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Sammanfattning 

 

Uppsatsen analyserar inkomstskillnader mellan högutbildade svenskfödda och 

utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av inkomstekvationer. 

Dataunderlaget kommer från ett tvärsnitt ur LINDA-databasen år 1999 och alla 

personer i dataunderlaget har genomgått en svensk universitets- eller 

högskoleutbildning. Två beroende inkomstvariabler finns med i dataunderlaget – 

årsinkomst och månadslön – för att studera tidsaspekten i inkomstskillnaderna. Det 

finns stora inkomstskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda för det totala 

urvalet (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). Separata inkomstekvationer för de 

fyra utbildningsgrupperna i uppsatsen – undervisning, samhälle/juridik, 

teknik/naturvetenskap och medicin – visar att det är främst samhälle/juridik och 

teknik/naturvetenskap som har stora inkomstskillnader. Det kvarstår stora 

inkomstskillnader på den svenska arbetsmarknaden beroende på ursprung för 

högutbildade (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). En del av skillnaden kommer 

troligtvis från faktorer som inte relaterade till produktivitet, dvs det kan finnas viss 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden av utlandsfödda som genomgått en 

svensk universitets- eller högskoleutbildning.  

 

Nyckelord: Inkomstskillnader, högutbildade, utlandsfödda, diskriminering, 

humankapital 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det finns relativt många studier av inkomstskillnader mellan män och kvinnor på den 

svenska arbetsmarknaden. Men det finns relativt få studier av inkomstskillnader 

mellan andra grupper på den svenska arbetsmarknaden, som till exempel 

inkomstskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda. Denna uppsats studerar 

inkomstskillnader mellan de sistnämnda grupperna: svenskfödda och utlandsfödda.  

 

Inkomstskillnader på arbetsmarknaden är viktiga att studera av flera anledningar: 

 Incitament till att utbilda sig och satsa på en yrkeskarriär påverkas negativt om 

olika grupper på arbetsmarknaden får olika avkastning på sitt humankapital i 

genomsnitt.
1
  

 Med olika avkastning på humankapitalet för olika grupper på arbetsmarknaden 

kommer det att finnas individer som inte får full utdelning på sina 

humankapitalinvesteringar (till exempel i utbildning).  

 

Jag kommer i denna uppsats att göra en kvantitativ studie av inkomstskillnader på den 

svenska arbetsmarknaden mellan svenskfödda och utlandsfödda. Alla personer i mitt 

dataunderlag har en minst treårig utbildning från ett universitet eller högskola i 

Sverige (personer med licentiat- eller doktorsexamen är exkluderade från 

dataunderlaget).  

 

Tidigare forskning av den svenska arbetsmarknaden visar att de utlandsfödda som 

immigrerade till Sverige under 1950-, 1960- och 1970-talen varit relativt 

framgångsrika på arbetsmarknaden. De utlandsfödda som kom till Sverige under 

1980- och 1990-talen har en betydligt sämre position på arbetsmarknaden.
2
  

 

År 1999 var 11,1 procent (981 633 st) av den svenska befolkningen utlandsfödd. År 

2007 var 13,4 procent (1 227 770 st) av den svenska befolkningen utlandsfödd.
3
 

                                                 
1
 Lena Granqvist & Håkan Regnér (2003).  

2
 Wadensjö (1994). 

3
 Statistiken är hämtad från http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp. 

Mer befolkningsstatistik finns på http://www.scb.se.   

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26040.asp
http://www.scb.se/
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Andelen utlandsfödda har ökat i en stadig takt under de senaste decennierna. Det är 

ytterligare en viktig anledning till att studera de utlandsföddas situation på den 

svenska arbetsmarknaden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera högutbildade svenskfödda och utlandsfödda på 

den svenska arbetsmarknaden och analysera faktorer som kan förklara 

inkomstskillnaderna mellan dessa grupper.  

 

Analysen i uppsatsen baseras dels på ett dataurval med årsinkomst som beroende 

variabel, och dels på ett dataurval med månadslön som beroende variabel. Genom 

dessa båda urval går det att analysera om inkomstskillnaderna mellan svenskfödda 

och utlandsfödda beror på olika genomsnittliga arbetstider. 

 

Frågeställningarna i uppsatsen är följande:  

 Hur stora inkomstskillnader finns mellan högutbildade svenskfödda och 

utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden?  

 Hur stor del av denna skillnad går att förklara med observerbara variabler och 

hur stor del av skillnaden kvarstår? 

 Hur stor del av skillnaden förklarar de olika variablerna var för sig?   

 

1.3 Metod och data 

Analysen i uppsatsen baseras på skattade inkomstekvationer för högutbildade 

svenskfödda och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån de skattade 

inkomstekvationerna kommer jag att analysera de faktorer som kan förklara 

inkomstskillnaderna.  

 

I mitt dataurval har jag tagit med följande fyra utbildningsgrupper: undervisning, 

samhälle/juridik, teknik/naturvetenskap och medicin. Individerna i dataunderlaget är 

mellan 20 – 55 år. Jag har valt dessa utbildningsgrupper eftersom de innehåller flest 

antal observationer.   
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Dataunderlaget kommer från forskningsdatabasen LINDA, som är en förkortning för 

Longitudinal Individual Data for Sweden.
4
  

 

I dataunderlaget finns två beroende variabler: årsinkomst och månadslön. Dessa båda 

variabler gör det möjligt att studera hur stor del av inkomstskillnaderna som beror på 

att en grupp inte arbetar heltid eller har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Inkomsten för personerna i urvalet baserat på månadslön är omräknad till heltid.  

 

1.4 Uppsatsens uppläggning 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel som presenterar en översikt över de viktigaste 

teorierna om inkomstskillnader på arbetsmarknaden. Tonvikten kommer att läggas på 

humankapitalteorin. Även andra teorier – som teorin om statistisk diskriminering, 

teorin om kompenserande löneskillnader och preferensbaserad diskriminering – 

kommer att presenteras.  

 

Nästföljande kapitel presenterar en översikt över den tidigare forskningen om 

inkomstskillnader mellan olika grupper på den svenska arbetsmarknaden. Därefter 

presenterar jag dataunderlaget och deskriptiv statistik över detta.  

 

Sedan presenteras den ekonometriska modellen som inkomstekvationerna är skattade 

efter och de empiriska resultaten från skattningarna. Uppsatsen avslutas med ett 

kapitel som sammanfattar resultaten och drar slutsatser.  

 

  

                                                 
4
 Mer information om LINDA finns på http://www.scb.se/LE1900 och på 

http://linda.nek.uu.se.    

http://www.scb.se/LE1900
http://linda.nek.uu.se/
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2. Teori  

Det finns flera teorier om inkomstskillnader på arbetsmarknaden. De utgår från 

inkomstskillnaderna på arbetsmarknaden och försöker sedan att förklara hur dessa 

inkomstskillnader uppkommer och vilka orsaker som finns bakom. En viktig 

anledning till att teorierna utgår från inkomstskillnader, är att dessa påverkar en 

persons incitament på arbetsmarknaden (som till exempel valet av utbildning).   

 

Jag kommer i nästa avsnitt att gå igenom den tongivande teorin bakom 

inkomstskillnader på arbetsmarknaden – humankapitalteorin. Jag kommer även att 

presentera en kortare översikt över övriga teorier i de följande avsnitten.    

 

2.1 Humankapitalteorin  

Humankapitalteorin utgår från att personer ökar sin produktivitet, och därigenom sin 

inkomst, genom humankapitalinvesteringar. Ett exempel på en 

humankapitalinvestering är utbildning.  

 

Humankapitalteorin förklarar en persons inkomst som en funktion av humankapitalet. 

Humankapitalet kan bestå av en persons utbildning, arbetslivserfarenhet, och en rad 

andra variabler som antas påverka en persons produktivitet (och inkomst). En person 

som väljer att utbilda sig ytterligare ett år, ökar sitt humankapital och därigenom även 

sin produktivitet och inkomst.  

 

En person kommer att göra mer humankapitalinvesteringar i början av sin aktiva 

period på arbetsmarknaden. Andelen av en persons tid som investeras i 

humankapitalet kommer därefter att successivt avta ju äldre en person blir. En 

anledning till detta är att en person kan få avkastning på sin investering under en 

längre tid ju tidigare humankapitalinvesteringen sker. En annan anledning är att 

individens alternativkostnad för att utbilda sig ökar efterhand som hans/hennes 

humankapitalstock ökar.  
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Det sambandet kan även illustreras i följande illustration:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationen ovan visar att i början av sin aktiva period på arbetsmarknaden kommer en 

person att utbilda sig på heltid. Utbildningsinvesteringarna kommer sedan att successivt 

avta ju äldre en person blir.   

 

En persons beslut att investera i sitt humankapital – som till exempel ytterligare ett års 

utbildning – antas tas genom att jämföra de direkta och indirekta kostnaderna för 

utbildningsinvesteringen med nuvärdet av de framtida inkomsterna som 

humankapitalinvesteringen ger upphov till. Det går även att beskriva detta 

investeringsbeslut med en ”internal rate of return” (IR) i följande ekvation:
5
  

 

         Y/IR = C => IR =      Y/C,  

 

där Y är den förväntade framtida inkomsten och C är kostnaderna för investeringen i 

humankapitalet.  

 

                                                 
5
 Polachek & Siebert (1993), s 21.  

S (i) 

t 

Livscykelmodellen 

S (i) = Utbildning (Schooling) 

t = Ålder 
 1 

1 

0 
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Beslutet att investera ytterligare ett år i sitt humankapital genom utbildning kan även 

beskrivas i följande illustration:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationen ovan visar de ekonomiska faktorerna bakom en persons investeringsbeslut i 

humankapital, som till exempel att investera i en universitetsutbildning. En persons beslut 

påverkas både av direkta kostnader (som kostnader för böcker etc) och indirekta kostnader 

(som utebliven inkomst) samt av förväntade framtida inkomster efter 

utbildningsinvesteringen. Personer med mer utbildning kompenseras för deras extra 

kostnader för utbildningsinvesteringen.
6
  

 

En person kommer att investera i humankapital till en nivå som maximerar nuvärdet av 

inkomsterna under sin aktiva period på arbetsmarknaden. Dvs en person kommer att 

investera i en universitetsutbildning om nuvärdet av ökningen av de framtida inkomsterna 

överstiger kostnaderna (både direkta och indirekta) för utbildningsinvesteringen.  

 

Humankapitalteorin utgår från att en person kommer att investera i sitt humankapital 

under hela sin tid på arbetsmarknaden, men i olika utsträckning beroende på bland annat 

åldern. Hur mycket en person väljer att investera i sitt humankapital är beroende av 

personens produktionsfunktion för humankapital och den totala kostnadsfunktionen för 

humankapitalinvesteringar. Även en persons ”internal rate of return” (IR) bestämmer 

humankapitalinvesteringen. Personer som har en högre ränta för 

humankapitalinvesteringar, kommer att investera mindre, samla mindre totalt 

                                                 
6
 Borjas (2002), s 232.  

Gymnasieutbildning 

Universitetsutbildning 

Kronor 

Ålder 

Investeringsbeslutet 

Indirekt  

kostn 

Direkt 

kostn 

Framtida inkomster 
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humankapital och genom det få en lägre tillväxt i inkomst.
7
  

 

Den optimala investeringen i humankapital bestäms genom att en person likställer 

marginalkostnaden med de förmåner som ytterligare utbildning förväntas att ge 

(marginalförmån).  

 

2.1.1 Formell utbildning på heltid 

Yngre personer kommer att investera mer i sitt humankapital än äldre personer eftersom 

de kommer att få nytta av denna investering under en längre period. För yngre personer är 

den marginella intäkten av att studera så hög jämfört med marginalkostnaden, att 

personen sannolikt kommer att studera på heltid.
8
  

 

Marginalkostnaden för att studera ytterligare ett utbildningsår på heltid ökar ju mer 

humankapital en person får, eftersom alternativkostnaden för individens tid ökar. En 

person förväntas att sluta studera på heltid när ”internal rate of return” (IR) för 

utbildningsinvesteringen är lika med marknadsräntan.  

 

Studier på inkomstdata visar att förutsägelserna ovan utifrån teorin verkar stämma; bland 

annat visar dessa att avkastningen på utbildning är störst för den mer grundläggande 

utbildningen, för att sedan avta ju längre en person väljer att studera.
9
  

 

2.1.2 Humankapitalinvestering på deltid (On-the-job training) 

En person kommer att fortsätta investera i sitt humankapital även när han/hon är aktiv på 

arbetsmarknaden. Omfattningen av en persons fortsatta humankapitalinvesteringar på 

deltid (on-the-job training, OJT) mäts av skillnaden mellan personens potentiella och 

faktiska inkomst.  

 

                                                 
7
 Polacheck & Siebert (1993), s 32.  

8
 Polacheck & Siebert (1993), s 39.  

9
 Polacheck & Siebert (1993), s 44.  
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On-the-job training kan vara både generell och specifik.
10

 Generell on-the-job training 

höjer en persons produktivitet inom såväl som utanför en arbetsgivare. Specifik on-

the-job training höjer en persons produktivitet endast hos den aktuella arbetsgivaren. 

Generell och specifik on-the-job training har även olika tidshorisonter. För den 

generella on-the-job training är tidshorisonten i princip fram till pensionering, medan 

för den specifika on-the-job training är tidshorisonten endast den förväntade tiden hos 

nuvarande arbetsgivare.  

 

Skillnaden mellan potentiell och faktisk inkomst varierar för varje år, men vanligtvis avtar 

den under en persons tid på arbetsmarknaden eftersom ju äldre en person är, desto mindre 

lönar sig fortsatta investeringar i humankapitalet. Detta antagande ger en konkav 

inkomstprofil under en persons tid på arbetsmarknaden.  

 

En orsak bakom inkomstskillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden är hur 

många år en person i dessa respektive grupper förväntas vara aktiv på arbetsmarknaden. 

Kvinnor (och särskilt kvinnor med barn) tenderar att göra fler och längre avbrott från 

arbetsmarknaden på grund av familjebildning. Genom dessa längre avbrott har de inte 

samma möjlighet till att få avkastning på sina humankapitalinvesteringar. Detta kan till 

exempel medföra att personer i dessa grupper inte väljer karriärjobb, eftersom det finns en 

snabbare avskrivningstakt för humankapitalet inom dessa arbeten.   

 

Från de teoretiska sambanden ovan konstruerade nationalekonomen Jacob Mincer 

inkomstekvationer som syftar till att empiriskt beskriva sambandet mellan en persons 

inkomst och olika variabler som mäter humankapitalet.
11

 Till exempel: 

 

ln w = a + b S + c1 EXP + c2 EXP
2
 + e, 

 

där w är inkomst, S är antal utbildningsår och EXP är antal år på arbetsmarknaden (som 

antas vara ett mått på en persons erfarenhet).   

 

                                                 
10

 Avkastningen på generell on-the-job training skattas med hjälp av variablerna 

erfarenhet på arbetsmarknaden (EXP) och erfarenhet i kvadrat (EXP
2
). Avkastningen 

på arbetsgivarspecifik on-the-job training skattas med hjälp av variablerna erfarenhet 

hos en arbetsgivare (TEN) och erfarenhet hos en arbetsgivare i kvadrat (TEN
2
).  

11
 Borjas (2002), s 264.  
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För att få mer rättvisande inkomstekvationer, går det att inkludera fler variabler i 

dessa ekvationer. Det är vanligt att inkludera ytterligare exogena variabler som en 

persons ursprung, kön, yrke, bransch och andra variabler som antas beskriva en 

persons samlade humankapital.
12

 Ett exempel är att lägga till antal år hos nuvarande 

arbetsgivare som ett mått på det arbetsgivarspecifika humankapitalet:  

 

ln w = a + b S + c1 EXP + c2 EXP
2
 + d1 TEN + d2 TEN

2
 + e, 

 

där w är inkomst, S är antal utbildningsår, EXP är antal år på arbetsmarknaden och TEN 

är antal år hos nuvarande arbetsgivare.  

 

2.1.3 Landspecifikt humankapital 

Det landspecifika humankapitalet är en viktig anledning till de stora 

inkomstskillnaderna mellan svenskfödda och utlandsfödda på den svenska 

arbetsmarknaden.
13

 Med det landspecifika humankapitalet menas Sverige-specifikt 

humankapital. Utlandsfödda som immigrerar till Sverige har inte lika mycket 

landspecifikt humankapital som de svenskfödda har naturligt.  

 

Det är svårt att uppskatta det landspecifika humankapitalet, bland annat på grund av 

att denna typ av humankapital påverkas av skillnader i sociala nätverk och skillnader i 

språkkunskaper. Det landsspecifika humankapitalet kan även påverkas av olika 

kvalitet på utbildningen i ursprungslandet (jämfört med invandringslandet), samt av 

matchningsproblem jämfört med de krav på landspecifikt humankapital som ställs i 

invandringslandet.
 14

 Sammanlagt kan dessa faktorer göra att utlandsfödda inte har 

samma nivå landspecifikt humankapital som inhemskt födda.  

 

Även internationella studier visar att humankapital från ett annat land har ett betydligt 

mindre värde än humankapital anskaffat i invandringslandet.
15

 Att genomgå en del av 

sin skolgång i Sverige har sannolikt en positiv effekt på det landspecifika 

humankapitalet och bidrar till en bättre anpassning i Sverige.  

                                                 
12

 Polacheck & Siebert (1993), s 77.  
13

 Rooth (2001).   
14

 Friedberg (2000). 
15

 Friedberg (2000).  
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En persons vistelsetid i Sverige är därmed en viktig variabel att studera och den kan 

ses som ett mått på det landspecifika humankapitalet (Sverige-specifikt 

humankapital). Studier visar att vistelsetiden är en viktig faktor bakom 

inkomstskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden, särskilt för män.
16

 

 

2.2 Teorin om kompenserande löneskillnader 

Teorin om kompenserande löneskillnader ser inte enbart till den inkomst som ett arbete 

ger, utan även till fler ersättningar från ett arbete. Kompenserande löneskillnader 

uppkommer till exempel när en person som har ett riskfyllt arbete kompenseras för denna 

risk jämfört med andra mindre riskfyllda arbeten. Även arbetsgivare står inför ett liknande 

val. De kan antingen erbjuda en säker arbetsplats – med lägre löner och högre kostnader 

för att producera den säkrare arbetsplatsen – eller erbjuda en mer riskfylld arbetsplats.  

 

En person kommer att byta arbete till ett mer riskfyllt arbete om kompensationen för den 

extra risken överstiger personens reservationspris för den högre risknivån.
17

 I en jämvikt 

kommer arbetstagarens och arbetsgivarens intäkter och kostnader för ett arbete att 

matchas beroende på hur mycket arbetstagaren ogillar risk. På en arbetsmarknad ger detta 

upphov till löneskillnader mellan olika arbetstagare, och mellan olika arbetsgivare.  

 

Teorin om kompenserande löneskillnader kan ses som en startpunkt för studier om 

inkomstskillnader på arbetsmarknaden.
18

 En orsak till att personer med ett arbete inom 

den offentliga sektorn har lägre inkomster, kan till exempel vara att de vill kunna påverka 

beslut och arbeta för det gemensamma. Genom detta accepterar de den lägre inkomsten.   

 

Teorin om kompenserande löneskillnader har ovan illustrerats med egenskapen hur 

riskfyllt ett arbete är. Samma teori går dock även att applicera på andra kännetecken på 

arbetsmarknaden, som hur monotomt ett arbete är eller hur fysiskt tungt ett arbete är. Det 

går även att applicera teorin om kompenserande löneskillnader på skillnaderna mellan 

svenskfödda och utlandsfödda; minoritetsgruppen på en arbetsplats erbjuds en negativ 

                                                 
16

 Se avsnitt 3.2 Vistelsetiden för mer information om studierna.  
17

 Borjas (2002), s 223.  
18

 Borjas (2002), s 202.  
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kompenserande löneskillnad för att de är medlemmar i denna.  

 

I följande avsnitt går jag igenom olika diskrimineringsteorier på arbetsmarknaden. 

Gemensamt för dem alla är att de försöker att förklara de inkomstskillnader som 

uppkommer på arbetsmarknaden.  

 

2.3 Diskriminering på arbetsmarknaden 

Ofta är de utlandsföddas ekonomiska situation på en arbetsmarknad inte lika med de 

inhemskt föddas. Det visar bland annat inkomstdata och andra variabler som mäter 

karriär.
19

 På samma sätt finns skillnader även för andra grupper på en arbetsmarknad, som 

till exempel inkomstskillnader mellan män och kvinnor.  

 

Diskriminering på arbetsmarknaden kan delas in i efterfrågestyrd och utbudsstyrd 

diskriminering. I detta avsnitt fokuserar jag på efterfrågestyrd diskriminering, eftersom 

inkomstskillnaderna mellan svenskfödda och utlandsfödda sannolikt kommer ur denna typ 

av diskriminering. Efterfrågestyrd diskriminering uppkommer i en situation på 

arbetsmarknaden där två personer har olika inkomst, trots att de har samma produktivitet.  

 

Utbudsstyrd diskriminering påverkar en person innan han eller hon når arbetsmarknaden. 

Till exempel kan olika grupper på arbetsmarknaden ha olika preferenser som i sin tur 

påverkar yrkesvalet. Ett annat exempel på utbudsstyrd diskriminering är att olika grupper 

förväntas vara aktiva på arbetsmarknaden olika antal år. Det påverkar yrkesvalet och 

humankapitalinvesteringar.   

 

2.3.1 Efterfrågestyrd diskriminering 

Efterfrågestyrd diskriminering kommer från en grupps fördomar gentemot en annan. Gary 

Beckers ursprungliga diskrimineringsteori utgår från att personer som diskriminerar har 

en ”taste for discrimination” – preferensbaserad diskriminering. Becker undersöker vilka 

konsekvenser detta får för utfallet på arbetsmarknaden.  

 

                                                 
19

 Polacheck & Siebert (1993), s 134.  
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2.3.1.1 Preferensbaserad diskriminering 

Gary Becker
20

 baserade sin diskrimineringsteori på ”taste for discrimination”
21

 när 

han studerade diskriminering på arbetsmarknaden i ett ekonomiskt sammanhang. Han 

introducerade en diskrimineringskoefficient som sätter ett ekonomiskt värde på 

diskriminering, oavsett om den kommer från arbetsgivare, anställda eller från kunder.   

 

En arbetsgivare på en konkurrensutsatt marknad som inte diskriminerar väljer att 

anställa personer efter deras marginalprodukt och deras marginalkostnad enligt 

marknadslöner. En arbetsgivare som diskriminerar agerar som om han eller hon 

lägger till en diskrimineringskoefficient till kostnaden att anställa personer ur den 

diskriminerade gruppen och genom detta ökar den subjektiva kostnaden för anställda 

ur denna grupp:  

 

w1 och w2 (1 + d),  

 

där w är lönen för respektive grupp och d är diskrimineringskoefficienten.  

 

Beckers teori medför att diskriminering inte lönar sig för ett företag som verkar på en 

konkurrensutsatt marknad eftersom de skulle kunna producera samma mängd varor 

för en lägre kostnad om de väljer att inte diskriminera. Företag som diskriminerar 

betalar ett pris för sin diskriminering.  

 

En viktig slutsats från modellen ovan är att arbetsgivare som diskriminerar kan 

resultera i segregerade arbetsplatser (om arbetstagare är perfekta substitut). En annan 

viktig slutsats från teorin om preferensbaserad diskriminering är att det på längre sikt 

kommer att visa sig att vara kostsamt att diskriminera för en arbetsgivare.   

 

Även diskriminering från andra arbetstagare kan ge upphov till segregerade 

arbetsplatser enligt teorin om preferensbaserad diskriminering. Arbetstagaren som 

diskriminerar agerar som om han eller hon drar ifrån diskrimineringskoefficienten 

från ersättningen från arbetsgivaren. En vinstmaximerande arbetsgivare kommer då 

endast att anställa personer ur den diskriminerade gruppen om lönen är lägre för 

                                                 
20

 Gary S Becker (1957).   
21

 Borjas (2002), s 344.   
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denna grupp. Alternativt kan arbetsgivaren välja att segregera sin arbetsstyrka, dvs 

även arbetstagardiskriminering kan ge upphov till segregerade arbetsplatser.
22

  

 

Diskriminering som kommer från ett företags kunder uppkommer om ett köpbeslut 

inte är baserat på priset av en vara/tjänst, utan även på en diskrimineringskoefficient 

som läggs till priset om till exempel en försäljare kommer från en minoritetsgrupp. 

Denna typ av diskriminering kan komma att påverka lönerna hos en arbetsgivare om 

det inte går att omlokalisera arbetstagaren inom företaget (till exempel från 

försäljningsavdelningen till tillverkningsavdelningen).  

 

Ett företag som är utsatt för diskriminering från sina kunder, behöver sänka priset på 

sina varor/tjänster för att kompensera kunderna för deras diskriminering. 

Arbetstagaren från den diskriminerade gruppen kommer genom det att få en lägre lön 

som kompenserar företaget för prissänkningen.
23

  

 

2.3.1.2 Statistisk diskriminering 

Ytterligare en teori om diskriminering på efterfrågesidan är teorin om statistisk 

diskriminering.  

 

Denna typ av diskriminering kan uppkomma även utan att fördomar mot en grupp på 

arbetsmarknaden finns när en persons medlemskap i gruppen antas innehålla information 

om personens produktivitet.
24

 En person kommer då inte att bedömas på grundval av den 

individ de är, utan på grundval av förväntade genomsnittliga egenskaper hos den grupp de 

tillhör på arbetsmarknaden. Ett exempel är att utlandsfödda riskerar att bedömas på 

grundval av den nationalitet de tillhör, istället för utifrån sin individuella kompetens och 

produktivitet.  

 

Det är främst osäkerheten att anställa en person utan att kunna observera den riktiga 

produktiviteten som gör att en arbetsgivare väljer att använda statistik om en viss grupp 

som ytterligare ett beslutsunderlag i anställningsprocessen.   

 

                                                 
22

 Borjas (2002), s 354. 
23

 Borjas (2002), s 355.  
24

 Borjas (2002), s 357.  
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Teorin om statistisk diskriminering kan även illustreras med två gruppers 

normalfördelningskurvor över deras respektive produktivitet. Dessa grupper kan skilja sig 

åt på två olika sätt: genom att en grupp har en högre genomsnittlig produktivitet och 

genom att en grupp har en mindre genomsnittlig standardavvikelse. Dessa båda faktorer 

kan göra att en arbetsgivare ser till en grupps genomsnittliga statistik för att få mer 

information om en arbetstagare från denna grupp.   

 

2.4 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Humankapitalteorin är den tongivande teorin som försöker förklara de inkomstskillnader 

som går att observera på arbetsmarknaden. De inkomstskillnader som finns mellan två 

lika produktiva (med lika humankapital) personer från olika grupper kan uppkomma från 

diskriminering på arbetsmarknaden. Två olika typer av diskrimineringsteorier på 

arbetsmarknaden har presenterats ovan: preferensbaserad diskriminering och teorin om 

statistisk diskriminering.  

 

En viktig anledning bakom inkomstskillnaderna mellan svenskfödda och utlandsfödda 

kan vidare vara det landspecifika humankapitalet (Sverige-specifika humankapitalet). 

Betydelsen av det landspecifika humankapitalet kan skattas med hjälp av vistelsetiden i 

Sverige.  

 

Teorin om kompenserande löneskillnader innebär att inkomstskillnader uppkommer när 

en persons kompenseras (även negativt) för egenskaper hos det arbete han/hon har.  
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3. Tidigare forskningsresultat rörande Sverige 

Det har fram tills nyligen inte genomförts många studier av inkomstskillnader på den 

svenska arbetsmarknaden mellan personer med olika ursprung, trots att andelen 

utlandsfödda personer ökat kraftigt under de senaste decennierna. Men under senare 

år har alltfler studerat varför inkomstskillnaderna kvarstår mellan personer med olika 

ursprung. Det finns även relativt få studier med fokus på högutbildade. De som finns 

kommer fram till att inkomstskillnaderna relativt sett är störst för grupperna med 

högst inkomster.  

 

3.1 Inkomstskillnader 

Det är framförallt under de senaste decennierna som inkomstskillnaderna ökat mellan 

svenskfödda och utlandsfödda (särskilt för män).
25

 Under den perioden ökade antalet 

utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt ändrade sig karaktären 

på invandringen från arbetsrelaterad till flyktingrelaterad.  

 

le Grand & Szulkin (1999) jämför den observerade genomsnittslönen mellan 

svenskfödda och utlandsfödda. Inkomstskillnaden uppgår till 6,5 procent för manliga 

anställda och 1,4 procent för kvinnliga anställda. När le Grand & Szulkin även tar 

hänsyn till vanliga indikatorer på individernas humankapital ökar inkomstskillnaderna 

(som dessutom är statistiskt säkerställda). Utlandsfödda skulle ha en högre 

genomsnittslön än svenskfödda om de fick samma avkastning på sitt humankapital.  

 

le Grand & Szulkin kommer även fram till att män med sitt ursprung utanför Europa 

har ungefär 15 procent lägre inkomst än svenskfödda män.
26

 Vidare gör le Grand & 

Szulkin analysen när även utbildning, potentiell erfarenhet, potentiell erfarenhet i 

kvadrat och senioritet (antal år med samma arbetsgivare) tas med. Löneskillnaderna 

påverkas inte nämnvärt av dessa humankapitalindikatorer.  

 

le Grand & Szulkin (2002) analyserar även inkomstskillnaderna med simulering. De 

beräknar först avkastningen för respektive variabel för svenskfödda och använder 

sedan dessa i de utlandsföddas löneekvationer. Resultatet från analysen visar att 

                                                 
25

 le Grand & Szulkin (1999).   
26

 le Grand & Szulkin (2002). 
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manliga utlandsfödda skulle ha tjänat ungefär 1 procent mer än de svenskfödda med 

samma avkastning på humankapitalvariablerna.  

 

Wadensjö
27

 skattar inkomstekvationer för alla personer i Sverige med högre examen 

från ett svenskt universitet. De utlandsfödda har betydligt lägre inkomster än 

svenskfödda för nästan alla slags examen (ett undantag är personer med medicinsk 

examen). Studien visar även att personer som flyttar till Sverige vid yngre ålder har 

mindre inkomstskillnader jämfört med svenskfödda än de som flyttat i högre ålder.   

 

Inkomstskillnaden mellan svenskfödda och utlandsfödda med examen från samma 

universitet i Sverige kan framförallt tänkas bero på två relaterade faktorer. Den första 

är att diskriminering från arbetsgivare, kollegor och kunder gör det svårare för 

utlandsfödda att få jobb och göra karriär. Den andra förklaringen kan vara att 

utlandsfödda som nyligen flyttat till Sverige inte har tillräckliga kunskaper i det 

svenska språket.  

 

Även sedan grupperna standardiserats för skillnaderna i egenskaper, finns 

inkomstskillnaderna kvar. Störst är skillnaden för dem med samhällsvetenskaplig 

examen (16 procent).  

 

Med separata inkomstekvationer för män och kvinnor kommer Wadensjö (1992) fram 

till att det finns en större inkomstskillnad mellan män med olika ursprung, än mellan 

kvinnor med olika ursprung.   

 

Fram till år 1981 fanns det inte några eller enbart små inkomstskillnader mellan 

svenskfödda och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden givet humankapital 

och typ av arbete.
28

 År 1981 och 1991 hade manliga utlandsfödda i genomsnitt 9 

respektive 10,8 procent lägre inkomster än svenskfödda män. Kvinnliga invandrare 

hade ungefär samma inkomster som svenskfödda kvinnor år 1981, men 5 procent 

lägre inkomster år 1991.  

 

                                                 
27

 Wadensjö (1992).  
28

 Wadensjö (1994).   
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För att undersöka dessa inkomstskillnader skattas separata inkomstekvationer för män 

och kvinnor med en dummyvariabel för om man är utlandsfödd. För manliga 

utlandsfödda visar dummyvariabeln för utlandsfödda statistiskt signifikanta negativa 

effekter för år 1981 och 1991. För kvinnliga utlandsfödda finns en signifikant negativ 

effekt endast för år 1991.   

 

3.2 Vistelsetiden 

Vistelsetiden är en viktig variabel bakom inkomstskillnaderna mellan svenskfödda 

och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Variabeln ses som ett mått på det 

landspecifika humankapitalet (Sverige-specifikt humankapital).   

 

le Grand & Szulkin (1999) kommer fram till att anpassningen sker mycket långsamt 

för män. För kvinnor är skillnaderna mindre från början och minskar till att det efter 

20 år i Sverige inte finns några inkomstskillnader.   

 

le Grand & Szulkin (1999) visar även att manliga invandrare som är födda i ett 

västeuropeiskt land och kom till Sverige under 1990-talet har en inkomstnivå på 

ungefär 5 procent över de svenskföddas. De som däremot kom till Sverige för mer än 

tjugo år sedan har en lönenivå som ligger ungefär 2,4 procent under de 

svenskföddas.
29

 Det finns dock problem med att analysera dessa skillnader – enligt 

bland andra Borjas
30

 – eftersom olika immigrationsgenerationer kännetecknas av olika 

förutsättningar.  

 

Wadensjö (1992) kommer även fram till att längre vistelsetid i Sverige gör att 

inkomstskillnaderna minskar. Det visar att både vistelsetiden och ursprungsregion har 

stor betydelse för inkomstskillnaderna.  

 

I  mitt dataunderlag har alla personer genomgått en högre utbildning vid ett svenskt 

universitet eller högskola. Det borde i sin tur medföra att vistelsetiden har en relativt 

liten betydelse, eftersom alla personer sannolikt har goda svenska språkkunskaper.  

 

                                                 
29

 le Grand & Szulkin (2002).   
30

 Borjas (1994).   
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3.3 Ursprungsregion 

le Grand & Szulkin (1999) visar att det spelar en stor roll för inkomsterna vilken 

region en person har sitt ursprung i. Anställda födda i ett nordiskt eller västeuropeiskt 

land har i genomsnitt ungefär samma genomsnittslöner som svenskfödda.   

 

Anställda med sitt ursprung i ett syd- eller östeuropeiskt land har betydligt lägre 

inkomstnivåer. De största inkomstskillnaderna uppkommer mellan svenskfödda och 

de med sitt ursprung i utomeuropeiska länder (inkomstskillnaden är 22 procent för 

män och 9 procent för kvinnor).  

 

Wadensjö (1992) visar att utlandsfödda med sitt ursprung i norra Europa har ungefär 

samma inkomster som de svenskfödda. Utlandsfödda med sitt ursprung i västra och 

östra Europa har ungefär 10 procent lägre inkomster än svenskfödda. Utlandsfödda 

med sitt ursprung i södra Europa eller i ett utomeuropeiskt land har inkomster mellan 

20 och 40 procent lägre än de svenskföddas.  

 

3.4 Högre utbildning 

le Grand & Szulkin (1999) analyserar även inkomstskillnader för svenskfödda och 

utlandsfödda där alla genomgått en svensk skolgång. De visar att det inte finns några 

hinder för att göra en ”svensk” lönekarriär för utlandsfödda som haft samma 

förutsättningar som svenskfödda att skaffa sig Sverige-specifikt humankapital.  

 

De kommer även fram till att det skiljer ett par procent i inkomst mellan svenskfödda 

och utlandsfödda när alla genomgått högre utbildning i Sverige. En slutsats från 

studien är att det existerar diskriminering på arbetsmarknaden, främst mot individer 

som har sitt ursprung i en region utanför Europa.  

 

Wadensjö (1992) drar slutsatsen att utlandsfödda tjänar mindre än svenskfödda trots 

att de har examen från samma universitet i Sverige. Inkomstskillnaderna mellan 

svenskfödda och utlandsfödda är mindre för högutbildade kvinnor än för högutbildade 

män. Det finns inte någon inkomstskillnad för de utlandsfödda med examen i medicin 

eller socialt arbete.  
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I Wadensjö (1994) skattas även separata inkomstekvationer för gruppen utlandsfödda 

respektive svenskfödda. Resultatet visar att utbildningspremien för utlandsfödda är 

hälften av den för de svenskfödda. Slutsatsen är att den ekonomiska situationen för 

invandrare försämrades under 1980- och 1990-talet. Utlandsfödda har högre 

arbetslöshet och lägre arbetsmarknadsdeltagande. Vidare dras även slutsatsen att det 

främst är utbildningspremien som är lägre för utlandsfödda än för svenskfödda och att 

detta förklarar största delen av inkomstskillnaden. Det är en viktig anledning till att 

studera hur utbildningspremien ser ut för gruppen utlandsfödda under slutet av 1990-

talet.   
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4. Dataunderlaget 

Dataunderlaget som används i uppsatsen kommer från ett tvärsnitt ur LINDA-

databasen
31

 år 1999. Individerna i urvalet är mellan 20-55 år. LINDA-databasen 

består av två huvudurval: ett urval ur den svenska befolkningen (cirka 3 procent av 

befolkningen) och ett särskilt invandrarurval (cirka 20 procent av invandrarna).  Jag 

har använt mig av data från båda urvalen i uppsatsen.   

 

Individerna i dataunderlaget har en minst treårig utbildning från ett svenskt universitet 

eller högskola (licentiat- och doktorsexamen är exkluderade från dataunderlaget). 

Individerna i mitt urval har en utbildning inom följande områden: undervisning, 

samhälle/juridik, teknik/naturvetenskap och medicin. Jag har valt att fokusera på 

dessa utbildningsgrupper, eftersom de innehåller flest antal observationer. Inom 

utbildningsgrupperna ovan går det även att finna intressanta skillnader, eftersom de i 

huvudsak leder till arbeten inom privat respektive offentlig sektor.  

 

Två inkomstvariabler finns med i dataunderlaget från LINDA-databasen: dels 

årsinkomst och dels månadslön.
32

 I urvalet baserat på årsinkomst ingår sammanlagt 

9051 individer. I urvalet baserat på månadslön ingår sammanlagt 1142 individer. Det 

ingår relativt få individer i urvalet baserat på månadslön, vilket ger en större osäkerhet 

i analysen av det urvalet.   

 

Det metodmässigt intressanta med dessa båda urval med olika inkomstvariabler är att 

det går att analysera hur stor del av inkomstskillnaden som uppkommer genom att 

vissa grupper har en mer osäker position på arbetsmarknaden. I urvalet baserat på 

månadslön är inkomsten omräknad till heltidsarbete, vilket ger ett urval som är bättre 

lämpat för att studera renodlade löneskillnader och dess bakgrund.  

 

Eftersom uppsatsen fokuserar på inkomstskillnader mellan olika individer beroende 

på ursprungsregion, har jag valt att dela in individerna i mitt urval i fyra grupper 

                                                 
31

 Mer information om LINDA finns på http://www.scb.se/LE1900 och på 

http://linda.nek.uu.se.    
32

 Se bilaga 2 för definitionen av inkomstvariablerna.  
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beroende på ursprung: Sverige, Norden utom Sverige, Europa inklusive övriga 

västländer och övriga världen.
33

  

 

                                                 
33

 Se bilaga 1 för information om vilka länder som ingår i de olika grupperna.  
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5. Deskriptiv statistik  

Det här avsnittet presenterar en sammanfattande bild av dataunderlaget i uppsatsen. I 

tabellerna nedan presenteras det totala datamaterialet uppdelat på män och kvinnor. I 

tabellerna presenteras även de båda inkomstvariablerna som används i uppsatsen.  

 

Tabell 5.1 Sammanställning totala datamaterialet år 1999, män  

Ursprung 

Genomsnittlig 

Årsinkomst 

Andel av Sve 

(%) Ursprung 

Genomsnittlig

Månadslön 

Andel av Sve 

(%) 

            

Sverige (1113) 596 836 kr   Sverige (218) 41 944 kr   

Norden (849) 409 015 kr 68,53% Norden (79) 28 500 kr 67,95% 

EU (1225) 334 844 kr 56,10% EU (102) 25 945 kr 61,86% 

Övriga världen 

(1761) 262 750 kr 44,02% 

Övriga världen 

(124) 23 825 kr 56,80% 

Antalet individer i respektive grupp är angivet inom parantes i kolumnen Ursprung. 

 

Tabell 5.2 Sammanställning totala datamaterialet år 1999, kvinnor  

Ursprung 

Genomsnittlig 

Årsinkomst 

Andel av Sve 

(%) Ursprung 

Genomsnittlig 

Månadslön 

Andel av Sve 

(%) 

            

Sverige (793) 228 825 kr   Sverige (215) 24 069 kr   

Norden (1265) 231 975 kr 101,38% Norden (164) 22 958 kr 95,39% 

EU (1012) 218 935 kr 95,68% EU (123) 21 938 kr 91,15% 

Övriga världen 

(1033) 182 717 kr 79,85% 

Övriga världen 

(117) 21 714 kr 90,22% 

Antalet individer i respektive grupp är angivet inom parantes i kolumnen Ursprung. 

 

Ur tabellerna ovan drar jag följande slutsatser: 

 

 Det finns stora inkomstskillnader i dataunderlaget beroende på vilken region 

en person har sitt ursprung i. Det största inkomstskillnaderna finns mellan 

gruppen svenskfödda och gruppen utlandsfödda från övriga världen.   

 För både män och kvinnor är inkomstskillnaderna mellan olika 

ursprungsregioner större för urvalet baserat på årsinkomst än för urvalet 

baserat på månadslön. En förklaring till denna skillnad är att utlandsfödda 

personer arbetar deltid i större utsträckning och/eller är mer arbetslösa under 

året.  

 Det finns i genomsnitt större inkomstskillnader för män än för kvinnor i båda 

urvalen (årsinkomst/månadslön).  

 

Jag kommer att analysera dessa skillnader vidare i de följande kapitlen.  
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6. Ekonometrisk modell 

För att undersöka inkomstskillnaderna mellan personer med olika ursprung vidare, 

skapar jag en ekonometrisk modell med följande grundläggande 

modellspecifikation:
34

  

 

ln w = a + b1 EXP + b2 EXP
2
 + c YSM + d X, 

 

där w är inkomst, EXP är arbetslivserfarenhet, YSM är år sedan invandring och X är 

en matris variabler över demografiska och jobbkaraktäristiska egenskaper.  Jag 

kommer att skatta inkomstekvationer (så kallade Mincer-ekvationer) från 

modellspecifikationen.  

 

Min beroende variabel kommer att baseras på två inkomstvariabler från år 1999: 

årsinkomst och månadslön. Dessa båda inkomstvariabler gör det möjligt att analysera 

om inkomstskillnaderna mellan grupperna beror på deltidsarbete eller delårsarbete och 

om detta kan vara en orsak till de stora inkomstskillnaderna.  

 

Utbildningsvariabeln har uteslutits ur min analys, eftersom alla individer i 

dataunderlaget tagit examen från en svensk högskole- eller universitetsutbildning.  

 

De båda arbetslivserfarenhetsvariablerna i modellspecifikationen är med för att fånga 

dels avkastningen på arbetslivserfarenheten och dels att avkastningen är avtagande. År 

sedan invandring är med i modellspecifikationen som ett mått på det landspecifika 

humankapitalet (Sverige-specifikt humankapital). Det övriga variablerna i 

modellspecifikationen beskriver demografiska och jobbkaraktäristiska egenskaper hos 

personerna i urvalet.  

 

Jag kommer först att skatta en gemensam inkomstekvation för alla individer i 

dataunderlaget. Därefter skattar jag inkomstekvationer för respektive 

utbildningsgrupp. Till sist skattar jag inkomstekvationer för respektive 

ursprungsregion.  

 

                                                 
34

 Variablerna i den ekonometriska modellen presenteras närmare i bilaga 2.  
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7. Empiriska resultat  

I detta avsnitt analyseras dataunderlaget ytterligare med hjälp av inkomstekvationer.
35

 

Analysen görs i tre steg:  

 

 För totala urvalet (både årsinkomst och månadslön) 

 För respektive utbildningsgrupp (både årsinkomst och månadslön) 

 För respektive ursprungsregion (både årsinkomst och månadslön) 

 

7.1 Inkomstekvationer för totala urvalet 

I tabellen nedan presenteras resultatet för respektive urval (årsinkomst respektive 

månadslön) från de skattade inkomstekvationerna.  

 

Tabell 7.1 Inkomstekvationer för det totala urvalet år 1999 

  Årsinkomst 20-55 år Månadslön 20-55 år 

Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

          

Intercept 12,469 0,000 10,150 0,000 

Arbetslivserf 0,040 0,000 0,035 0,000 

Arbetslivserf2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 

Privat/offentlig sektor -0,001 0,957 -0,245 0,000 

Civilstånd 0,118 0,000 0,076 0,002 

Antal barn under 16 år -0,081 0,000 -0,034 0,032 

Kön -0,414 0,000 -0,160 0,000 

Norden  utom sv (=1) -0,086 0,007 -0,113 0,000 

Europa inkl väst (=1) -0,314 0,000 -0,205 0,000 

Övriga världen (=1) -0,535 0,000 -0,207 0,000 

Ålder -0,001 0,583 0,001 0,566 

Egen företagare -0,075 0,655 -0,332 0,000 

          

R2 0,113   0,345   

N 9051   1142   

 

För det totala urvalet kvarstår de stora inkomstskillnaderna mellan personer från olika 

ursprungsregioner, även sedan jag kontrollerat för de ingående variablerna i 

inkomstekvationerna. Inkomstskillnaderna i urvalet baserat på årsinkomst är betydligt 
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 Se bilaga 2 för en beskrivning av variablerna som ingår i inkomstekvationen.  
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större än i urvalet baserat på månadslön. För personer med sitt ursprung i regionen 

övriga världen är inkomstskillnaden 53,5 procent baserat på årsinkomst, och 20,7 

procent baserat på månadslön. Inkomstskillnaderna minskar successivt ju närmre 

Sverige ursprungsregionen är. För personer med sitt ursprung i ett nordiskt land är 

inkomstskillnaderna 8,6 procent för urvalet baserat på årsinkomst och 11,3 procent för 

urvalet baserat på månadslön.    

 

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i det totala urvalet är större för urvalet 

baserat på årsinkomst (41,4 procent) än för urvalet baserat på månadslön (16 procent). 

Detta återspeglar kvinnors lägre arbetsutbud genom mer deltids/delårsarbete.   

 

7.2 Inkomstekvationer för respektive utbildningsgrupp 

I detta avsnitt analyserar jag inkomstskillnaderna vidare genom att skatta separata 

inkomstekvationer för respektive utbildningsgrupp (både för urvalen baserade på 

årsinkomst respektive månadslön). Resultaten presenteras i tabellerna nedan.   

 

I min analys har jag tagit med fyra utbildningsgrupper: undervisning (U), 

samhälle/juridik (S/J), teknik/naturvetenskap (T/N) och medicin (M). Utifrån 

humankapitalteorin har jag förväntningen att utbildningsgrupperna undervisning och 

medicin kännetecknas av de minsta inkomstskillnaderna, eftersom dessa utbildningar i 

huvudsak leder till arbeten inom den offentliga sektorn. För de övriga 

utbildningsgrupperna – samhälle/juridik och teknik/naturvetenskap – är det förväntade 

förhållandet det motsatta.  
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Tabell 7.2 Inkomstekvationer för respektive utbildningsgrupp år 1999 

  U Årsinkomst  U Månlön  S/J Årsinkomst  S/J Månlön  

Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

                  

Intercept 11,263 0,000 9,550 0,000 12,671 0,000 10,311 0,000 

Arbetslivserf   0,020 0,006 0,013 0,005 0,045 0,000 0,041 0,000 

Arbetslivserf2 -0,001 0,001 0,000 0,014 -0,001 0,000 -0,001 0,000 

Privat/offentlig sektor 0,390 0,000 -0,018 0,592 -0,047 0,177 -0,313 0,000 

Civilstånd 0,055 0,238 0,046 0,110 0,118 0,003 0,146 0,001 

Antal barn under 16 år -0,068 0,004 -0,018 0,229 -0,078 0,001 -0,057 0,053 

Kön -0,107 0,020 -0,019 0,515 -0,287 0,000 -0,214 0,000 

Norden  utom sv (=1) 0,027 0,624 -0,037 0,233 -0,113 0,016 -0,182 0,000 

Europa inkl väst (=1) -0,090 0,109 -0,108 0,001 -0,308 0,000 -0,307 0,000 

Övriga världen (=1) -0,172 0,003 -0,078 0,034 -0,601 0,000 -0,311 0,000 

Ålder 0,013 0,000 0,006 0,001 -0,007 0,022 -0,001 0,788 

Egen företagare 0,837 0,290 -0,242 0,163 0,027 0,902 -0,242 0,025 

                  

R2 0,086   0,277   0,103   0,396   

N 1874   206   3612   423   

           T/N Årsinkomst  T/N Månlön M Årsinkomst  M Månlön  

Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

                  

Intercept 12,797 0,000 10,150 0,000 11,409 0,000 9,844 0,000 

Arbetslivserf   0,021 0,013 0,029 0,002 0,082 0,000 0,060 0,000 

Arbetslivserf2 0,000 0,149 -0,001 0,010 -0,003 0,000 -0,001 0,000 

Privat/offentlig sektor -0,288 0,000 -0,285 0,000 0,493 0,000 -0,009 0,862 

Civilstånd 0,102 0,030 0,027 0,542 0,113 0,105 -0,028 0,552 

Antal barn under 16 år -0,057 0,182 -0,096 0,088 -0,023 0,770 -0,026 0,302 

Kön -0,270 0,000 -0,094 0,079 -2,091 0,000 -0,117 0,008 

Norden  utom sv (=1) -0,155 0,028 -0,176 0,022 0,379 0,002 0,147 0,008 

Europa inkl väst (=1) -0,450 0,000 -0,232 0,000 0,000 0,999 0,001 0,979 

Övriga världen (=1) -0,715 0,000 -0,320 0,000 -0,153 0,189 0,041 0,414 

Ålder -0,003 0,590 0,003 0,560 0,009 0,147 0,000 0,992 

Egen företagare -0,400 0,175 -0,632 0,000 -0,123 0,856 -0,095 0,487 

                  

R2 0,144   0,446   0,459   0,460   

N 2574   280   991   233   

 

För utbildningsgruppen undervisning är inkomstskillnaderna mindre än för det totala 

urvalet. För personer med sitt ursprung i övriga världen är inkomstskillnaden 17,2 

procent gentemot svenskfödda när inkomstekvationen är baserad på årsinkomst. När 

inkomstekvationen är baserad på månadslön är motsvarande inkomstskillnad 7,8 

procent. Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor med utbildning inom 

undervisning är i genomsnitt 10,7 procent för urvalet baserat på årsinkomst, och i 

genomsnitt 1,9 procent (ej statistiskt säkerställd) för urvalet baserat på månadslön.  
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En förklaring bakom de mindre inkomstskillnaderna är troligen att de flesta 

personerna huvudsakligen är anställda i den offentliga sektorn, som har mindre 

lönespridning. Det är även värt att notera de relativt små inkomstskillnaderna för 

urvalet baserat på månadslön.  

 

För utbildningsgruppen samhälle/juridik är inkomstskillnaderna större än för det totala 

urvalet. För personer med sitt ursprung i övriga världen är inkomstskillnaden 60,1 

procent jämfört med svenskfödda när inkomstekvationen är baserad på årsinkomst. 

När inkomstekvationen är baserad på månadslön är motsvarande inkomstskillnad 31,1 

procent. Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor med utbildning inom 

samhälle/juridik är i genomsnitt 28,7 procent för urvalet baserat på årsinkomst, och i 

genomsnitt 21,4 procent för urvalet baserat på månadslön.  

 

En förklaring till de stora inkomstskillnaderna är troligen att fler personer inom denna 

utbildningsgrupp arbetar inom den privata sektorn, som har större lönespridning än 

den offentliga sektorn. Den stora inkomstskillnaden som kvarstår för urvalet baserat 

på månadslön för övriga världen (och Europa inklusive västländer) reflekterar 

sannolikt att personer i dessa grupper har svårt att få heltids/helårsanställningar. En 

orsak till detta är sannolikt att utlandsfödda (särskilt med ursprung i Europa inklusive 

västländer samt övriga världen) har lägre Sverige-specifikt humankapital som 

påverkar inkomsterna negativt.  

 

För utbildningsgruppen teknik/naturvetenskap är inkomstskillnaderna betydligt större 

än för det totala urvalet. För personer med sitt ursprung i övriga världen är 

inkomstskillnaden 71,5 procent jämfört med svenskfödda när inkomstekvationen är 

baserad på årsinkomst. När inkomstekvationen är baserad på månadslön är 

motsvarande inkomstskillnad 32 procent. Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor 

med utbildning inom teknik/naturvetenskap är i genomsnitt 27 procent för urvalet 

baserat på årsinkomst, och i genomsnitt 9,5 procent (ej statistiskt säkerställd) för 

urvalet baserat på månadslön.   

 

Även för utbildningsgruppen teknik/naturvetenskap är den troliga förklaringen till de 

stora inkomstskillnaderna att fler personer arbetar inom den privata sektorn, som har 

större lönespridning än den offentliga sektorn. Den stora inkomstskillnaden som 
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kvarstår för urvalet baserat på månadslön (särskilt övriga världen) reflekterar även för 

denna utbildningsgrupp sannolikt att utlandsfödda personer har svårt att få 

heltids/helårsanställningar. Ytterligare en orsak till de stora inkomstskillnaderna för 

utbildningsgruppen teknik/naturvetenskap är sannolikt att utlandsfödda (särskilt med 

ursprung i övriga världen) har lägre Sverige-specifikt humankapital som påverkar 

inkomsterna negativt. 

 

För utbildningsgruppen medicin är inkomstskillnaderna mindre än för det totala 

urvalet. För personer med sitt ursprung i övriga världen är inkomstskillnaden 15,3 

procent (ej statistiskt säkerställd) procent gentemot svenskfödda när 

inkomstekvationen är baserad på årsinkomst. När inkomstekvationen är baserad på 

månadslön är motsvarande skillnad 4,1 procent (ej statistiskt säkerställd). Det är även 

värt att notera att personer med sitt ursprung i Europa och västländer har i genomsnitt 

samma inkomster som svenskfödda, och personer med sitt ursprung i ett nordiskt land 

i genomsnitt har en högre inkomst än svenskfödda.  

 

En förklaring bakom dessa inkomstskillnader är troligen att de flesta personerna inom 

utbildningsgruppen medicin är anställda inom den offentliga sektorn, som har mindre 

lönespridning.  

 

En annan förklaring kan även vara att det finns mindre utrymme för diskriminering 

inom yrkesområden med mer ”teknisk” kompetens än till exempel undervisning och 

samhälle/juridik. Med ”teknisk” kompetens menas till exempel en läkarexamen.   

 

Sammanfattning: Separata inkomstekvationer för respektive utbildningsgrupp visar att 

det spelar stor roll för inkomstskillnaderna vilken utbildning en person går. 

Inkomstskillnaderna kan analyseras på samma sätt som inkomstskillnader mellan män 

och kvinnor vanligtvis analyseras; utbildningar som tenderar att leda till arbeten inom 

den offentliga sektorn leder till mindre inkomstskillnader mellan grupperna. Även 

förväntningarna för respektive utbildningsgrupp infrias eftersom de minsta 

inkomstskillnaderna finns inom utbildningsgrupperna undervisning och medicin.   
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7.3 Inkomstekvationer för respektive ursprungsregion 

I detta avsnitt analyseras inkomstskillnaderna vidare genom separat skattade 

inkomstekvationer för respektive ursprungsregion. Resultatet presenteras i tabellen 

nedan.  

 

Tabell 7.3 Inkomstekvationer för respektive ursprungsregion år 1999 

  Årsinkomst sv  Månlön sv Årsinkomst no Månlön no 

Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

                  

Intercept 12,505 0,000 10,284 0,000 12,319 0,000 9,929 0,000 

Arbetslivserf 0,065 0,000 0,053 0,000 0,043 0,000 0,028 0,002 

Arbetslivserf2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,022 

Privat/offentlig sektor -0,207 0,000 -0,317 0,000 0,004 0,920 -0,143 0,002 

Civilstånd 0,111 0,067 0,096 0,035 0,226 0,000 0,079 0,076 

Antal barn under 16 år -0,040 0,188 -0,049 0,093 -0,115 0,000 -0,012 0,611 

Kön -0,661 0,000 -0,237 0,000 -0,344 0,000 -0,148 0,001 

Ålder -0,005 0,363 -0,005 0,245 -0,005 0,154 0,004 0,255 

Egen företagare -0,238 0,241 -0,506 0,000 0,279 0,524 -0,050 0,816 

År sedan invandring         0,002 0,330 -0,003 0,078 

                  

R2 0,209   0,444   0,131   0,225   

N 1906   433   2114   243   

         
  Årsinkomst eu Månlön eu Årsinkomst öv Månlön öv 

Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

                  

Intercept 12,051 0,000 9,846 0,000 11,480 0,000 9,761 0,000 

Arbetslivserf 0,052 0,000 0,033 0,000 0,018 0,035 0,015 0,072 

Arbetslivserf2 -0,002 0,000 -0,001 0,001 -0,001 0,002 -0,001 0,043 

Privat/offentlig sektor -0,040 0,359 -0,159 0,000 0,163 0,000 -0,196 0,000 

Civilstånd 0,081 0,103 0,043 0,376 0,090 0,066 0,017 0,707 

Antal barn under 16 år -0,054 0,124 -0,029 0,398 -0,048 0,214 -0,054 0,143 

Kön -0,333 0,000 -0,082 0,077 -0,380 0,000 -0,050 0,261 

Ålder -0,006 0,191 0,000 0,966 0,001 0,798 0,004 0,226 

Egen företagare -0,244 0,515 -0,128 0,237 0,108 0,862 -0,246 0,261 

År sedan invandring 0,013 0,000 0,005 0,012 0,029 0,000 0,009 0,001 

                  

R2 0,070   0,213   0,077   0,200   

N 2237   225   2794   241   

 

För ursprungsregionen Sverige (sv) finns det stora inkomstskillnader mellan män och 

kvinnor både för urvalet baserat på årsinkomst (66,1 procent) och för urvalet baserat 

på månadslön (23,7 procent). Dvs kvinnors och mäns arbetsutbud är inte lika och det 

får stor betydelse för inkomstskillnader mellan kvinnor och män.  
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För ursprungsregionen Norden (no) är inkomstskillnaderna mindre mellan män och 

kvinnor än för ursprungsregionen Sverige både för urvalet baserat på årsinkomst (34,4 

procent) och för urvalet baserat på månadslön (14,8 procent). För personer med sitt 

ursprung i Norden har vistelsetiden (som uppskattas med variabeln år sedan 

invandring) en relativt liten betydelse (dessutom ej statistiskt säkerställd).  

 

För ursprungsregionen Europa inklusive västländer (eu) är inkomstskillnaderna 33,3 

procent mellan män och kvinnor för urvalet baserat på årsinkomst. Motsvarande 

inkomstskillnad för urvalet baserat på månadslön är 8,2 procent (ej statistiskt 

säkerställt). För personer med sitt ursprung i Europa inklusive västländer är 

vistelsetiden (som uppskattas med variabeln år sedan invandring) aningen mer 

betydelsefull än för gruppen Norden; 1,3 procent ökning av inkomsten för varje 

ytterligare år i Sverige (baserat på årsinkomst) och 0,5 procent ökning av inkomsten 

för varje ytterligare år (ej statistiskt säkerställd) för urvalet baserat på månadslön. 

 

För ursprungsregionen övriga världen (öv) är inkomstskillnaderna 38 procent mellan 

män och kvinnor för urvalet baserat på årsinkomst. Motsvarande inkomstskillnad för 

urvalet baserat på månadslön är 5 procent (ej statistiskt säkerställt). För personer med 

sitt ursprung i övriga världen är vistelsetiden (som uppskattas med variabeln år sedan 

invandring) aningen mer betydelsefull än övriga grupper; 2,9 procent ökning av 

inkomsten för varje ytterligare år i Sverige (baserat på årsinkomst) och 0,9 procent 

ökning av inkomsten för varje ytterligare år för urvalet baserat på månadslön. 

 

Även avkastningen på arbetslivserfarenhet skiljer sig åt beroende på en persons 

ursprungsregion.  

 

Svenskfödda personer får i genomsnitt 6,5 procent (baserat på årsinkomst) och 5,3 

procent (baserat på månadslön) avkastning för varje ytterligare år på 

arbetsmarknaden. Personer med sitt ursprung i norden får 4,3 procents avkastning i 

genomsnitt för ytterligare ett års arbetslivserfarenhet (för urvalet baserat på 

årsinkomst) och 2,8 procents avkastning för urvalet baserat på månadslön. Personer 

med sitt ursprung i Europa inklusive västländer får 5,2 procents avkastning i 

genomsnitt för ytterligare ett års arbetslivserfarenhet (för urvalet baserat på 

årsinkomst) och 3,3 procents avkastning för urvalet baserat på månadslön. Personer 
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med sitt ursprung i övriga världen får minst genomsnittlig avkastning på sin 

arbetslivserfarenhet. Personer från denna grupp får 1,8 procents avkastning (ej 

statistiskt säkerställd) för urvalet baserat på årsinkomst och 1,5 procents avkastning 

(ej statistiskt säkerställd) för urvalet baserat på månadslön.   

 

Skillnaden i avkastning för ytterligare ett års arbetslivserfarenhet skiljer sig åt 

beroende på i vilken region en person har sitt ursprung i. Dessa skillnader är sannolikt 

en anledning till den sämre karriärutvecklingen för utlandsfödda personer.   

 



35 

 

8. Sammanfattning och slutsatser 

Inkomstskillnaderna på arbetsmarknaden är viktiga att studera av flera anledningar. 

Bland annat påverkar inkomstskillnaderna en persons incitament till att satsa på 

humankapitalinvesteringar, som till exempel utbildning. Den tongivande teorin bakom 

inkomstskillnader på arbetsmarknaden – humankapitalteorin – utgår från att en person 

ökar sin produktivitet genom att investera i sitt humankapital. Högre produktivitet ger 

i sin tur högre inkomster.  

 

Det finns flera anledningar till att personer investerar olika mycket i sitt humankapital. 

Bland annat spelar åldern en stor roll för hur mycket en person väljer att investera i 

sitt humankapital. Även en persons produktionsfunktion samt den totala 

kostnadsfunktionen för humankapitalinvesteringar påverkar investeringarna i 

humankapitalet. En persons beslut att investera ytterligare i sitt humankapital antas tas 

genom att jämföra de direkta och indirekta kostnaderna för investeringen med 

nuvärdet av de framtida inkomsterna som investeringen ger upphov till.  

 

En orsak bakom inkomstskillnaderna mellan olika grupper på arbetsmarknaden är hur 

många år som en person i gruppen förväntas vara aktiva på arbetsmarknaden i 

genomsnitt. Om personer i en grupp tenderar att göra fler och längre avbrott från 

arbetsmarknaden har de inte heller samma möjlighet till avkastning på sina 

humankapitalinvesteringar.  

 

Det landspecifika humankapitalet spelar även en stor roll för inkomstskillnaderna på 

arbetsmarknaden. Utlandsfödda har inte lika mycket landspecifikt humankapital 

(Sverige-specifikt humankapital) som svenskfödda. Att genomgå en del av sin 

utbildning i Sverige har sannolikt en positiv effekt för de utlandsfödda. Alla personer i 

mitt dataunderlag har en utbildning från ett svenskt universitet eller högskola och 

borde ha samma möjlighet till lönekarriär på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Jag har visat att det kvarstår stora inkomstskillnader på den svenska arbetsmarknaden 

beroende på i vilken region en person har sitt ursprung.  

 



36 

 

I det totala urvalet finns det stora inkomstskillnader beroende på vilken region en 

person har sitt ursprung i. De största inkomstskillnaderna finns för urvalet baserat på 

årsinkomst. Ju längre avstånd från Sverige som en person har sitt ursprung i, desto 

större är inkomstskillnaderna. Denna slutsats stödjer teorin om att det landspecifika 

humankapitalet har en stor betydelse för inkomsten.  

 

När jag analyserar inkomstskillnaderna för respektive utbildningsgrupp, har 

utbildningsgrupperna undervisning och medicin de minsta inkomstskillnaderna. Det är 

även i dessa grupper som de minsta inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor 

finns. En förklaring kan vara att utbildningar inom dessa områden i huvudsak leder till 

arbete inom den offentliga sektorn där lönespridningen är mindre. En annan slutsats 

från analysen är att det spelar en stor roll för en utlandsfödds framtida inkomst inom 

vilket område som han/hon väljer att utbilda sig.   

 

När jag skattar separata inkomstekvationer för respektive ursprungsregion finns det 

stora inkomstskillnader kvar mellan män och kvinnor. Ytterligare en slutsats från 

denna delanalys är att vistelsetiden (år sedan invandring) har en relativt liten betydelse 

för löneutvecklingen. En anledning till detta är troligen att alla personer i mitt 

dataunderlag har en examen från ett svenskt universitet eller högskola.  

 

Genomgående för alla analyser i uppsatsen är att det existerar mindre 

inkomstskillnader för urvalet baserat på månadslön. Detta visar att utlandsfödda har 

en mer osäker kontakt med den svenska arbetsmarknaden än svenskfödda. 

Utlandsfödda har troligen mer tillfälliga arbeten och deltidsarbeten samt är mer 

arbetslösa än svenskfödda. För utlandsfödda är det betydligt svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 

 

Just den sistnämnda slutsatsen ser jag som ett viktigt forskningsområde för framtiden. 

Om det går att förbättra just etableringsfaktorn för utlandsfödda, borde även de stora 

inkomstskillnaderna minska avsevärt.   

 

Med så stora inkomstskillnader som uppkommer i analysen av dataunderlaget är det 

troligt att en del av dessa skillnader kommer från faktorer som inte kan förklaras med 

produktiviteten hos en person, dvs att det kan finnas viss diskriminering på den 
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svenska arbetsmarknaden av utlandsfödda som genomgått en svensk universitets- eller 

högskoleutbildning.  
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Bilaga 1. Länder i de olika ursprungsregionerna 

 

Norden: 

Norge, Danmark och Finland. 

 

Europa inklusive västländer: 

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, 

Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nya Zeeland, Polen, 

Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, Ungern, 

USA och Österrike. 

 

Övriga världen: 

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Argentina, Aszerbadjan, Bangladesh, 

Barbados, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Colombia, Dominika, 

Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, 

Etiopien, Filipinerna, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, 

Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jamaica, Jordanien, Jugoslavien, 

Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kina, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, 

Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali, 

Marocko, Mauritius, Mexico, Moçambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, 

Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Ryssland, Serbien-Montenegro, Sierra Leone, 

Singapore, Slovenien, Somalia, Sovjetunionen, Srilanka, Sudan, Sydafrika, Sydkorea, 

Syrien, Taiwan, Tanzania, Thailand, Trinidad Tobago, Tunisien, Uganda, Ukraina, 

Uruguay, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia och Zimbabwe.  
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Bilaga 2. Variablerna i modellen år 1999  

 

Beroende variabler:  

Ln årsinkomst: Årlig arbetsinkomst från LINDA (Variabeln CARBL, Arbetsinkomst).  

 

Ln månadslön: Månadslön från LINDA (Variabeln MANLON).  

 

Förklarande variabler: 

Arbetslivserfarenhet: år 1999 – högsta utbildnings avslutningsår. 

 

Arbetslivserfarenhet
2
: variabeln ovan i kvadrat.  

 

Privat/Offentlig sektor: Från institutionell sektorkod. Dummyvariabel (1 = offentlig 

sektor, 0 = privat sektor).  

 

Civilstånd: 1 = gift, 0 = ogift. 

 

Antal barn under 16 år: Antal barn under 16 år. 

 

Kön: 1= kvinna, 0 = man. 

 

Norden: Se bilaga 1. 

 

Europa inklusive västländer: Se bilaga 1. 

 

Övriga världen: Se bilaga 1. 

 

Ålder: Ålder det aktuella året. 

 

År sedan invandring: Antal år sedan invandring. 

 

Egen företagare: 1 = egen företagare, 0 = ej egen företagare.  

 


