 29,6 436 

 
  2079 
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Bilaga 2.  

Tabell 12. Utbildningsnivå efter föräldrars bakgrund (i procent) 
 

Utbildningsnivå Två svenskfödda 
föräldrar 

En svenskfödd 
förälder 

Två utrikes födda 
föräldrar  

Folkskola/grundskola 2,6 3,5 15,4  

 
    

Yrkesinriktat 
gymnasium 2-3 år 38,3 34,2 33,0  

 
    

Teoretiskt gymnasium 
3 år 7,7 12,0 4,7  

     

Postgymnasium 28,5 19,7 23,5  

 
    

Universitet- eller 
högskoleexamen 21,4 30,8 20,9  

     

Forskarutbildning 1,4 0,0 2,5  

     

 100 100 100  
N 1532 117 446 2095 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. 
Tabell 13. Korrelationstabell över samtliga variabler 
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