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 Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det inträffar löneskillnad mellan utrikes födda 

och inrikes födda på olika arbetsplats och om så är fallet att utreda orsakerna till detta. I min 

studie av lönediskriminering har jag använt mig av tidigare studier som gjort i ämnet och en 

empirisk studie av hur genomsnittslönerna för de två valda grupperna såg ut och skilde sig åt 

under 1991. Jag har använt teori om statistisk- och preferensdiskriminering, löneteori och 

humankapitalteori för analysen. Min undersökning visar att det finns löneskillnader mellan 

inrikes födda och invandrare. En liten del av dessa löneskillnader kan man förklara med hur 

länge individen har bott i Sverige, vilken utbildning de har, vilken ålder de har och skillnader 

i produktivitet. Den största delen av löneskillnaderna är oförklarad. Den kan vara 

diskriminering. Svårt att avgör om det är diskriminering eller inte.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

 Löneskillnader har skapat en stor debatt på arbetsmarkanden och i samhället i allmänhet.  De 

löneskillnaderna har fokuserats på olika områden, debatten är hård och de har stimulerat olika 

perspektiv hos olika myndigheter, organisationer och företag. Löneskillnader är inte 

förknippat enbart med kön utan även med ras- och grupp tillhörigheter. Det är ett stort besvär 

för individen samt företaget. Utrikes födda Individer känner sig diskriminerat. Men de flesta 

företagare eller arbetsgivare ser detta som ett tillfälligt problem som går över med tiden. Men, 

verkligheten i dag, är att de flesta länderna går mer och mer mot multinationella kulturer och 

man kan inte undvika dessa skillnader genom att se det som ett tillfälligt problem. De 

civiliserade länderna har ingen önskan av fler invandrare ändå invandrar individer till 

västervärlden av några orsaker. Det kan vara ekonomiska eller politisk skäl och kan det 

komma också andra orsaker att ligga bakom detta. Det är svårt att stoppa vågor av 

invandringar. Samtidigt är det också svårt för invandrare att få uppehållstillstånd. De står 

utanför arbetsmarknaden och lever i segregation. Jag tror att det är bra för både medborgare 

och invandrare att bo i ett samhälle där båda parterna accepterar varandra. Ur detta 

perspektivet har jag studerat löneskillnaden. 

 Vi vet alla att invandrare i genomsnitt har lägre löner än inrikes födda. Det gäller för Sverige 

såväl som för andra länder. Omfattningen av löneskillnaderna varierar mellan länderna och 

skillnaderna har tenderat att öka sett över senare tidsperiod och är mindre i Sverige än i de 

flesta andra länder enligt rapport från SIEPS1. 

 Denna uppsats är ett försök till att visa dessa skillnader. Uppsatsen bygger på tidigare 

forskning och innehåller mycket information om hur skillnaderna varieras mellan individer 

som immigrerat i olika delar av kontinenterna till Sverige. 

Den genomsnittliga skillnaden, mellan utrikes föddas och inrikes föddas löner på 

arbetsmarknaden, kan ses som ett mått på omfattningen av arbetsmarknadsdiskrimineringen 

efter ras- och grupp tillhörighet. Det kan finnas andra förklaringar till löneskillnader än 

diskriminering. En förklaring är att utrikes födda och inrikes födda har olika mycket av de 

egenskaper som värderas på arbetsmarknaden – skillnader i utbildning, erfarenhet, antalet år 

som man har bott i Sverige och hur språket har man behärskat, men Katarina Magnusson 

hävder att man kan få språkproblem när man immigrerar vid myndig ålder. Det kan också 

                                                 
1 SIEPS, svenska institutet för europé politiska studier (maj 2006) 
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vara ett skäl till att individen får en lägre lön, som är svårt att av detta skäl förklarar 

diskriminering2. Men detta problem kan också leda till diskriminering eftersom arbetsgivare 

utnyttjar detta för att sätta mindre lön utan att de tittar på arbetstagares produktivitet .  

 

 1.2 Historisk tillbakablick  

Efter andra världskrigets slut stod den svenska industrin inför ett akut behov av arbetskraft. 

Arbetare rekryterades framförallt från de nordiska länderna. Från övriga Europa har stora 

grupper kommit från Tyskland, Österrike och Italien på 1950-talet. På 1960-talet värvades 

arbetskraft från Jugoslavien, Grekland och Turkiet. 

 På 1950-1960 talet var arbetskraftsinvandringen från Finland stor. Under oljekrisen av 1970-

talet började danskarna att flytta till Sverige, eftersom krisen medförde att arbetslösheten steg 

i Danimark. Vid högkonjunkturen av 1990 flyttade norrmän till Sverige men återvände 

snabbt.   Under mitten av 1970-talet började invandringen från ett antal asiatiska länder och 

växte snabbt. Förföljelse, förtryck, inbördeskrig etc. har präglat de asiatiska invandrarnas 

hemländer. I slutet av år 2003 fanns det ca 300 000 personer från Asien bosatta i Sverige. 

Drygt en tredjedel av samtliga personer som invandrat under perioden 1975-2003 är födda i 

Asien exempelvis år 1950 var promille i Sverige från Asien.  De länder som har bidragit mest 

till immigrationen är Irak, Iran, Turkiet, Libanon och Syrien. I början av 1970- talet kom 

flyttströmmen från Latin Amerika, det stor orolighet i den delen av kontinenten. 

Av Sveriges befolkning i dag har 15,8 procent utländsk bakgrund. Motsvarande siffra är 901 

392 av totala befolkningen i slutet av 2004 men året 2005 fick 62463 personer 

uppehållstillstånd. De största grupperna av utrikes födda är födda i Finland, Jugoslavien, Irak, 

Bosnien-Hercegovina, Iran och Norge. 

Andelen personer med utländsk bakgrund3  (född utomlands alternativt född i Sverige med 

två utrikes födda föräldrar) ökar. Eftersom vågen av invandringen fortsätter att växa och visar 

ingen tendens att avta nu förtiden fokuserar forskaren mer på relation mellan internationell 

invandring. Begreppet Brain Drain som är förknippade till fenomenet, har tagit sin plats i 

forsökningsområde och eftersom jag ser att detta fenomen har positiv och negativ relation 

med lönediskriminering berättar jag lite grann om detta.  Brain Drain är ett begrepp som 

också används när en välutbildad person flyttar från ett land eller en region till ett annat som 

har stor ekonomisk betydelse för den utbildade individen, eftersom utbildning är ofta påi 

långsikt en faktor av de faktorer som förklarar den ekonomiska tillväxten. På detta sätt är 

                                                 
2 Magnusson  (2005, s. 16). 
3 www.scb.se  befolkning (2006). 
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humankapital en fördel för individen som flyttar och har mer möjlighet att få att bättre arbete 

och en bättre lön. Samtidigt är immigrationen en nackdel för det landet som flyttade från. 

Detta betyder att på kortsikt är Brain Drain en förlust för landet. Detta för att är hög utbildade 

personer som immigrerat leder till minskningen av lönenivå i utvecklade länder men samtidigt 

påverkas också ekonomiska tillväxt på lång sikt. I konventionellt perspektiv har Brain Drains 

blivit mer uppmärksammad med följande argument, för ekonomiutvecklingen med begränsad 

potential tillväxt och humankapital är avkastningen mindre4. 

 

1.3 Problemställning 

Hur kan löneskillnader mellan inrikes födda och utrikes födda förklaras? Råder skillnader i 

produktivitet eller beroende på ålder vid ankomst eller beroende på varifrån de kommer.  

1.4 Syftet  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka löneskillnader i mellan inrikes födda och 

utrikes födda. Jag vill se om det uppstår löneskillnader mellan invandrare och inrikes födda, 

vad som ligger bakom fenomenet.  

1.5 Metod 

 

Det är mycket viktigt att använda tillämplig metod när man försöka inom ett område. Men hur 

ska man gå till väga? Vilken genväg finns för att slippa svänga i alla barrikader som håller att 

stopp individen att träffa målet. Man bör tänka på andra altarnativ att hämta data exempelvis 

hos LO eller ideala organisationer. Men där finns också en risk att dessa siffror har samlats 

för eget syfte. Om det skulle vara så och man använder sådan data i undersökningen, betyder 

det att man har gjort ett stort misstag utan att nå sitt mål. Men jag tar det tredje alternativet att 

samla data i olika skriftliga källor som andra har gjort före mig. De undersökningarna ska 

jämföra med varandra och skapa en överblick över området. Skriftliga källor är också en typ 

av surveyundersökningen. 

Jag har valt surveyundersökning som handlar om ett visst handlingssätt. Oavsett vilket det 

teoretiska problemet är, så är det ett faktum att surveyundersökningar ofta används vid 

detaljerade undersökningar, har en bred täckning och man får en helhetssyn över området. 

Styrkan att använda denna metod är att det material och data som jag samlade i tidigare 

studier om löneskillnader ger mycket utrymme för att generaliserar i vårt syfte. 

                                                 
4 Richard  (2003, s. 177). 
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I teori delen berättar jag kort om olika teorier för att visa hur löneskillnaden uppstår och hur 

diskriminering förklaras. De teorier som jag tillämpar i undersökningen är svåra att tolka och 

testa i mitt uppsatsområde, kanske beror det på att hittills är bara några studier har skrivit om 

invandrares lönediskriminering. Det finns en massa teorier om lönesättningar och 

lönediskriminering men jag valde de som är mest relevanta i nationalt ekonomiområde. Jag 

anser att löneteori, lönebildning i teorin och humankapitalteori är viktigaste av dem. Jag 

beskriver också olika diskriminering former och definierar de begreppen som jag anser är 

grundlägganden för ämnet. Mincers löneekvation är också ett annat begrepp som har stor 

betydelse i lönesättning och vilken lön man får kan man förklara med Mincers löneekvation. 

Jag tittar också på de variablerna som har effekt på lönediskriminering. Sekundärdata för 

variablerna hämtas från LNU 91 och kommer att väljas på ett sådant sätt att det uppfyller 

syftet med undersökningen samt utgör underlag för regressionsanalyserna. 

Denna undersökning kommer att jämföra genomsnittslönerna för de två grupperna. Dessa två 

grupper är utrikes födda och inrikes födda. Jag kommer att använda mig av 

regressionsanalyser för att estimera genomsnittslönerna för de olika grupperna för att sedan 

jämföra dessa. Underlag för regressionsanalyserna kommer att bestå av oberoende variabler 

och lönen som beroende variabel 

Jag kommer att beskriva kort också om tidigare undersökningar och hur de har studerat 

löneskillnader och vilken metod de har använt och hur de har skapat data och vilket urval de 

har i sina undersökningar och hur de har tolkat sin uppsatts och vilka gemensamma åsikter de 

har och vilken slutsats de har kommit fram till. Efteråt jämför jag de med varandra och gör 

min egen tabell för deras empiriska resultat, för att bättre se deras data och analyser.  Sedan 

försöker jag att binda ihop deras arbete och dra en slutsats av dem. Jag analyserar slutsatserna 

och tillämpar de teorierna som jag ser att man kan förklarar löneskillnader och diskriminering 

med. 

 

1.6 Avgränsningar  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka löneskillnader i mellan inrikes födda och 

utrikes födda. Därför är uppsatsens avgränsning att försöka titta på de riktiga orsakerna för 

löneskillnader på svenska arbetsmarknaden exempelvis, utbildning, ålder och etniska 

bakgrund. 
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1.7 Disposition 

Uppsatsens disposition är gjord enligt följande struktur: I det första avsnittet presenteras bl.a. 

uppsatsens bakgrund, tillbakablick, syfte, metod, begreppsdefinitioner . Därefter följer avsnitt 

2 som är ett teoriavsnitt där de teorier som tillämpas i undersökningen föreställas och här ges 

även en förklaring av dessa. Avsnitt 3 gör en resumé av tidigare studier som användas i 

uppsatsen. Avsnitt 4 redogörs kortfattat empirisk data och en presentation av 

regressionsmodellen. Avsnitt 5 gör jag en jämförelse mellan tidigare studier och empirisk 

undersökning. Avsnitt 5 behandlar analysen som utgör sammanfattning, slutsats, och 

källkritik. Uppsatsen avslutas med en referensförteckning som innehåller avsnitt 7. 

 

1.8 Begreppsdefinitioner 

Invandrare: Invandrare, immigrant, individ som lämmar sitt födelseland och immigrerar till 

ett annat land för att bosätta sig där under en längre tid eller resten av livet. 

Utrikes född: En individ som bor i nuvarande land och är folkbokförd där men tidigare bodde 

i ett annat land. 

Flykting: en person som har kommit till nuvarande land mot sitt vilja på grund av förföljelse i 

sitt hemland. Enligt Genève-konventionen är ”flyktingar personer som har välgrundade skäl 

att vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning”5. 

Inrikes födda: SCB: s definition av inrikes födda är ”en person med två inrikes födda föräldrar 

eller inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder”6. 

Förvärvsinkomst: Inkomst av arbete och inkomst av företagsamhet summeras och 

tillsammans blir de sammanräknade förvärvsinkomsten, dock ingår inte kapitalinkomster. 

 

2 Teorier 

2.1 Diskriminering 

 Följande två teorier har spelat en viktig roll när ekonomer diskuterat diskriminering: 

 

Teori 1: Människor har preferenser för diskriminering. Exempelvis anta att en arbetsgivare 

föredrar ett kön framför det andra könet eller en inrikes född framför en utrikes född som 

                                                 
5 Fickfakta, integration (2006, s. 8). 
6 www.scb.se , definition  (2006) 
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arbetstagare, fastän båda könen och inrikes- och utrikes födda personer är lika produktiva. 

Den högre efterfrågan på ett kön eller en inrikes född arbetskraft kan leda till en löneskillnad7. 

 

Teori 2: Karaktärsdrag hos en person är inte alltid upptäckta, men kunskapen om den gruppen 

som personen tillhör till skapar ett utrymme för att få fram en allmän information om 

personen. Om möjligheterna inte är tillräckliga att få information om andra grupper kan det 

leda till diskriminerad särbehandling8. 

 

2.1.1  Preferens diskriminering 

Bakom preferensdiskriminering ligger inga ekonomiska motiv utan preferenser finns hos 

arbetsgivaren av olika skäl eller arbetsgivarens smak som bestämmer. Anta exempelvis att en 

arbetsgivare inte vill anställa individerna i vissa grupper oavsett deras kompetens eller 

erfarenhet. En arbetsgivare låter inte att anställa kvalificerade personer med utländsk 

bakgrund därför att han eller hon själv inte tycker om sådana individer. En annan sort av 

preferensdiskriminering undviker en arbetsgivare att anställa kvalificerade individer med 

utländska bakgrunder i syfte att anpassa sig till andra personers önskemål eller övriga 

medarbetare. Detta skulle innebära att arbetsgivare med smak för eller emot en viss grupp 

skulle differentiera lönen på basis av dessa preferenser på arbetsmarknaden. Detta kan leda till 

lönegapet och en etniskt sorterad arbetsmarknad. 

 

2.1.2  Statistisk diskriminering 

Vid statistisk diskriminering sker en diskriminering av människor. Arbetsgivaren har brist på 

information om arbetstagarens prestationer och produktivitet Den kan grunda sig på 

ekonomiska villkor som ett anställningsbeslut omgärdas av. Ett anställningsbeslut innebär att 

arbetsgivare betalar en tillfällig lön som är höjbar i framtiden men för nuläget är mindre än 

relativa lönen och om arbetsgivare ser att personens produktivitet är mer än han trodde vid 

avtalsskrivning kan han rätta till lönen annars låta det vara. Arbetsgivaren ser det knappast 

som sin uppgift att granska samtliga sökande i fall då många sökande anmäler sitt intresse för 

ett arbete, i synnerhet inte då det gäller mindre kvalificerade arbetsuppgifter. För att hålla 

tidsåtgång och medföljande kostnader nere försöker man ofta använda olika metoder som 

förenklar rekryteringen av personal. I brist på bättre metoder görs förenklade uppskattningar 

                                                 
7 Dufwenberg.  (2000, s. 223). 
8 Ibid. (2000, s. 223). 
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om individers produktivitet vilket leder till att individer vars produktivitet uppfattas som 

osäker bortsorteras. För att lyckas optimalt vid en rekrytering krävs det att den som rekryterar 

har förmågan att identifiera individers produktiva kapacitet. Olika behandling av människor 

med liknande kompetenser och förutsättningar för ett visst arbete bottnar i oförmåga att 

identifiera individers kapacitet.  

 

Forskning pekar på att det finns vissa mekanismer som leder till att liknande individer har 

systematiskt olika chanser till arbete och inkomst8. Det finns fall där människor – utan att ha 

för avsikt att diskriminera – handlar på sådant sätt att resultatet blir diskriminerande för 

människor av utländsk härkomst. Om arbetsgivarna inte med säkerhet kan identifiera den 

bästa kandidaten på basis av meriter och intervjuer finns det risk för att egenskaper som är 

enkla att observera såsom grupptillhörighet, namn och utseende används som indikatorer på 

den enskilde individens produktivitet. Diskriminering äger rum då individer, som varken har 

preferenser för eller mot någon viss grupp, ändå behandlar två individer med liknande 

produktiva egenskaper olika. På grund av bristande information baseras anställningsbeslutet i 

detta fall på grupp- snarare än individegenskaper. Intentionen är inte att diskriminera, men en 

del individer får sämre möjligheter enbart på grund av sitt namn eller utseende. Om helt 

felaktig information om grupper av individer förekommer, blir resultatet gruppdiskriminering, 

d.v.s. man bemöter en individ som representant för en grupp. Ett sådant handlande strider mot 

lagens anda, nämligen att alla har rätt till ett individuellt bemötande. Roger Vilhelmsson i en 

kort bakgrund för sin uppsats påkar på två hypoteser som ligger bakom löneskillnaderna 

mellan olika grupper.  

Den första hypotesen är diskriminering baserad på oriktiga eller ofullständiga informationer. 

Den andra är diskriminering eller segregation baserad på preferenser. Aigner och Cain (1972) 

antar att riskaversion blanda många arbetsgivare är en orsak för att försvara betalningen av 

mindre genomsnittiga löner till minoriteter och på detta sätt kompenserar deras opålitliga 

indikatorer. Rothschild och Stiglitz (1982) anger att produktionens funktion är direkt 

beroende på arbetsmatchning av produktivitetssannolikheter. Följaktligen är förväntade 

output beroende på arbetsmatchning och uppgifter. Exempelvis, invandraresysselsättningen 

med osäker produktivitet med högre lön är förbunden med stor risk och den är en belastning 

för arbetsgivare.  
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2.2 Humankapitalteori 

 Olika individer har olika kunskaper och erfarenheter som tar sig uttrycket i att de är olika 

produktiva. ”Dessa skillnader i produktiva egenskaper kan vara både medfödda och 

förvärvade. Denna teori ger oss en ram för att diskutera löneskillnader mellan arbetstagare 

med olika utbildnings och arbetslivsbakgrund”9. Humankapital definieras som alla 

förvärvande karaktäriska arbetstagare som gör de mer produktiva10. Denna teori ger inte 

någon anledning till arbetsgivare att de individer som har samma utbildning skriver med de 

olika lönekontrakten. Adams Smiths teori för kompenserande löneskillnader är grunden till 

denna teori. Individen som investerar i utbildning kommer senare i livet att får mer betalt i 

arbetet. Humankapital är en av de starkaste faktorer för att visa om det kommer någon 

lönediskriminering på arbetsmarknaden. Dessutom är tanken att individen får betalt för- 

”avkastning på-’’ den utbildning han eller hon väljer att investera i helt i linje med 

humankapitalteori, vilken är en hörnsten i modern arbetsmarknadsekonomi och samtidigt 

minskar risken för arbetslösheten11. Enligt humankapitalteorin är utbildning ett sätt för 

individen att förbättra sina framtida förtjänstmöjligheter. 

2.2.1 Utbildningsbeslutet 

I humankapitalteorin diskuterar man om arbetstagarens/individens utbildningsbeslut. Detta 

gör man på grund av att dessa beslut påverkar samhällsekonomin i stort (grundskola 

utbildningen är en relativt stor samhällsekonomisk kostnad räknat i både tid och pengar). De 

framtida förtjänstmöjligheterna för individen kommer, enligt humankapitalteorin, 

att förbättras genom investeringen på utbildning och teorin ger också en ram för vilka faktorer 

som påverkar beslutet att utbilda sig. Utifrån detta så bör man betrakta utbildningsbeslutet 

som ett investeringsbeslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Björklund  (2000,  s. 123). 
10 Randall (1996,  s.  84). 
11 Rooth  (2006,  s. 15). 
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Figur 1. Åldersinkomstprofiler för grundskoleutbildade samt högskole-/universitetsutbildade 

 

 

 

 Källa: Björklund m.fi12. 

Förklaring av variabler i figur 1: 

x = Ålder då individen går ut grundskolan , man kan säga vid 19 års ålder 

y = Ålder då individen når 65 

h = Inkomstutveckling som motsvarar en högskole-/universitetsutbildads persons 

inkomstutvecklig. 

g = Inkomstutveckling som motsvarar en grundskoleutbildad persons inkomstutveckling. 

A = Kostnaden för att studera en vidareutbildning 

B = Intäkterna av högskole-/universitetsutbildningen. 

 

 Utbildning på arbetsplatserna (internutbildning). Det här systemet är en viktig del av 

arbetskraftens kompetensuppbyggnad ske genom s.k. ”on-the-jobtraining” eller upplärning 

inom ramen för en anställning. Humankapital lika fysisk kapital minskar med tiden och 

lärningen sjunker efter man lämnar skolan så skickligheten blir föråldrad. Investeringen i ”on 

–the-job traing” är större orsaken till detta och med den investeringen ”age-earings” profilen 

lutning går upp mest i arbetslivet13. Internutbildning sker på två sätt är generellt eller 

företagsspecifikt. Med generellt menas att individen som utbildar sig med produktivitets 

höjande färdigheter kan ta med sig det till ett annat företag när han eller hon lämnar 

nuvarande företag eller som Randell säger att generell kapital innebär att skickligheten är lika 

                                                 
12 Björklund  (2000,  s. 125). 
13 Randell (1996, s. 113). 
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värd i många skilda organisationer men specifikt humankapital innebär att skickligheten är 

värd av enstaka arbete eller arbetsorten är monopsont14. Medan andra internutbildningar är 

helt företagsspecifika kunskapar och kan användas enbart i det företaget där det har 

förvärvats. 

 Grand (1999) ser vistelsetiden i landet som ett mätt på nationsspecifika humankapital, som 

utrikes födda försöker att lära sig nytt språk, skaffar nya kontakter och anpassar sig till nya 

samhället15. 

Utgångspunkten är att värdet av det humankapital en anställd kan minska då det inte används, 

vilket innebär att även lönen sänks16. Invandrare som avbryter sitt arbetsmarknadsdeltagande 

får därför lägre lön då de åter inträder i arbetskraften speciellt under den tiden som individen 

flyttar till annat land och väntetiden för att etablera sig i ett nytt land med ny arbetsmarknad. 

Vidare antas att vissa yrken medför större lönesänkningar än andra i samband med 

arbetskraftsavbrott samtidigt minskar arbetserfarenheter.  

 

2.2.2 Mincers löneekvation 

Mincers löneekvation är en byggnadssten för den här uppsatsen. Jacob Mincer17 (1974) som 

ligger bakom skapande löneekvationen och han har fått ge namnen åt den. Den har tillämpats 

på olika varianter av data och för olika tidevarv. Man kan mätta lönenivån med Mincers 

löneekvation eftersom antalet år av utbildning och arbetslivserfarenhets kvantitet ingår i 

ekvationen. Förväntningen för individen höjas varje år av ytterligare utbildning för bättre lön 

och minskar när man blir äldre (i senare livet). I den mest använda empiriska specifikationen 

inkluderas lönen i Logaritmerad form, vilket innebär att man studerar relativa ökningar eller 

minskningar av lönen18.  Den grundläggande ekvationen ser ut enligt följande: 

Ln Wi = α+ rSi + ß1Ei + ß2E*i + εi 

där LnW är den Logaritmerad lönen, α är en konstant (grundlön), r är en skattad koefficient 

som visar hur stor avkastning i form av lön som individen förvärvar för ytterligare ett års 

utbildning, Si anger individens utbildningsår och E anger individens arbetslivserfarenhet 

angivet i antalet år i förvärvsarbetet, termen ε är ett residual allt detta är givet för individen i. 

Ekvationen anger att den Logaritmerad lönen påverkas linjärt av faktorn utbildning och 

                                                 
14 Randell  (1996). 
15 Grand & Szuilkin  (1999, s. 92). 
16 Polachek  (1979; 1981). 
17 Björklund  (2000,  s. 134). 
18 Rooth  (2006) 
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kvadratiskt av faktorn arbetslivserfarenhet. ß1 och ß2 är skattningar som visar hur stor 

avkastningen är för faktorn arbetslivserfarenhet. I normalt sett brukar ß1 anta ett positivt värde 

medan ß2 antar ett negativt värde vilket ger en konkav formad linje i enlighet med 

humankapitalsteorins linjära funktion av faktorn arbetslivserfarenhet. 

I löneekvationen kan man tillägga dummyvariabler som uppger om individen i till exempel är 

en invandrare eller svenska som arbetar inom offentliga eller privata sektorn etc. 

Dummyvariablerna är kvalitativa variabler som är delning, dvs. de antar enbart två olika 

värden antingen värden noll eller värdet ett. Med en dummyvariabel får löneekvationen detta 

utseende: 

Ln Wi = α+ rSi + ß1Ei + ß2Ei + ß3D1 +…..+ßnDn+  εi 

Där D1 är dummyvariabeln och ß3 är en skattad regressionskoefficient för variabeln D1. 

Om anses det nödvändigt att ta med ytterligare faktorer som påverkar lönen kan lägga till i 

ekvationen.  

 

3 Tidigare studier 

3.1 Invandrares relativa inkomst 

 Hammarstedt och Shukur (2005) har undersökt löneskillnader mellan inrikes födda och 

utrikes födda. De har samlat data från (SCB). Urvalet i deras data är utrikes födda individer 

mellan 20-64 år som är registrerade under 1990-1999. Samtidigt finns det en kontrollgrupp 

med inrikes födda individer. Data innehåller information för åren 1990, 1995 och 1999. De 

har delat in invandrare från Norden (utom Sverige, då Sverige är kontroll grupp), Västeuropa, 

Östeuropa, Sydeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika.  

 I undersökningen tas hänsyn till ålder och utbildning och dessutom har undersökts 

löneskillnader mellan inrikes födda kvinnor och utrikes födda kvinnor, på samma sätt som 

man gör med männen. 

De har undersökt skattningen under tre olika tillfällen 1990, 1995 och 1999. De har visat att 

det finns löneskillnader mellan inrikes födda och utrikes födda. Graden av löneskillnaderna är 

beroende på i vilken del av världen individen tillhör, vilken utbildning individen har och 

vilken ålder de är. De har också visat att de som har kommit från Norden och Västeuropa 

tjänar relativ mer än de andra. Men eftersom året 1995 också ingår i en annan undersökning, 

som jag studerar lite senare, tar jag bara året 1995 för att undvika misstolkningen för 

löneskillnaderna när jag jämför både undersökningarna. Jag har gjort en tabell för 

uppskattningen av löneskillnaderna mellan utrikes födda och inrikes födda.  
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I tabellen ser vi att det finns löneskillnader mellan individerna. Storleken på löneskillnaderna 

är beroende av i vilket geografiskt området individen härstammar från. Kvinnorna som har 

kommit från Norden (utanför Sverige) och Västeuropa tjänar genomsnittligt lite mer än 

inrikes födda kvinnor, men skillnaden är inte signifikanta.  Män som har kommit från samma 

del som kvinnorna ovan tjänar mindre enligt undersökningen än inrikes födda män. Asiater 

tjänar minst av de grupper som de har studerat jämfört med inrikes födda och jämfört med de 

andra grupperna. De asiatiska kvinnor har en genomsnittlig lön som är cirka 68 procent av 

inrikes föddas kvinnor och de asiatiska män har en genomsnittlig lön som är cirka 54 procent 

av inrikes föddas män. Dessa procentsiffror är signifikanta. Afrikaner tjänar lite mer än 

asiater.   

Tabell 1. Löneskillnader mellan inrikes födda och utrikes födda år1995 

  kvinnor  män 

Norden (utan Sverige) 0, 024 

 

-0,037 

 

Västeuropa 0, 016 

 

-0,016 

 

Östeuropa -0, 063* 

 

-0.096* 

 

Sydeuropa -0, 244* 

 

-0,310* 

 

Asien -0, 378* 

 

-0.467* 

 

Africa -0, 283* 

 

-0,342* 

 

Latin Amerika -0, 346* 

 

-0,449* 

 

Anm.: Löneskillnaderna är skattade på basis av ekvationen där, ålder och utbildningsnivå är 

kontrollvariabler. 

*Signifikant på 5 procentnivån 
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3.2 Lön och sysselsättning för utrikes- och inrikes födda i Sverige  

  Vilhelmsson (2005) har samlat data från Arbetsplatsundersökningen (APU) år 1991. 

Undersökningen i APU är ett urval från mer än nio arbetsplatser där individerna har arbetat 

under åren 1987, 1991 och år 1995. Urvalet består av 3000 individer. De tre perioderna är för 

både konjekturnedgång och konjekturuppgång för svenska arbetsmarknaden. I dessa data som 

han har använt finns det löneinformation för individer som har tjänat minst 7000 kr/månad 

och mer är 100,000 kr/månad under år 1990. 

 För resultaten I tabell 2 ingår utbildningsnivå, ålder och erfarenhet som kontrollvariabler, för 

invandrare och inrikes födda. Vilhelmsson har delat in utrikes födda från Norden (utan 

Sverige), Västeuropa, Sydeuropa, Östeuropa och Utanför Europa. Han har kommit fram att 

det finns löneskillnader mellan inrikes födda och utrikes födda. Han säger att genomsnittliga 

lönen för männen i Västeuropa är lite mer än för inrikes födda men den är inte signifikant. 

Löneskillnaderna för kvinnor och män från länder utanför Europa är signifikanta. Hans 

förklaring för en del av löneskillnaderna är genomsnittliga antal år i Sverige samt ålder. Att 

flytta vid högre ålder är en nackdel, därför att individen förlorar en del av humankapitalet som 

det är svårt att vinna tillbaka. Men andra delen av löneskillnaderna är oförklarad. Man kan 

tänka sig att det beror  på lönediskriminering på arbetsmarknaden. 

I tabell 2 ser vi att kvinnor som är födda i Västeuropa tjänar mer än inrikes födda kvinnor. 

Kvinnor från länder utanför Europa har 28 % lägre lön än inrikes födda kvinnor. Man kan 

säga att löneskillnader är signifikanta för dem som kom från utanför Europa, medan för 

samtliga andra är de inte signifikanta. Om vi tittar på män ser vi att de som är födda utanför 

Europa tjänar mindre än de andra och de får 13 % mindre lön än inrikes födda. Därefter 

kommer de som är födda i Sydeuropa som tjänar 11 % mindre än inrikes födda. Östeuropa har 

8 % lägre lön. Man kan säga att löneskillnaderna för de tre grupperna är signifikanta, medan 

löneskillnaderna för de två andra grupperna inte är signifikanta. De tjänar nästan som inrikes 

födda. När man tittar på båda könen ser man att de som är född utanför Europa, Sydeuropa 

och Östeuropa har en signifikant lägre lön än inrikes födda.  För de som är födda i Norden 

och Västeuropa är löneskillnaden i förhållande med inrikes födda icke-signifikant.  
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Tabell 2. Löneskillnader mellan inrikes födda och utrikes födda år1995 

  kvinnor  män   både könen 

Norden (utan Sverige)  -0, 003 

 (0,003) 

-0, 015 

(0,005) 

-0,033 

(0,008) 

Västeuropa    0,017 

 (0,006) 

-0, 016 

(0,010) 

-0, 027 

(0,013) 

Sydeuropa  -0, 025 

 (0,007) 

-0, 109 

(0,011) 

-0,124* 

(0,012) 

Östeuropa  -0, 027* 

 (0,005) 

-0,072* 

(0,010) 

-0, 083* 

(0,014) 

Utanför Europa  -0,171* 

  (0,005) 

-0, 139* 

(0,006) 

-0.165* 

(0,012) 

N    72 980 63 659 56 546 

Anm.: N  observationer i urval 

Standardavvikelse  i parentesen . 

 *Signifikant på 5 procentnivån 

Kontrollvariabler är utbildningsnivå, ålder och erfarenhet. 

 

3.3 Sist i kön Farida. 

 I sin bok Invandrare på svensk arbetsmarknad redovisar Magnusson (2005)  bland annat 

resultat från en undersökning om löneskillnaden. Hon har studerat de utrikes födda som 

ursprungligen kommer från länder utanför Norden, EU1519, och de rikaste OECD20-länderna. 

Hon har använt sig av panelurvalet i SCB: s Lindadatabas för år 2002. Det omfattar strax över 

150 000 personer inrikes födda i ålder 20-64, samt något fler än 16000 invandrare i samma 

åldersgrupp från de aktuella länderna. Databasen innehåller uppgifter från ett slumpmässigt 

urval om 3.5 procent av Sveriges befolkning och ett överurval av utrikes födda personer, 

motsvarande 20 procent av dessa. Undersökningen inkluderar båda könen. Det är en ganska 

lång tid för att se på hur lönen förändras för utrikes- och inrikes födda. I undersökningen 

används disponibel inkomst. I undersökningen förklaras en del av löneskillnaden av den 

humankapitalförlust som en individ förlorar under den tiden individen väntar på 

                                                 
19 Belgien, Danmark, (Sverige),Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, 
Österrike, Portugal, Finland och England. 
20 Danmark, Tyskland, (Sverige), Norge, Frankrike, USA, Holland, Schweiz, Japan, Finland och Storbritannien. 
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uppehållstillstånd och restiden, när han eller hon flyttar till andra länder, där man ofta inte har 

tillräcklig kännedom om språk, social koder och tillgång till de nätverk som inrikes födda har. 

Andra delen av löneskillnaderna är oförklarad och man kan inte förklara med ålder, kön och 

utbildningsnivå variabler. Men det är svårt att utifrån statistiska redskap säkert fastställa om 

det förekommer diskriminering eller inte21. I tabell 3 indelar grupper med avseende på ålder 

vid invandring. Dessa grupper jämförs med grupp inrikes födda. En person som flyttade till 

Sverige i relativt unga år, vid 15-19 års ålder, har en signifikant lägre lön än inrikes födda och 

tjänar i genomsnittigt 1258 kr/m lägre än inrikes födda. 

 I tabellen ser vi ganska bra att antalet år i Sverige har stor betydelse för lönen. För dem som 

kommer tidigt i livet till Sverige har antalet år en liten positiv effekt på lönen, men för dem 

som kommer senare i sitt liv till Sverige lönen påverkas negativt. De som har flyttat till 

Sverige vid 45+ år har sämst betalt. De tjänar nästan 7000 kr mindre per månad än inrikes 

födda. Eftersom hon inte har delat upp individerna efter födelseland vet man inte vilken grupp 

som är störst förlorare. På samma sätt vet man inte heller vilken löneskillnad det finns mellan 

inrikes- och utrikes födda kvinnor  

Tabell 3. Skillnad i lön (kronor) mellan inrikes- och utrikes födda har uppdelat på ålder vid 

ankomst i Sverige per månad.  

Invandringsålder Grunduppsättning 

variabler 

0-3 141 (384) 

4-14 -700 (266) 

15-19 -1258 (362) 

20-24 -1864* (247) 

25-44 -4063* (141) 

45+ -6782* (607) 

Samtliga invandrare  -2780*(103) 

Anmärkning: Standardavvikelse  i parentes 

*Signifikant på 5 procentnivån  

Kontroller har i samtliga fall skett för ålder, kön, utbildningsnivå och utbildningsinriktning  

 

 

 
                                                 
21 Magnusson  (2005, s. 13). 
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3.4 Utbildning och kunskaper i svensk: 

 Rooth och Åslund (2006) belyser frågan som är av grundläggande betydelse för den 

ekonomiska integrationen: utbildningen har effekter för invandrare att lyckas på svenska 

marknaden och kunskaper i svenska språket har betydelse för lönenivån. Resultatet som de 

presenterar i sin bok bygger på en analys av ett registerbaserat datamaterial från SCB 

innehållande hela Sveriges befolkning år 2001. De har begränsat åldersintervallet till 26-64 år. 

De har exkluderat personer som invandrat under 2001, eftersom dessa inte har haft möjlighet 

att arbeta hela året. De har valt att klassificera individer som arbetande om de har en 

årsinkomst över 60 000 kronor per år. Individerna delas in i tre grupper efter deras 

utbildningsnivå, grundskolan mindre än 9 år, gymnasium och eftergymnasium. 

De visar att språkkunskap har stor betydelse för individen genom att han eller hon får bättre 

arbete och högre lön. I tabell 4 presenteras skattningar av sambandet mellan timlön och 

förmåga att tala respektive läsa svenska bra. Resultatet är att de som har bra svenska har ca tio 

procent högre lön än de som talar eller läser dåligt. De har påvisat att bland dem som har ett 

arbete, ökar lönerna för dem med bättre kunskap i språket och löneeffekterna är stor för de 

högutbildade utrikes födda. Men de lämnar inte något tecken på att bristande språkkunskap 

kan leda till lönediskriminering, men samtidigt bekräftar de att vissa jobb har större krav på 

svensk språkförmåga. Vi ser att de individer som läser och skriver mycket bra och har 

grundskolans utbildning tjänar 10 % mer än de som läser eller skriver dåligt. Men detta 

betyder inte att de får samma lön som inrikes födda men har mer chans att minska 

löneklyften. Vi ser att språkförmågan precis som utbildning har effekt på lön 

Tabell 4. Effekten på timlön av språkförmågan 

 Tala   Läsa   

 Mod 1  Mod 2 Mod 3  Mod1 Mod 2 Mod 3 

Språknivå       

2 -0, 016 -0, 01 -0, 002 -0, 061 -0, 061 -0, 045 

3 0,116 0,104 0,092 0,048 0,047 0,044 

4 0,177 0,152 0,137 0,165 0,147 0,121 

Anm.: Modi är koefficienterna för grundskolan mindre än 9 år, gymnasium och 

eftergymnasium. 

Språknivå och läsnivå: 2: Dåligt, 3: Bra och 4: Utmärkt 

Värden markerade med fet still är signifikant skilda från noll på tio-procentsnivån. 
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3.5 Fickfakta: 

 Integrationsverket (2006) har studerat om hur integrationen utvecklas i samhället. De har 

delat in invandrare i sex grupper: från Norden (utom Sverige), EU15 (utom Norden), Europa 

utom EU15, Afrika, Nordamerika och Latinamerika. De använder i sin undersökning två olika 

data källor en från arbetsmarknadsstatistik (AKU) och den andra från registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Samlade statistik är baserad på perioden mellan 1997-2004. 

De har använt vanlig jämförelse mellan utrikes födda och inrikes födda individen vid 

undersökningen, utan att använda någon regressionsmodell. Den studien avviker från övriga. I 

tabellen 5 ser vi klartecken att löneskillnader mellan olika grupper är en verklighet. Den 

största skillnaden ligger mellan kvinnor och män från Asien och Oceanien om man jämför 

med inrikes födda i både medel och median. Medel skillnaderna för en man från Asien och 

Oceanien är 133 000 kronor per år är mindre än en inrikes födda man. Median för samma 

grupp är 146 000 kronor per år mindre en inrikes födda. Skillnaderna i årsinkomst är minsta 

mellan kvinnor och män från Norden om de jämför med inrikes födda kvinnor och män. 

Samtidigt är minsta löneskillnaderna mellan de som är från norden utan för Sverige och 

inrikes födda.  De löneskillnaderna är baserad på arbetsinkomst år 2004 för totala 

arbetskrafter mellan 20-64 åringar. Man ser nackdelen i tabell 5 eftersom alla individer som 

ingår i undersökningen som har arbetat minst en timma under november. Man vet inte hur 

många procent av varje utrikes födda som har arbetat minst en timma. Det minskar 

sannolikheten för att bedöma löneskillnader mellan inrikes- och utrikes födda på 

arbetsmarknaden. De har inte gjort någon tolkning i sin undersökning om vad som ligger 

bakom löneskillnaderna. 
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  Tabell 5: Arbetsinkomst 20-64 åringar 2004, kronor, tusental. 

 

Anmärkning: Sk svenska kvinnor , Ik invandrare kvinnor, sm svenska män, im invandrare 

män, msk median för svenska kvinnor  och så vidare. 

*observationer 

** inkomst under ett år  räknas i tustal kronor. 

Kolon 4+4+5 är Medel 

Kolon 6+7+8 är Median 

 

             

3.6 Lönestrukturens förändring i Sverige 

 Grand, Szulkin och Tåhlin (2001) undersökte lönestrukturens förändring i Sverige. De har 

delat in utrikes födda i två grupper, Norden och Västeuropa samt de som är födda i övriga 

världen. Undersökningen genomförs bara för de två senaste år 1991 och 2000. De har använt 

data från Levnadsnivå undersökningarna under år 1991 och 2000. Vid det sista 

undersökningstillfället hade nedgången i den svenska ekonomin ersatt av en relativt snabb 

tillväxt och arbetslösheten hade sjunkit påtagligt. Resultatet i tabellen visar att de 

Variabler Antal Kvinnor Män Total Kvinnor Män Totalt Sk-ik Sm-im totalt Msk-mik 

Totalt 5 298 779* 

 

 

170** 237 204 178 239 205 0 0 0 0 

Sverige 4 491 592 179 250 215 186 249 215 0 0 0 0 

Norden 

utom 

Sverige  

189 001 163 202 180 176 210 188 17 48 35 10 

Eu15 utom 

Norden 

69 596 140 201 177 114 175 146 39 49 39 73 

Afrika 53 184 93 121 109 50 68 57 86 129 107 136 

Asien & 

Oceanien 

240 520 56 118 109 40 64,9 50 123 133 114 146 

Latin 

Amerika 

51 602 122 154 138 108 144 124 57 97 78 78 

Nord 

Amerika 

14 814 136 193 168 76 115 98 44 57 47 110 

Okänd       325 80 90 84 15 0.3 6 102 160 131 172 
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löneskillnaderna mellan personer födda i Nord- och Västeuropa och inrikes födda inte är 

signifikant trots att de tjänar lite mindre. Standardiserad skillnad för den gruppen under 

samma period nästan är samma. Utrikes födda i övriga världen tjänade cirka 14 procent under 

år 1990 och 2000 mindre än inrikes födda arbetstagare. Standardiserad skillnad för den 

gruppen har krympt med 3 procent. Deras kommentarer för löneskillnader under den perioden 

är att utrikes födda har drabbats hårdare än inrikes födda av 1990-talkrisen och de har tagit 

hänsyn till sådana faktorer som vistelsetiden i landet22. 

 

Tabell 6.Löneskillnader mellan anställda utrikes födda och inrikes födda ( procent i 

förhållande till svenskfödda) 

Födda i  Observerad  

Skillnad 

1991        2000 

Standardiserad 

Skillnad 

1991        2000 

Sverige 0                   0 0                    0 

Nord och  

Väst Europa 

-3, 1           -1, 0 -3,2 *            -3,1 

Övriga världen -13, 9 *         -14,1* -14,1*          -11,0* 

N 3278           2967 3278             2954 

Anmärkning: Standardisering = konstanten innehåller kön, utbildningsår, förvärvsarbetsår och 

förvärvsarbetsår i kvadrat. 

N är observationer i urval 

* skillnaden gentemot anställda födda i Sverige inte signifikant på 95 % -nivån 

 

3.7 Sammanfattning  

Ålder vid ankomst i Sverige 

Enligt tabell 3 ser vi hur utrikes föddas relativa löner varierar med åldern vid ankomst till 

Sverige. För individer som flyttade till Sverige vid åldern 0-4 år har ungefär samma lönenivå 

som övriga inrikes födda. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan utrikes födda individer 

som kommit till Sverige vid åldern 15-19 år och inrikes födda är omkring 1258 kr/månad.  

Utrikes födda som kommit till landen vid ålder 45+ får alltså mycket lägre lön än inrikes 

födda, om hänsyn tas till skillnaden i utbildningsnivå, kön och ålder. Enligt 

humankapitalteorins tolkning, invandrare som avbryter sitt arbetsmarknadsdeltagande får 

                                                 
22 Grand  ( 200, s. 155- 157). 
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därför lägre lön då de åter inträder i arbetskraften speciellt under den tiden som individen 

flyttar till annat land och väntetiden för att etablera sig i ett nytt land med ny arbetsmarknad. 

Därför blir det svårare att får ett arbete om man är över en vis åldersgräns. Samtidigt är svårt 

att konkurrera med den yngre generationen som just avslutat sin utbildning och söker lediga 

arbeten. Arbetsmarknaden är mer öppna för yngre arbetskraft. 

 

Geografiskt område 

I före nämnds studier har man undersökt hur individer med utländsktbakgrund ersätts olika, 

beroende på varifrån de kommer. Resultatet i samtliga tabeller visar att ursprungsområde har 

stor betydelse för arbetsersättningsnivå på arbetsmarknaden. Arbetstagare som är född i Nord- 

och Västeuropa har nästan samma genomsnittslön som inrikes födda arbetstagare. Detta gäller 

för både kvinnor och män. Arbetstagare som har härkomst från Syd- och Östeuropiska länder 

har betydligt lägre genomsnittslön än de inrikes födda med liknande humankapital. 

Enligt tabell 1 tjänar Östeuropiska män 9,6 % och kvinnor 6,4 % mindre än inrikes födda 

arbetstagare. Enligt tabell 2 tjänar Sydeuropiska män 10, 9 % och kvinnor 2,5 %, mindre än 

inrikes födda män respektive inrikes födda kvinnor. Enligt tabell 5 har män i EU 15 länderna 

en årsinkomst som är 49000 kronor är lägre än inrikes födda män och kvinnor 39200 kronor 

mindre än inrikes födda kvinnor. Den största löneskillnaden i jämförelse med inrikes födda 

visar arbetstagare som är födda i övriga länder utanför Europa.  Män från Asien, Afrika och 

Latinamerika tjänar 46,7 %, 44,9 % och 34 % än inrikes födda män. Enligt tabell 1 tjänar 

kvinnor 37 %, 34,6 % och 28 % mindre än inrikes födda kvinnor med motsvarande 

utbildningsnivå och ålder. Enligt tabell 5 män från Asien, Afrika Och Latin Amerika tjänar en 

genomsnitt årsinkomst 133 000 kr/år, 96 500 kr/år och 129 000 kr/år lägre i respektive 

länderna än inrikes födda män. Kvinnor har alltså en genomsnitt årsinkomst 123 000 kr/år, 57 

400 kr/år och 86 400 kr/år lägre än inrikes födda kvinnor. Enligt tabell 2 tjänar 

utanföreuropiska män en genomsnittslön som är 13,9 % lägre än inrikes födda män och 

kvinnor tjänar 17,1 % mindre än inrikes födda kvinnor. 

I tabell 6 ser vi att inte har skett någon löneförändring under 90-talet för nord och 

västeuropier, men under samma period har löneskillnaderna minskat med cirka 4 % för 

utrikes födda i övriga världen. Att många individer med utländsk bakgrund stod utanför 

marknadssystemet  beror på följande faktorer. 

Det är inte lätt att knyta kontakter, exempelvis mellan en arbetstagare från Asien och en 

svensk arbetsgivare eftersom nätkontakten är viktigt för att skaffa information om varandra 

enligt statistisk diskriminering teori. Kanske beror det också lite på värdering som värderar 
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folk efter religion eller hudfärg, enligt preferensdiskriminering, som arbetsgivare föredrar en 

inrikes född framför en utrikes född som arbetstagare, fastän båda inrikes- och utrikes födda 

personer är lika produktiva. Den högre efterfrågan på en inrikes född arbetskraft kan leda till 

en löneskillnad. Kulturkrock är också en orsak. En annan är att det är svårt att skriva korrekta 

lönekontrakt om arbetstagaren inte har tillräckligt information om arbetsmarknaden, eftersom 

arbetsmarknaden i andra länder har ett annat system än svenska marknaden. 

Sorteringseffekten är också en viktig förklaring för en del av arbetstagare att få mindre lön. 

 

Språkförmåga 

Enligt humankapital teorin är utbildning ett sätt för individen att förbättra sin möjlighet att 

påverka sin lön och språkförmågan också ingår i samma kategori. Om man har lärt sig språket 

kan man snabbt delta i olika utbildningskurser och anpassar sig bättre på arbetsmarknaden. Vi 

ser i tabell 4 att språknivå och läsnivå har effekt på timlön. De som har en utbildning kortare 

än 9 år men kan tala bra, har i genomsnitt 13,2 % mer i timme än de som talar dåligt och 10,8 

% än de som läser dåligt. Personer med samma utbildning som ovan men kan tala utmärkt 

tjänar 19,4 % mer än personen talar dåligt och 22,6 än personen som läser dåligt. 

För utrikes födda anställda som kan tala och läsa bra minskar lönegapet jämfört med inrikes 

födda arbetstagare. Språkförmågan är viktig för en arbetssökande att få att kunna skriva rätt 

kontrakt. De framtida förtjänstmöjligheterna för individen kommer, enligt 

humankapitalteorin, att förbättras genom  investeringen på utbildning och teorin ger också en 

ram för vilka faktorer som påverkar beslutet att utbilda sig.  

För arbetsgivaren är det mer lönsamt att anställda en person som kan språket bra, eftersom det 

alltid finns risk att ett företag förlorar sina kunder på grund av bristande service. Även här har 

också kulturkrocken stor betydelse, då parterna mer  förstår varandra. 

 
4. Empirisk undersökning 
Syfte med avsnittet är att undersöka om förekom någon löneskillnad mellan år 1991 inrikes 

födda och utrikes födda. Resultatet som analysen ger är att det finns ett så kallat lönegap och 

det beror på vid vilken ålder individen har kommit till Sverige, hur många år individen gått i 

skolan. 

4.1 Presentation av data 

Denna undersökning är en empirisk studie av hur genomsnittslönerna för de två valda 

grupperna såg ut och skiljde sig åt under 1991. Då informationen som används i 

undersökningen bygger på statistiska data från LNU 91 är studien följaktligen en 
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urvalsundersökning. Sekundärdata för variablerna hämtas från LNU 91 och kommer att väljas 

på ett sådant sätt att 

det uppfyller syftet med undersökningen samt utgör underlag för regressionsanalyserna. 

Denna undersökning kommer att jämföra genomsnittslönerna för de två grupperna. Dessa två 

grupper är utrikes födda och inrikes födda. Jag kommer att använda mig av 

regressionsanalyser för att estimera genomsnittslönerna för de olika grupperna för att sedan 

jämföra dessa. Underlag för regressionsanalyserna kommer att bestå av oberoende variabler 

och lönen som beroende variabel. Sedan genomförs regressionsresultaten för att ta reda på hur 

stor del av det eventuella lönegapet som kan förklaras av skillnader i produktiva faktorer och 

hur stor del som kan tolkas som diskriminering 

För att genomföra den empiriska analysen har datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 

som gjordes 1991 (LNU 91) använts. LNU är en intervjuundersökning som genomförts år 

1968, 1974, 1981, samt 1991. Syftet med LNU-undersökningarna är att beskriva förändringar 

och förhållanden vid tidpunkten för genomförandet av undersökningen. De LNU-data som 

finns bygger på intervjuer med ett urval vuxna individer i den svenska befolkningen. De 

intervjuade individerna har i dessa undersökningar fått svara på frågor om sina faktiska 

levnadsförhållanden. Mer än 3000 individer i dessa undersökningar har utgjort 

en panel i LNU-undersökningarna och därför har man kunnat följa eventuella förändringar i 

dessa personers levnadsförhållanden och också orsakerna till förändringarna . 

Det totala urvalet individer för LNU 91 uppgick till 6773 varav man lyckades genomföra 

godtagbara intervjuer med 5306 av dessa. Utifrån denna mängd data har en selektion gjorts 

för att få fram de individer som uppfyller kraven för att få vara med i urvalet för denna 

undersökning. 

Tabell 7.  beskrivande statistik 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
Lntimlön 4,4646 0,979 3413 
Immigrationsålder(D2)<7 år 0,0155 0,106 3413 

Immigrationsålder(D3) 7-16 år 0,0105 0,101 3413 

Immigrationsålder(D4) >16 år 0,0663 0,248 3413 

EXP 33,22 2,967 3413 

 EXP2 44,737 34,142 3413 

 Ålder 44.737 16,400 3413 

  EDUS 
11,01 4.618 3413 

Kön   1,49 0,500 3413 

shu 0,0695 0,254 3413 

 



 26 

 

 Beroende variabler 

Bruttotimlön23: I undersökningen är den beroende variabeln timlön. Denna variabel visar 

vilken bruttotimlön i kronor per timme som respektive grupp har. I undersökningen är enbart 

de individer som hade en fast timlön med. Detta för att undgå att inkludera personer som av 

någon anledning inte hade någon inkomst då LNU 91 genomfördes. Eftersom denna 

undersökning undersökes löneskillnader kan enbart individer som hade lön då LNU 91 

genomfördes utgöra urvalet för denna undersökning. 

 Oberoende variabler 

Immigrationsålder24: Denna variabel visar om individen är född i Sverige eller i någon annat 

land, och om annat land hur gammal individen var när han eller hon kom till Sverige. Jag har 

skapat tre nya variabler , D2, D3 samt D4 för att visa vid vilken ålder individen kom till 

Sverige. 

 

Yrkeslivserfarenhet/antal år i förvärvsarbete25: Denna variabel visar hur länge individerna 

har verkat på arbetsmarknaden, alltså hur många år de förvärvsarbetat. 

 

Utbildningsår26: Denna variabel anger hur lång skol- och yrkesutbildning individen har. Här 

utgår man från antalet år i grundskolan upp till högre studier. 

Födelseår27 : Denna variabel visar när individen födds. 

Kön28: Denna variabel visar könen. 

4.2 Regressionsmodell 

Regressionsmodellen som kommer att användas för framräkning av genomsnittslön för 

respektive grupp kommer att se ut enligt följande: 

Ln lön = α+ β1D2+ β2D3+ β3D4+β4EDU+ β5Shu+β6EXP + β7EXP2 + β8ålde r+ β9 kön+ξ 

Där 

Ln lön =  den Logaritmerad timlönen 

α =  interceptet 

D2= 1 om individen immigrerat mindre än 7 årsålder, annars är noll 

D3 =1 om individen immigrerat mellan 7-16 årsålder, annars är noll 
                                                 
23 Fritzell (1998), Kodbok för levnadsnivåundersökningen 1991, variabel Y472 
24 Ibid. variabel Y19 
25 Ibid. variabel Y183 
26 Ibid. variabel Y131 
27 Ibid.  variabel Y11 
28 Ibid. variabel Y10 
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D4 = 1 om individen immigrerat över 16 årsålder, annars är noll 

EXP =  yrkeslivserfarenhet. 

EXP2 =  yrkeslivserfarenhet i kvadrat. 

EDU=utbildning. 

Shu= 1 om individen har en utbildning utanför Sverige, annars är noll 

βi =  den skattade koefficienten för variablerna. 

 

 

Tabell 8.  Löneskillnader mellan inrikes födda och utrikes födda år 1991 

Variabler Koefficient T-värde Signifikansnivå 

Immigrationsålder(D2)<7 år -0,065*  (0,135) -0,484 0,629 

Immigrationsålder(D3) 7-16 

år 
0,089*  (0,172) 0,517 0,605 

Immigrationsålder(D4) >16 

år 
0,043*  (0,274) 0,158 0,875 

EXP 0,003  (0,033) 0.095 0.924 

 EXP2 
-0,002  (0,003) -0,583 0,560 

 Ålder 
0,008  (0,003) 2,288 0,022 

  Edu 
0,026*  (0,006) 4,443 0,000 

Shu 
-0,190*  (0,270) -0,707 0,480 

Kön   
-0,164*  (0,035) -4,694 0,000 

 

Anm.: Observations 3413 

R-squared 0,064 

*Signifikant på  5 % 

T-värdet är förhållandet mellan den estimerade koefficienten och standardavvikelsen 

 Signifikansnivån anger hur stor förklaringsgrad varje enskild variabel har i regressionsmodell 

 
4.3 Sammanfattning av empirisk undersökning 
 

Ålder vid ankomst i Sverige: 

Det som resultatet säger är att utrikes födda som kom till Sverige vid mindre än 7 årsålder har 

en genomsnittslön som är 6,5 procent lägre än genomsnittslönen för inrikes födda samt att 
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utrikes födda som kom till Sverige mellan 7-16 årsålder har en genomsnittslön som är 8,9 

procent lägre än genomsnittslönen för inrikes födda. 

Utbildning: Utbildningen har en stark positiv effekt på lönen om individen med utrikes född 

bakgrund har en svensk utbildning vilket ger en avkastning på lönen med 2,6 procent. De som 

utbildad sig i utanför Sverige och har en utbildning tjänar 19 procent mindre än de har en 

svensk utbildning. 

Erfarenhet: Erfarenheten påverkas positivt på lönenivån. En utrikes född med likadan 

erfarenhet som inrikes födda får en genomsnittslön som är 0,3 procent lägre än 

genomsnittslönen för inrikes födda och kvadratiskt av arbetslivserfarenhet antar ett negativt 

värde vilket ger en konkav formad linje i enlighet med humankapitalsteorin. 

 

5  Jämförelse med tidigare studier 

Om vi jämför resultatet för ålder vid ankomst i Sverige i tabell 3 i tidigare studier med 

resultatet i LNU 91 får vi följande svar med lite justering: I båda fall har kontrollvariabler 

skett för ålder, kön och utbildningsnivå, men i tabell 3 har invandringsålder delats upp i sex 

grupper med avseende på ålder vid ankomst, medan i LNU 91 har indelningen gjorts i tre 

grupper med avseende på ålder vid ankomst. Enligt LNU 91undersökningen är löneskillnaden 

mellan utrikes födda och inrikes födda inte signifikant för de två grupper som kom till Sverige 

när de var under 16 år, men löneskillnaderna är signifikanta för dem som kom när de var över 

16 år. Men enligt tabell 3 är löneskillnaderna signifikanta för dem som kom till Sverige när de 

var 20 år eller äldre. Detta kan man tolka som att lönegapet har blivit större mellan 1991 och 

2002. Men för individen som kom till Sverige vid en ålder som var lägre än 20 år har inte 

lönen förändras mycket i båda undersökningarna.  Magnussons undersökning är baserad på 

panelurvalet i SCB:s Lindadatabas för år 2002. 

Detta resultat tyder på att avkastningen av de produktiva variablerna är i stort sett desamma 

för utrikes födda och inrikes födda. Således stämmer humankapitalteorin väl överens med 

verkligheten. Den delen av löneskillnaden som man kan tolka som lönegap förklaras av de 

diskrimineringsteorier som behandlats i teoriavsnittet. Detta innebär att lönesättningen för 

utrikes födda är lägre på grund av deras etniska bakgrund och att denna löneskillnad inte 

välgrundad ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns inget ekonomisk motiverat skäl till att ge 

utrikes födda en lägre lön än inrikes födda. Löneskillnaderna beror kanske på arbetsgivarnas 

preferenser, det vill säga på de antaganden som arbetsgivarna gör om vissa individer utifrån 

faktorer som inte påverkar individens produktivitet. 
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7 Sammanfattning 

Om vi ser på dessa undersökningar vi kommer fram till att: 

1 Genomsnittslönen för utrikes födda män är lägre än genomsnittslönen för inrikes 

födda. Men lönegapet är mindre för utrikes födda kvinnor. Löneskillnaden ökar 

mellan utrikes födda och inrikes födda när man tar hänsyn till individens härkomst och 

individens karaktär i förhållande till humankapital. Man kan inte bevisa att 

löneskillnaden beror på arbetstagarens produktivitet som enligt humankapitalteorin är 

främsta orsaken till löneskillnaden. 

2  Undersökningarna visar att utrikes födda inte är en likartad grupp när det gäller 

situationen på arbetsmarknaden och vi ser tydligt att nord- och västeuropier är mer 

välkomna på arbetsmarknaden, när vi tittar på gruppdelning efter födelseland. 

Lönenivån är högra för dem. Den är inte förenlig med humankapitalteorin och 

signaleringsmodellen. Enligt båda teorier ge utbildning högre löner. Men man kanske 

förklarar denna om information problem på arbetsmarknaden, Exempelvis 

otillfredsställande nätverk, dvs. bristfälliga kontakter med arbetsgivare och utrikes 

födda. Det är mer kostsamt för arbetsgivare att skaffa sig information om utrikes födda 

än inrikes födda. 

3 Det nationsspecifika humankapital som utrikes födda skaffar sig under vistelsetiden, 

exempelvis de försöker att lära sig nytt språk, skaffar nya kontakter och anpassar sig 

till nya samhället, har positiv effekt på deras relativa lön. Resultatet betyder att 

integrationsprocessen på arbetsmarknaden minskar utrikes föddas svagheter men att 

denna process har mindre effekt för män än kvinnor. 

4 Samtidigt konkurrerar utrikes födda med varandra om lediga arbeten. Eftersom det 

finns större möjlighet för en utrikes född från Europa området att få ett arbete än en 

utrikes född från länderna utanför Europa är en individ från länderna utanför Europa 

blir nöjd med ett arbete och mindre lön. 

5 En annan orsak är att de flesta undersökningar är baserade på årsinkomst och man vet 

inte hur många procent av dem som ingår i urvalet som har ett arbete med en lön. 

Enligt de tre första punkterna drar vi slutsatsen att det skett en relative stor etnisk 

löneskillnad på arbetsmarknaden för båda könen men i olika. 

Man undrar om den etniska löneskillnaden beror på lönediskriminering. En möjlig 

förklaring är statistisk diskriminering. Den realiteten att utrikes födda får mindre 

avkastning för sin utbildning än de inrikes födda, kan bero på att arbetsgivare inte har 

tillräckligt information om utbildningskvaliteten hos utrikes födda. Det kan leda till att 
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arbetsgivaren föredrar inrikes utbildning framför utrikes utbildning som har samma 

kvalitet. 

Men Aigner och Cain (1972) antar att riskaversion blanda många arbetsgivare är en orsak 

för att försvara betalningen av mindre genomsnittiga löner till minoriteter och på detta sätt 

kompenserar deras opålitliga indikatorer. Man ser att de utrikes födda som har fått stor del 

av sin utbildning i Sverige och kommit hit vid låg ålder får ungefär samma lön som 

inrikes födda. Individens etnisktbakgrund har mindre betydelse på arbetsmarknaden. 

Samtidigt kan man inte utesluta att arbetsgivarens fördomar är en hinder för utrikes födda 

personer från länder utanför Europa . 

 

6.1 Slutsats  

Syfte med uppsatsen är att undersöka löneskillnader i mellan inrikes födda och utrikes födda. 

Löneskillnaderna har jämfört med resultatet från fem tidigare undersökningar och en 

empirisk undersökning. 

Vid uppdelning i utrikes födda grupper ser vi att största löneskillnader mellan inrikes – och 

inrikes födda ligger hos asiater och efteråt afrikaner. Men det finns ingen något tecken på att 

det inträffar lönediskriminering bland Nord – och Väst födda europier om vi jämför deras lön 

med inrikes födda. Vi hittar inte heller några egenskapar som visar att inrikes födda är mer 

produktiva. Alla fem undersökningar och empiriska data visar att det finns en tendens hos 

svenska arbetsgivare att särbehandla olika grupper olika och det kan leda till diskriminering.  

6.2 Källkritik. 

När man gör undersökningen behöver man data och variabler som man använder vid 

analysen. Därför man bör tänka på de variabler (faktorer) och data och hur de påverkar 

resultaten. Det finns en massa faktorer som påverkar löneskillnader men de är svårbegripliga 

att förstår hur de påverkar och vilken av dem som påverkar mest. De är också viktiga för 

reliabilitet och validitet, exempelvis födelseland. Svårigheten med denna undersökning bara 

är inte födelseland i dag utan att också veta riktiga informationer om individen och deras 

religionstillhörighet som forskerna inte har tagit stor tillsyn till detta tills för några år sedan. 

Även om det finns inhemska faktorer som påverka löneskillnader, exempelvis, 

arbetslöshetens nivå, teknologi, traditions kultur, antalet barn. Som jag inte ser i någon av 

deras undersökning. 

Ålder har stor betydelse för svenska arbetsmarknaden och undersökningar har visat att 

individer som är äldre än femti år har svårt att accepteras på arbetsmarknaden. Yngre har 
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större chans att få arbete och detta fenomen har också samma effekter för invandrare. De som 

har kommit till Sverige senare i livet har också svårare att lära sig språket och klarar sig på 

arbetsmarknaden (om man inte kan engelska flyttande). 

Källorna som jag använder har olika variabler och de har jag beräknat några gångar för att 

visa rimliga värdet. Men deras åsikter är annorlunda om löneskillnader eftersom några har 

använt års inkomst och andra månadslön. Den undersökningen som baserades på årsinkomst 

är mindre relevant eftersom de har tittat på genomsnittliga inkomster utan att veta vilken sorts 

inkomst de har. De har inte någon uppfattning om det här är arbetsinkomsten eller från bidrag 

och denna är en typ av systematiska fel att bedöma löneskillnaden på detta sätt och andra 

grupper har använt månadslön men de har inte sagt hur många timmar de har arbetat och den 

ökar variationen i löneinkomsten mellan invandrare och svenskar och minskar tillförlitlighet 

för undersökningen. 

 Fördelen med deras arbete att de alla forskare har kommit till samma resultat och att ingen av 

variationerna beror på ekonomiska eller arbetsmarknadens instabilitet och det är bra för 

tillförlitligheter. Deras undersökning är baserad på SCB datasamling ingen har gjort 

undersökningen för egen vinnings skull. 
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