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Abstract: In this thesis we investigate whether immigrant are being discriminated on the 

Swedish labor market. We also examine if this differentiates itself when we put our focus on 

the women as a group and thereafter make comparison between Swedish born women and 

women born outside Sweden. We have employed two models in order to determine wage 

differences, the dummy variable model and the Blinder-Oaxaca model. Our results show a 

distinct indication of wage discrimination against immigrants, women and even a more 

comprehensive discrimination towards immigrant women. Immigrant women have in general 

28,4% lower wage than the average population. According to our findings therefore, foreign 

women are subjects to double discrimination. 

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker vi huruvida invandrare diskrimineras på den 

svenska arbetsmarknaden. Vi undersöker även om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar 

på gruppen kvinnor, och gör en jämförelse mellan svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor. 

Vi använder oss av två modeller för att estimera löneskillnader, dummyvariabel modellen och 

Blinder-Oaxaca modellen. Våra resultat ger tydliga indikationer på lönediskriminering 

gentemot invandrare, kvinnor och en ännu tydligare lönediskriminering gentemot 

invandrarkvinnor. Vi anser att invandrarkvinnor drabbas av en så kallad dubbel 

diskriminering, där den övriga populationen i genomsnitt ges 28,4% högre lön än 

invandrarkvinnor.  
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1. Introduktion 

 

Forskare inom ekonomisk teori har länge diskuterat frågan kring lönediskriminering, Gary S. 

Becker och Edmund S. Phelps är två tongivande arbetsmarknadsekonomer som har 

framarbetat varsin teori kring lönediskriminering. Beckers modell bygger på preferenser att 

diskriminera och kan visa att diskriminering utgör en kostnad, medans Phelps modell visar att 

diskriminering kan förekomma även utan fördomar eftersom individer blir kategoriserade och 

bedömda efter grupptillhörighet. För att ta reda på om diskriminering existerar på den svenska 

arbetsmarknaden använder vi oss av Mincers löneekvation, dummyvariabel modellen och 

Blinder-Oaxaca modellen. Forskning kring lönediskriminering har mestadels gjorts för den 

amerikanska arbetsmarknaden och den har till stor del behandlat rasdiskriminering mot svarta 

och spansktalande. Det har även forskats kring lönediskriminering av invandrare på den 

svenska arbetsmarknaden, där bl.a. Apostolos Bantekas undersökte förhållanden för 

invandrare åren 1968, 1974 och 1981. Den tidigare forskningen har visat på 

lönediskriminering, där Bantekas hittade en ganska låg grad av diskriminering av invandrare 

på den svenska arbetsmarknaden och att den blev lägre över tid. Undersökningar likt vår egen 

anser vi vara ytterst viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ekonomisk diskriminering 

av olika grupper i ett samhälle skapar segregering och leder till suboptimal allokering av 

arbetskraft.   

I denna uppsats ska vi undersöka huruvida invandrare blir diskriminerade på den svenska 

arbetsmarknaden samt undersöka om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar på gruppen 

kvinnor för att titta närmare på förhållandet för invandrarkvinnor för året 2005. Vi använder 

oss av två modeller för att estimera löneskillnader, dummyvariabel modellen och Blinder-

Oaxaca modellen. Resultaten från dummyvariabel modellen samt Blinder-Oaxaca modellen 

visar båda tydliga indikationer på lönediskriminering gentemot invandrare, kvinnor och en 

ännu tydligare lönediskriminering gentemot invandrarkvinnor. Vi anser att invandrarkvinnor 

drabbas av en så kallad dubbel diskriminering, där den övriga populationen i genomsnitt ges 

28,4% högre lön än invandrarkvinnor.  
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1.1 Syfte 

 

Vi vill med denna uppsats undersöka huruvida invandrare diskrimineras på den svenska 

arbetsmarknaden. Vi vill även undersöka om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar på 

gruppen kvinnor, dvs. göra en jämförelse mellan svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor.    

1.2 Metod 

 

I vår uppsats har vi använt oss av både en teoretisk och en empirisk metod. I den teoretiska 

delen förklarar vi hur diskriminering kan uppstå utifrån ekonomiska teorier och modeller. Vi 

börjar med att definiera diskriminering för att sedan presentera de två grundläggande teorierna 

kring lönediskriminering utformade av Gary S. Becker och Edmund S. Phelps. Vi 

introducerar även en beskrivning av invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden för 

att avsluta teoridelen med en beskrivning av hur löner bestäms och hur diskriminering kan 

estimeras, detta gör vi med hjälp av Mincers löneekvation, dummyvariabel modellen och 

Blinder-Oaxaca modellen. I den empiriska delen använder vi oss av de modeller som vi nämnt 

ovan för att dels genom dummyvariabel regressioner och dels Blinder-Oaxaca regressioner 

estimera skillnader i löner. Eftersom vi i vårt arbete vill studera huruvida invandrare 

diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden och om förhållandet skiljer sig när vi endast 

tittar på gruppen kvinnor kör vi dummyvariabel regressioner för hela populationen med en 

dummy för invandrare för att kunna urskilja en eventuell diskriminering. Vid estimering av 

Blinder-Oaxaca kör vi flera separata regressioner för att ha möjlighet att ta fram den ”sanna” 

diskrimineringen.       
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2. Teori 

 

Skillnaden i individers intjäningsförmåga har länge diskuterats. Erfarenhet och utbildning har 

alltid belönats med högre löner om man ser på individens genomsnittliga livstid. Denna 

kunskap har funnits sedan långt tillbaka men det var först på mitten av 1700-talet som det 

började forskas kring detta. Adam Smith var en av de som uppmärksammades mest med hans 

teorier om ”equalizing differences”
1
, han menade att löneskillnader delvis förklarades av 

arbetares preferenser för olika yrkens fördelar och nackdelar. Adam Smiths grundtankar kring 

”equalizing differences” har varit med och format grunderna för humankapital modellen som 

arbetades fram på 50- och 60-talet av Jacob Mincer
2
, Theodore Schultz

3
 och Gary Becker

4
.  

 

2.1 Definition av diskriminering 

 

Diskriminering mot invandrare i Sverige är förbjudet enligt lag sedan 1999
5
 och har sedan 

dess kontinuerligt förstärkts. 2009-01-01 bildades diskrimineringsombudsmannen genom att 

de fyra dåvarande ombudsmännen jämställdhetsombudsmannen, ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering, handikappombudsmannen och ombudsmannen mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning slogs ihop. Samtidigt med denna sammanslagning trädde även en ny 

diskrimineringslag i kraft för att ge distriktsombudsmannen en bättre översyn.
6
   

Diskriminering är ett centralt ord i vår uppsats och pga. detta så krävs det en generell 

beskrivning och även en mer specifik definition av diskrimineringens betydelse i vårt arbete. 

Ordet diskriminering beskrivs i Nationalencyklopedin som ”Särbehandling, av individer eller 

grupper, vilken innebär en avsteg från principen att lika fall ska behandlas lika. Man brukar 

skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv respektive negativ diskriminering. I 

dagligt tal avser man den negativa formen, dvs. sådan särbehandling av en grupp eller av en 

                                                 
1
 Adam Smith, The Wealth of  Nations, Book 1, Penguin Classics 

2
 Jacob Mincer, Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, 1958, Journal of Political 

Economy, Vol. 66, No.4  
3
 Theodore W. Schultz, Investment in Human Capital, 1961, The American Economic Review, Vol.51, No.1 

4
 Gary S. Becker, Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, 1962, The Journal of Political 

Economy, Vol. 70, No.5 
5
 Lag(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet pga etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, Sveriges Rikes Lag, 2007, B355. 
6
 http://www.do.se/Om-DO/ 
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individ som innebär olägenhet av något slag för gruppen eller individen”
7
. När vi sedan ska 

beskriva diskriminering på arbetsmarknaden tar vi hjälp av George J. Borjas definition. 

Diskriminering uppstår när aktörer på arbetsmarknaden även tar hänsyn till faktorer så som 

ras och kön när man bestämmer lön. T. ex så kan arbetsgivare ta hänsyn till könet på den 

han/hon ska anställa, arbetstagare kan ta hänsyn till rasen på deras medarbetare och 

konsumenter kan ta hänsyn till ras och kön på säljaren.
8
 Den slutgiltiga definitionen av 

ekonomisk diskriminering som vi använder oss av i denna uppsats är att man får lägre lön vid 

lika produktivitet.         

 

 

2.1.1 Beckers modell 
 

En av de klassiska forskarna kring lönediskriminering är Gary S. Becker. Becker var den som 

banade väg för att applicera ekonomisk teori till analysen av diskriminering. Hans modell 

bygger på preferenser, han menar att diskriminering uppstår genom att arbetsgivaren, 

arbetstagaren eller konsumenten agerar utifrån sina preferenser. Becker visar i sitt arbete ”The 

economics of discrimination” att löneskillnader kan uppstå på en arbetsmarknad i jämvikt, 

mellan svarta och vita vid ett givet jobb om vita har preferenser mot att arbeta med svarta.
9
 

Beckers forskning har främst inriktat sig på rasdiskriminering i USA, där han delar in 

samhället i två grupper, svarta och vita. Utan diskriminering skulle dessa två grupper 

maximera sin nytta genom handel dem emellan enligt Heckscher och Ohlin teoremet.
10

 Nyttan 

sjunker när diskrimineringen ökar och skapar segregering.  

När arbetsgivare diskriminerar 

Här fokuserar vi på hur arbetsgivarens preferenser i kombination med marknadskrafter 

utvecklar diskriminering på arbetsmarknaden. En arbetsgivare diskriminerar genom att inte 

anställa någon med ett marginalproduktvärde större än marginalkostnaden. Arbetsgivare som 

diskriminerar uttrycker sina personliga preferenser. Om man antar en lönenivå 𝜋, så agerar 

arbetsgivaren utifrån π(1+𝑑) där 𝑑 är en diskrimineringskoefficient som mäter preferensen för 

att diskriminera. Detta ger att 𝑑 kan ses som en kostnad för diskriminering. Varje arbetsgivare 

                                                 
7
 Nationalencyklopedin, band 5, Bokförlaget Bra Böcker, 1991, s. 20 

8
 George J. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill, 2008, s. 365 

9
 Gary S. Becker, The Economics of Discrimination, second edition 1971, University of Chicago Press 

10
 www.princeton.edu/~ies/IES_Studies/S77.pdf 
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jämför sina preferenser för att diskriminera med dess kostnader och detta bestämmer hur man 

agerar för att maximera netto avkastningen. Om vi gör antagandet att det finns två grupper, 

svarta och vita, så kommer arbetsgivare endast anställa från båda grupper om πV är lika med 

𝜋𝑆(1+𝑑), där v står för vita och s för svarta.
11

  

 

För att illustrera hur arbetsgivaren påverkas av att diskriminera använder vi oss av 

diagrammet (1) nedan: 

Diagram 1: Diskriminering av invandrare, enligt Becker. 

 

I diagrammet så representerar linjen CC isokostlinjen som används när ingen diskriminering 

existerar vid en given produktionsnivå, där linjen X är en produktionsisokvant. Punkten P 

visar fördelningen av anställda där företaget producerar till minsta kostnaden. Om 

diskriminering existerar så kommer en linje likt DD att bli den relevanta netto prislinjen och 

företaget kommer tvingas producera i punkten P´ vid isokostlinjen C´C´. Diskrimineringen 

leder således till både en lägre efterfrågan på invandrare och högre kostnad för det 

diskriminerande företaget.    

 

 

 

                                                 
11

 Gary S. Becker, The Economics of Discrimination, second edition 1971, University of Chicago Press, s. 39 
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När arbetstagaren diskriminerar 

Även arbetstagaren har olika preferenser för diskriminering och även här mäter vi den med en 

diskrimineringskoefficient. Och om vi igen antar en lönenivå πis , som fås genom att arbeta 

med svarta, och arbetstagaren räknar in sin preferens för diskriminering så möter han 

lönenivån πis(1+d). Kostnaden för att diskriminera kan då mätas som: 

 

c= 
𝜋𝑖𝑠− 𝜋𝑖𝑣

𝜋𝑖𝑠
 

 

Om c>d, väljer arbetstagaren att arbeta med S, c<d att arbeta med V. Och om c=d så är han 

indifferent mellan S och V.  

 

Effekten av arbetstagarens preferenser för diskriminering resulterar i att arbetsgivaren blir 

tvungen att ge högre lön till den vita för att få honom att arbeta med den svarta. Om vi antar 

att vita och svarta är perfekta substitut så skapas det segregering framför diskriminering därför 

att arbetsgivaren blir tvungen att välja mellan svarta och vita för att slippa kostnaden av att ge 

högre lön. 
12

  

 

När konsumenten diskriminerar 

När vi kommer till konsumenters diskriminering så kopplas diskrimineringen till produkten. 

Konsumenters preferenser för diskriminering bestämmer produktens marknadsvärde genom 

diskriminerings koefficienten och konsumenten möter priset Ps(1+d). Utan diskriminering 

skulle både svarta och vita, som är perfekta substitut i produktionen, ligga på samma lönenivå. 

Men konsumentdiskriminering mot svarta reducerar svartas lönenivå i jämförelse med vita.
13

  

Precis som med arbetstagardiskriminering så leder konsumentdiskriminering till segregering 

på arbetsmarknaden, om företag kan välja att placera sina svarta anställda i positioner där de 

har lite konsument kontakt och placera sina vita anställda i positioner med mycket konsument 

                                                 
12

 Gary S. Becker, The Economics of Discrimination, second edition 1971, University of Chicago Press, s. 55-56 
13

 Ibid, s. 75-76 
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kontakt. Men om företag inte har möjligheten att välja placering på sina anställda så leder 

konsumentdiskriminering till reduktion av de svartas löner.
14

  

 

2.1.2 Statistisk diskriminering 

 

Föregångaren till statistisk diskriminering är Edmund S. Phelps, han såg en form av 

diskriminering som skiljde sig från Beckers teori. Han menade att diskriminering kan 

uppkomma även utan fördomar när en grupptillhörighet kommer tillsammans med 

information om en individs förmåga och produktivitet.
15

 Phelps såg detta som ”rationell 

diskriminering”, men att det inte är diskriminering i dess vanliga mening. Om arbetsgivaren 

har begränsad information om den arbetssökande och om han korrekt tror att relativt färre 

svarta jämfört med vita kommer att vara pålitliga och lojala så kommer arbetsgivaren tendera 

att anställa färre svarta. 

Statistisk diskriminering uppstår pga. att det är kostsamt eller helt enkelt omöjligt för 

arbetsgivare att skaffa detaljerad information för varje potentiell arbetstagare. Den begränsade 

informationen som finns tillgänglig är otillräcklig för att arbetsgivaren ska kunna göra en 

exakt bedömning av vilken arbetssökande som kommer vara mest produktiv. Ett resultat av 

detta blir att arbetsgivaren drar enkla slutsatser utifrån t.ex. ras, kön eller ålder när man väljer 

bland de sökande, kriterierna för anställning tas utifrån gruppers genomsnittliga 

produktivitetsförmåga istället för den enskilde individens. En anställningspolicy som antar att 

om grupp- eller genomsnittsskillnader tillämpas i varje enskilt tillfälle kommer minimera 

lönekostnader. Arbetsgivaren som statistiskt diskriminerar kan mycket väl på marginalen 

tjäna på detta, men arbetare som skiljer sig från gruppens genomsnitt kan drabbas 

ofördelaktigt.
16

  

 

Effekter av statistisk diskriminering av löner      

När en arbetsgivare samlar all information kring den arbetssökande såsom intervju, betyg och 

CV och ger det ett testvärde, T, där vi antar ett initialt värde som är perfekt korrelerat med 

                                                 
14

 George J. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill Companies, Inc. 1996, s.331 
15

 Ibid, s. 332-333 
16

 Ernst R. Berndt, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley Publishing Company, 1991, s. 182 
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produktiviteten. Då kommer den arbetssökande att bli erbjuden en lön lika med testvärdet, så 

att vi får:  

 

𝑤 = 𝑇 

 

Antagandet att testvärdet förutspår produktiviteten är orealistiskt. Därför kommer 

arbetsgivaren ha incitament att inte endast använda testvärdet vid bestämmande av den 

arbetssökandes lön, utan också använda det genomsnittliga testvärdet för den arbetssökandes 

grupptillhörighet, 𝑇 . Man kan nu se att den arbetssökandes förväntade produktivitet kommer 

att vara ett viktat genomsnitt av testvärdet från både gruppen och den enskilde arbetssökande, 

så att: 

 

 𝑤 = 𝑇  1 − 𝛼 + 𝛼𝑇 

Om parametern α är lika med 1 så kommer den sökandes lön endast bero på dess testvärde. 

Den andra ytterligheten är om parametern α är lika med 0 så kommer den sökandes lön endast 

bero på gruppens genomsnittliga testvärde. Man kan alltså säga att α mäter korrelationen 

mellan testvärdet och den sanna produktiviteten. Desto högre förmåga att genom testvärdet 

förutspå produktiviteten desto högre α.
17

  

 

Frågan många ekonomer ställer sig är hur stor vikt som kan läggas vid denna modell, och 

åtminstone en del ställer sig ytterst tveksamma till det. Eftersom, när löneskillnader är stora 

mellan grupper av arbetstagare finns nämligen stora besparingsmöjligheter att ta till vara 

genom att utnyttja den billigare arbetskraften. Detta i sin tur innebär att det är lönsamt att 

lägga ner betydande resurser på att skaffa den information som är nödvändig för att rangordna 

de sökande till olika tjänster. En vanlig bedömning är därför att dessa modeller ger ett visst 

bidrag till att förklara löneskillnader mellan grupper på arbetsmarknaden, men knappast så 

stora skillnader som vi observerar mellan svarta och vita i USA eller för den delen mellan 

                                                 
17

 George J. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill Companies, Inc. 1996, s. 334-335 
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män och kvinnor i Sverige.
18

 Kritik mot denna teori kommer även Dennis J. Aigner och Glen 

G. Cain med, när de visar på brister i Phelps modell och menar att modellen inte beskriver 

ekonomisk diskriminering. De anser att antagandet om i genomsnitt lägre förmåga för den 

”diskriminerade” gruppen är felaktigt och att det inte beskriver ekonomisk diskriminering, 

eftersom definitionen av ekonomisk diskriminering är att man får lägre lön med lika 

förmåga.
19

    

 

2.2 Invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden 

 

I Sverige bor det ungefär 9,2 miljoner människor och av dessa utgör ca 1,5 miljoner personer 

som antingen är utrikes födda eller personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands.
20

 Hur denna grupp assimileras i det svenska samhället och hur deras 

arbetssituation med inkomst och sysselsättningsgrad ser ut har otroligt stor betydelse för 

Sverige som nation. Om man bara går några generationer tillbaka så har de flesta svenskar 

någon sorts invandringsbakgrund vilket gör denna fråga än viktigare.   

Sverige är ett land som fram till 1930-talet präglades av utvandring men har sedan dess haft 

invandringsöverskott. Den inledande invandringen var måttlig och bestod till en början av 

hemvändande svenskar från Amerika. Först efter andra världskriget blev invandringen 

betydande och bestod inledningsvis mestadels av européer. Under 1950- och 1960-talet var 

invandrarnas sysselsättningsgrad mycket hög, i denna period utmärktes invandringen av en 

stor grad av arbetskraftinvandring i tillägg till att den generella arbetsmarknaden var god. På 

senare tid har invandringen till Sverige påverkats av krig och andra oroligheter såsom i det 

forna Jugoslavien under 1990-talet och Irak under 2000-talet.
21

  

I Sverige har det funnits en politisk vilja att skapa full sysselsättning och jämn 

inkomstfördelning, något som har varit en tillgång för att skapa en bra välfärd. Denna politik 

kan anknytas till situationen för invandrare på den svenska arbetsmarknaden, där bl.a. en 

tidigare studie från SCB, som presenterades 2004, visar att skillnaden mellan individer med 

svensk och utländsk bakgrund vad det gäller sysselsättningsgrad har under en tio års period 

legat relativt konstant. I åldern 20-64 år var skillnaden nästan 22% enheter högre för individer 

                                                 
18

 A. Björklund, Arbetsmarknaden, SNS Förlag, 1996, s.144-145 
19

 Dennis J. Aigner and Glen G. Cain, Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets ,Industrial and 

Labor Relations Review 1977 
20

 www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_1950I02_BR_02_BE51ST0405.pdf 
21

 Invandrare på arbetsmarknaden, första upplagan, Jan Ekberg och Björn Gustafsson, SNS Förlag, 1995, s. 9 
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med svensk bakgrund. Individer med utländsk bakgrund hade en sysselsättningsgrad på 58% 

medan individer med svensk bakgrund låg på 80%. En förklaring till den stora skillnaden 

skulle kunna vara invandrarnas svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, 

där det för vissa grupper av invandrare ofta tar mellan 5-10 år från det att de kommer till 

Sverige. I studien visas det också att skillnaden mellan könen är relativt liten bland individer 

med utländsk bakgrund, där 56% av kvinnorna är sysselsatta gentemot männens 60%.
22

    

I boken ”Invandrare på arbetsmarknaden” belyser författarna Jan Ekberg och Björn 

Gustafsson problemet att invandrare tenderar att hamna i yrken som ligger under deras 

formella utbildningsnivå. Det har visat sig att invandrare med akademisk utbildning till större 

del än totalbefolkningen finns inom tillverkningsindustrin.  

 

2.2.1 Kvinna och invandrare 

 

I en rapport från statens invandrarverk beskrivs förhållandet som gäller för gruppen 

invandrarkvinnor. Undersökningen visar på att det finns en uppdelning mellan individer med 

svensk bakgrund och individer med utländsk bakgrund för vilken del av arbetsmarknaden de 

arbetar. Det finns även en uppdelning inom gruppen invandrare vad det gäller 

branschtillhörighet. Den svenska arbetsmarknaden genomgick en strukturförändring på 1970-

talet, där tillverkningsindustrin minskade antalet sysselsatta samtidigt som tjänstesektorn 

ökade antalet sysselsatta. Denna förändring har ställt högre krav både i kunskaper inom 

svenska språket och kunskaper i hur svenska samhället fungerar. Det finns undersökningar 

som visar att invandrare är mer trögrörliga än infödda svenskar på arbetsmarknaden, 

omstruktureringen har lätt till att många invandrare har blivit kvar länge i sin bransch, i 

många fall med tunga arbetsuppgifter. Detta har skapat en utslagning av invandrare från 

arbetsmarknaden. 
23

 

Förhållandet på en verkstadsindustri 

Carl-Ulrik Schierup tillsammans med andra forskare har i en studie från början på 1990-talet 

undersökt hur tekniska och arbetsorganisatoriska förändringar på en verkstadsindustri 

                                                 
22
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23
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påverkat situationen för invandrare. Arbetsstyrkan bestod på 1970-talet av 70% invandrare, 

men under lågkonjunkturen i början av 1980-talet minskade andelen och kom till att vara 30% 

i början 90-talet. På verkstaden arbetade kvinnor från 31 olika länder men till största del kom 

kvinnorna från Sverige, Finland och det forna Jugoslavien. Forskarna har tittat närmare på 

arbetarna från dessa tre länder och undersökt i vilken mån de befordras till mer avancerade 

arbetsuppgifter eller blir kvar i ensidiga och monotona arbetsuppgifter. Resultaten visar att 

finska män erhåller de ”bästa” tjänsterna medan de jugoslaviska tilldelas de ”sämsta”. Kvar 

med de mest ensidiga och monotona sysslorna blir invandrare och kvinnor, med invandrade 

kvinnor ”längst ned”. En förklaring som ges till varför vissa grupper exkluderas vad gäller 

befordring till mer självständigt arbete är den höga sjukfrånvaron. Forskarna ser det som mer 

troligt att det är de monotona arbetsuppgifterna istället för grupptillhörigheten som ger hög 

sjukfrånvaro. Några betydande orsaker, enligt forskarna, till varför invandrare stannar kvar 

med gamla arbetsuppgifter är bl.a. bristande kunskap om den svenska arbetsmarknaden och 

ett sämre kontaktnät.
24

     

 

 

2.3 Mätning av lönediskriminering 

 

Humankapital modellen beskriver hur en investering i till exempel utbildning och 

arbetslivserfarenhet ska ge en viss avkastning såsom högre lön för att motivera arbetare att 

vilja utvecklas och bidra med sina ökade kunskaper. När vi sedan utvecklar modellen till att 

estimera lönediskriminering så krävs det att vi antingen använder oss av en dummyvariabel 

modell eller en Blinder-Oaxaca modell. Först introducerar vi en härledning av Mincers 

ekvation för att sedan beskriva hur man med dummyvariabel modellen och Blinder-Oaxaca 

modellen estimerar lönediskriminering.   

2.3.1 Mincers löneekvation 

 

Mincers löneekvation är en välanvänd ekvation, där koefficienten för utbildning, s, estimerar 

den procentuella ökningen i lön som kommer från ett ytterligare skolår och vanligtvis 

                                                 
24
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benämns som avkastning på utbildning. Koefficienten för arbetslivserfarenhet och den 

kvadrerade arbetslivserfarenheten estimerar avkastningen på ett ytterligare år i arbete.
25

    

För att vi ska kunna göra en regressionsanalys så krävs det att vi logaritmerar ekvationen. 

Detta gör att vi får en linjär funktion.  

 

lnYi= ƒ(si, xi, zi)+ui i=1,….,n  (2.1) 

 

lnYi är naturliga logaritmen av inkomst, si är mått på utbildnings nivå, xi är ett mått på 

erfarenhet, zi är andra faktorer som påverkar inkomsten såsom kön, ras och andra 

demografiska faktorer.  

 

Här tar vi fram avkastning för utbildning. Avkastning för ett års utbildning, r1.  

 

r1=(Y1-Y0)/Y0                                                          (2.2) 

 

där Y1 är lön efter ett års utbildning och Y0 är lön utan utbildning där båda antas vara 

konstanta över tid.  Vi kan skriva om den som: 

 

Y1=Y0(1+r1)    (2.3) 

 

Om vi gör samma sak för år 2 kan avkastningen för det andra året definieras som: 

 

r2=(Y2-Y1)/Y1    (2.4) 

 

                                                 
25
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där Y2 är lön efter två års utbildning. 

 

Y2=Y1(1+r2)=Y0(1+r1)(1+r2)   (2.5) 

 

Efter s års utbildning: 

 

Ys=Y0(1+r1)(1+r2)…..(1+rs)   (2.6) 

 

Och om man antar att avkastning för utbildning är konstant för alla nivåer för utbildning så: 

r1=r2=…..rs=r  

 

Ys=Y0e
rs
     (2.7) 

  

Om vi logaritmerar ekvationen och lägger till en stokastisk felterm, ui, så får vi ekvationen: 

 

ln Ys= ln Y0+rs+u    (2.8) 

 

Nu har vi fått fram en löneekvation i dess enklaste form. Om vi tillämpar ekvationen till en 

OLS (minsta kvadrat metoden) estimation kan det vara bra att notera att den estimerade 

koefficienten är r, alltså det man brukar beteckna β. Och det estimerade interceptet ln Y0 är 

medellönen utan utbildning.  

Det är värt att notera att ekvationen ignorerar kostnader kring skola och intjänade pengar 

under skolgång, medans utebliven lön är inkluderad.  

 



 

 

14 

 

Jacob Mincer har gjort en utökning av ekvation (2.8) där han även inkluderar generell 

internutbildning som ger: 

 

ln Yi= ln Y0+β1si+ β2kiXi+ui    (2.9) 

 

där β1 är avkastning på utbildning, β2 är avkastningen på internutbildning, ki är hur stor del av 

hans arbetstid som han lägger på internutbildning och Xi är erfarenhet som mäts genom att ta 

åldern minus antal år med utbildning minus sju år. Vad gäller k så är data inte tillgänglig 

eftersom det är svårt att mäta.  

Precis som vi tidigare nämnt så säger humankapital teorin att inkomst inte är konstant över 

tid. Såsom i den ursprungliga formen i ekvation (2.8) utan istället har en konkav form. Därför 

har Mincer utvecklat funktionen så att den fortfarande är linjär till formen gällande utbildning 

men kvadratisk gällande erfarenhet: 

 

ln Yi= ln Y0+β1si+ β2Xi+β3𝑋 𝑖
2 +ui   (2.10) 

 

Om inkomstfunktionen är konkav i erfarenhet då borde estimatet för β2 vara positivt, medan 

β3 blir negativt. För att få fram maximum punkten får man derivera ekvation (2.10) med 

avseendet på X och sätta det lika med 0 och sedan lösa ut X*.  

 

X*= - β2/2 β3    (2.11) 

 

Som vi tidigare nämnt, om graden av utbildning är korrelerad med internutbildning så ges den 

mer utbildade en starkare (brantare) löneutveckling än den mindre utbildade. Ett sätt att få 

med detta i ekvationen är att interagera variablerna utbildning och erfarenhet till att bli en 

egen variabel med koefficienten β4 som nedan: 
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ln Yi= ln Y0+β1si+ β2Xi+β3 𝑋 𝑖
2 + β4siXi+ui   (2.12) 

 

Efter integreringen siXi kommer effekten av erfarenhet även bero på år av utbildning. Det kan 

vi se när vi deriverar ekvationen (2.12): 

 

∂ ln Y/∂ Xi= β2+2 β3Xi+β4si 

 

Här förväntas koefficienten β4 vara positiv därför att båda variablerna utbildning och 

erfarenhet förväntas vara positiva i sig.
26

  

 

2.3.2 Problem som kan uppstå vid mätning av lönediskriminering 

 

Inom ekonometri gör man sju antaganden för att en OLS (minsta kvadrat metoden) estimation 

ska vara mest lämplig för regressionsmodeller. När en eller flera av dessa antaganden inte 

håller så finns det andra estimationsmetoder som kan vara bättre än OLS. De klassiska 

antagandena är:
27

 

I . Regressionsmodellen ska vara linjär, korrekt specificerad och ha en additiv felterm.   

II . Feltermen ska ha populationsmedelvärde = 0 

III. Alla förklarande variabler ska vara okorrelerade med feltermen.  

IV. Feltermerna ska vara okorrelerade med varandra, ingen seriekorrelation. 

V. Feltermen ska ha konstant varians, ingen heteroskedasticitet.  

VI. En förklarande variabel ska inte vara en perfekt linjär funktion av en annan förklarande 

variabel, ingen multikollinearitet. 

VII. Feltermen är normaldistribuerad.       

                                                 
26
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27
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Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet bryter mot antagande fem som säger att feltermen ska ha konstant varians, 

dvs. homoskedasticitet. Om en estimation är utsatt för heteroskedasticitet så är OLS inte 

längre minsta varians estimatorn. Heteroskedasticitet är vanligast förekommande i 

tvärsnittsdata men kan även dyka upp i tidsseriedata. Heteroskedasticitet orsakar bias i 

standaravvikelserna för OLS estimationen. Biasen i standardavvikelserna är vanligtvis negativ 

vilket leder till att OLS underskattar storleken på standardavvikelserna för koefficienterna och 

ger högre t-värde.
28

 

 

 

Utelämnad variabel 

När man har en regressions modell som ska användas till att estimera ett värde eller visa på ett 

samband mellan olika variabler är det klokt att lägga stor vikt vid val av vilka variabler som 

tas med i modellen.  

Det man får göra är att utgå ifrån ekonomiskteori och helt enkelt ta med variabler som utifrån 

dessa är relevanta. När det kommer till löneekvationer säger ekonomisk teori att en relevant 

faktor för att förklara hur löner sätts är förmåga/drivkraft. Eftersom förmåga är svårt att mäta 

eller att det saknas data leder detta till att vi får en utelämnad variabel. 

Utelämnad variabel skapar bias i estimaten för de andra variablerna, s.k. specifikations bias. I 

en ekvation så representerar βi koefficienten förändringen i Yi när vi ökar Xi med ett, och 

håller andra oberoende variabler konstanta. 

Om en relevant variabel utelämnas kan vi inte hålla den konstant. Som vi visar med ett 

exempel: 

  

Yi= β0+β1X1i+ β2X2i+ei 

 

                                                 
28
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om vi utesluter X2 så får vi 

 

Yi= β0+β1X1i+ei
* 

 

Men vi har egentligen: 

 

ei
*
= ei+ β2X2i 

 

Problemet kommer när vi ska estimera β1 och vi inte kan hålla X2 konstant vilket är fallet om 

X1 och X2 är korrelerade. Vi får även en korrelation mellan X1 och ei vilket bryter mot 

antagande III som säger att alla förklarande variabler ska vara okorrelerade med feltermen. 

Man kan säga att desto mer korrelation desto mer problem.
29

 

                

2.3.3 Dummyvariabel modell 

 

Empirisk forskning inom löneteori använder sig ofta av dummyvariabler. Dummyvariabler 

används för att särskilja olika grupper. Anta att det finns en identifierbar subgrupp där löner 

ligger på en konstant procentuellt lägre nivå än resterande population, oavsett nivå av 

utbildning och erfarenhet. Om man då också antar att avkastning på utbildning och erfarenhet 

är lika för båda grupper så är det endast interceptet som skiljer dem åt. Nu modifierar vi om 

ekvation (2.12) till att även innefatta dummy variabeln C1i som sätts till 1 om man är med i 

subgruppen och 0 om man inte är med.  

 

 ln Yi= ln Y0+α1C1i+β1si+ β2Xi+β3 𝑋 𝑖
2 + β4siXi+ui  (2.13) 
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α representerar den konstanta skillnaden i inkomst för subgruppen, dvs. om α<0 så har vi 

diskriminering. Värt att notera är att med dummy variabler är det som skiljer grupperna åt 

endast interceptet, vilket gör att tolkningen av regressionen kan bli missvisande. Det som 

krävs för att få en mer rättvis bild är att introducera skillnader i avkastning (β, slope) på 

erfarenhet och utbildning mellan dessa grupper.
30

 Nedan introducerar vi ett diagram som ger 

en generell bild av en dummyvariabel modell: 

Diagram 2: Löneekvation för män och kvinnor med dummyvariabel modell. 

    

 

2.3.4 Blinder-Oaxaca modellen 

 

Den vanligaste ekonometriska modell som används för mätning av diskriminering är 

framarbetad av Alan Blinder
31

 och Ronald Oaxaca
32

, var för sig. Den antar att utan 

diskriminering så bestäms löner lika oavsett grupptillhörighet, och att diskrimineringen alltså 

gömmer sig i de estimerade koefficienterna. Man tar inte hjälp av dummyvariabler som i 

dummyvariabel modellen för att mäta skillnader i löner utan skiljer grupperna åt och kör två 

separata regressioner och tar hänsyn till socioekonomiska karaktäristika såsom 

                                                 
30

 Ernst R. Berndt, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley Publishing Company, 1991, s. 164 
31
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32
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utbildningsnivå, ålder och bostadsort
33

. Nu vill vi visa hur vi delar upp den totala skillnaden i 

lön mellan man och kvinna, där den ena delen visar skillnaden i humankapital och den andra 

visar den ”sanna” diskrimineringen.  

 

ln YM = αM+βMXM Män (2.14) 

ln YK = αK+βKXK Kvinnor (2.15) 

 

X innehåller humankapital variabler såsom utbildning och erfarenhet. Om arbetsgivaren 

värdesätter män och kvinnors humankapital lika så kommer koefficienterna βM=βK. På samma 

sätt om arbetsgivaren värdesätter män och kvinnor utan humankapital så kommer även 

intercepten att vara lika, dvs. αM=αK. Nedan visar vi den totala skillnaden i log löner:     

                          

ln YM
        − ln Y𝐾

       =  αM + β𝑀𝑋𝑀
    −  α𝐾 − β𝐾𝑋𝐾

            (2.16) 

 

 

Där 𝑋 M beskriver det genomsnittliga humankapitalet för män och 𝑋 K beskriver det 

genomsnittliga humankapitalet för kvinnor.
34

  

 

Vi gör en uppdelning av den totala skillnaden i löner i två delar och får: 

 

ln 𝑌𝑀       − ln 𝑌𝐾      = (𝛼𝑀 − 𝛼𝐾) +  𝛽𝑀 − 𝛽𝐾 𝑋𝐾
                     + 𝛽𝑀(𝑋𝑀

    − 𝑋𝐾
    )         35  (2.17) 

                                                       ”Sanna ” diskrimineringen        Skillnaden i genomsnittliga humankapitalet           
  

Observera att skillnaden i genomsnittliga humankapitalet är viktat av βM medans skillnaden i 

den ”sanna” diskrimineringen är viktat av 𝑋 𝐾. Man kan även vikta ekvationen på motsatt sätt 

och då får vi: 

                                                 
33
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ln 𝑌𝑀       − ln 𝑌𝐾      =   αM − α𝐾 +  β
𝑀

− β
𝐾
 𝑋𝑀
    + β

𝐾
(𝑋𝑀
    − 𝑋𝐾

    )     (2.18) 

 

Ekvationerna är viktiga enligt Blinder och Oaxaca. Den säger att den genomsnittliga 

skillnaden i log löner mellan män och kvinnor kan delas upp i två delar, en där man ser 

skillnaden i de genomsnittliga humankapitalvariablerna. Och en annan där man ser 

diskrimineringen som skillnaden i koefficient estimaten.  Vilken av ekvationerna man 

använder kan ses som ett indexeringsproblem. Detta kan lösas genom att använda båda 

ekvationerna och visa båda värdena i ett intervall.
36

 Nedan introducerar vi ett diagram som 

kan ge en generell bild av hur förhållanden mellan variabler och samtidigt visa skillnader 

mellan grupper i både intercept och lutning:  

Diagram 3: Löneekvationer för män och kvinnor med Blinder och Oaxaca modellen. 

   

 

 
 

2.4 Tidigare studier 
 

I detta avsnitt vill vi visa på tidigare studier som har undersökt diskriminering av invandrare, 

för att ge en bredare inblick i ämnet samt skapa underlag för jämförelse. Vi börjar därför med 

att presentera Apostolos Bantekas studie ”Are Immigrants Discriminated Against in the 

                                                 
36
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Swedish Labour Market?” för att sedan presentera ”Race and Gender in the Labor Market” av 

Joseph G. Altonji och Rebecca M. Blank. Slutligen redogör vi för SCB:s statistiska 

undersökning gällande sysselsättningsgrad för svenskfödda och invandrare från rapporten 

”Integration till svensk välfärd”.     

 

Apostolos Bantekas estimerar i sin studie graden av lönediskriminering mot invandrare på den 

svenska arbetsmarknaden. Han använder sig av tvärsnittsdata för åren 1968, 1974 och 1981 

för att statistiskt estimera löner och påvisa diskriminering. Bantekas finner att graden av 

lönediskriminering mot invandrare är liten (mindre än 9 %) och att den minskar över tid. 

Bantekas gör en sofistikerad uppdelning av gruppen invandrare. Han definierar uppdelningen 

på tre olika sätt; individer med utländska föräldrar, individer uppväxta i ett hem där det talats 

annat språk än svenska och utlandsfödda individer.
37

           

 

Altonji och Blank presenterar resultat från undersökningar utförda på den amerikanska 

arbetsmarknaden, 1995. Resultaten de ger visar en ”sann” diskriminering på 13,4 % när de har 

kontrollerat för skillnader i utbildning, ålder, kön och bostadsregion. De visar också en ”sann” 

diskriminering på 9,8 % när de även kontrollerat för branschtillhörighet. Skillnaderna i dessa 

resultat visar tydligt vikten av att ta hänsyn till alla relevanta variabler.
38

   

 

SCB:s statistiska undersökning gällande sysselsättningsgrad presenterar vi för att ge ett annat 

perspektiv på diskrimineringsproblematiken. Det går följaktligen inte att jämföra resultatet i 

tabell 1 med våra och de ovan nämnda undersökningarna men det ger en bredare förståelse för 

problematiken.  
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Tabell 1: Sysselsättningsgrad för infödda svenskar och utlandsfödda under åren 1993-2000 

  

Infödda 

svenskar 

Samtliga 

utlandsfödda 

Vistelsetid i 

Sverige Samtliga 72,9 53,9 

  0-9 år   33,2 

  10 år   64,1 

Familjeförhållande Ensamstående 65,1 50,8 

  Svensk partner 79,5 71,3 

  

Partner med inv. 

bakgr. 78,4 50 

Kön Man 78 57,5 

  Kvinna 69,5 50,3 

Ålder 20-34 70,8 50,5 

  35-49 88,4 66,4 

  50-74 53 42,7 

Utbildning Gymnasial 75,2 56,6 

  Efter gymnasial 79,9 64,2 

Källa: SCB, rapporten ”Integration till svensk välfärd”.  
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3. Datamaterial 
 

Datamaterialet vi använder oss av kommer från SCB:s databas LINDA som är en 

urvalsbaserad longitudinell individdatabas. Linda finns för två urval, ett panelurval som består 

av 3% av befolkningen respektive år och ett panelurval för utrikesfödda om 20% av den 

utrikesfödda befolkningen respektive år. Dessa undersökningar har pågått sedan 1968, medan 

vårt datamaterial är hämtat från 2005.
39

 Det totala panelurvalet i LINDA-databasen innefattar 

ett obundet slumpässigt urval om ca 300000 individer, där det i vårt datamaterial har gjorts ett 

ytterligare obundet slumpässigt urval om 121168 individer med inkomst året 2005.      

 

3.1 Val av modell 

 

Vi utgår ifrån Mincers löneekvation som grundar sig på humankapital modellen och utökar 

den med några relevanta variabler som vi dels motiverar utifrån ekonomisk teori och dels 

utifrån egna val som motiveras av inriktningen på uppsatsen. Med modellen gör vi en ansats 

till att approximera produktiviteten hos individer med hjälp av utvalda variabler. Nedan följer 

en beskrivning av de innefattande variablerna och hur de skapats:  

Arbetslivserfarenhet(ålder – utbildningsår – 7) – enligt humankapital modellen så 

förväntas arbetslivserfarenhet ge högre lön.
40

 Denna variabel har vi skapat från den 

ursprungliga variabeln BALD, hämtad från LINDA-databasen, och är approximerad eftersom 

den inte mäts i denna enkätundersökning. Det är därför vanligt att beräkna denna variabel som 

individens ålder minus utbildningsår minus ålder då man börjar i skolan. Värt att notera är att 

vid en beräkning som denna så får man inte med kvinnors högre grad av föräldraledighet, 

vilket betyder att kvinnors genomsnittliga arbetslivserfarenhet överskattas. 
41

 Vi är medvetna 

om att åldern för skolstart är olika för olika länder men har valt att bortse från detta pga. brist 

på information i datamaterialet.     

                                                 
39

 http://www.scb.se/Pages/Product____34427.aspx 
40

 Ernst R. Berndt, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley Publishing Company, 1991, s. 155 
41

 Ibid, s. 160 
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Arbetslivserfarenhet_sqr – denna variabel har vi med pga. att humankapital teorin säger att 

lönefunktionen är konkav för arbetslivserfarenhet
42

, vilket intuitivt kan förklaras av bl.a. att 

man efter en viss ålder har svårare att anamma all teknologisk utveckling.    

dUniversitetsstudier – utbildning är en av de mest grundläggande variablerna i humankapital 

modellen. För att en individ ska motiveras till en högre utbildning så krävs det en 

kompensation i form av högre lön.
43

 Detta är en dummyvariabel som antar värdet 1 om 

individen har studerat vid universitet/högskola eller 0 om inte. Varför vi väljer att avgränsa 

variabeln till antingen universitet/högskola eller inte istället för antal skolår är att vi anser att 

grundskole- och gymnasieutbildning kan ses som elementärt. Variabeln är skapad från den 

ursprungliga variabeln BSUNNIV, hämtad från LINDA-databasen.   

dInvandrare – denna variabel är med i modellen eftersom att arbetet går ut på att vi vill 

undersöka huruvida invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden, och 

införandet av variabeln ger oss den möjligheten. En mer beskrivande motivering finns i teori 

delen. Detta är en dummyvariabel som antar värdet 1 om individen har ett annat födelseland 

än Sverige, vilket betyder att andra generationens invandrare inte inkluderas i gruppen 

invandrare. Variabeln är skapad från den ursprungliga variabeln BFODLL, hämtad från 

LINDA-databasen.     

dKvinna – denna variabel är med i modellen eftersom att vi vill undersöka om det finns en 

löneskillnaden i gruppen kvinnor, mellan svenskfödda och invandrade kvinnor. Samt om detta 

kan bero på diskriminering. Detta är en dummyvariabel som antar värdet 1 om individen är 

kvinna eller noll om individen är man. Variabeln är skapad från den ursprungliga variabeln 

BKON, hämtad från LINDA-databasen.    

dInvandrarkvinna – denna variabel är med i modellen eftersom att vi vill mäta skillnaden 

som mellan svenskfödda och invandrade kvinnor som vi nämnde i variabeln ovan. Här antar 

dummyvariabeln värdet 1 om individen är både invandrare och kvinna och värdet 0 om inte. 

Variabeln är en interaktionsvariabel mellan variablerna dInvandrare och dKvinna.    

dGift – denna variabel är med i modellen eftersom att man kan se giftermål som ett tecken på 

viljan att skaffa familj. Det har även inom forskning påvisats en skillnad mellan gifta män och 

gifta kvinnor i deras engagemang och förpliktelser vad gäller barnuppfostran.
44

 Att ta med 

                                                 
42

 Ibid, s. 163 
43

 Ernst R. Berndt, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley Publishing Company, 1991, s. 154 
44

 Ibid, s. 188-189 
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denna variabel gör att man tar hänsyn till den skillnad som skulle läggas på koefficienten för 

dKvinna. Detta är en dummyvariabel som antar värdet 1 om individen är gift och 0 om inte. 

Variabeln är skapad från den ursprungliga variabeln BFAMTP, hämtad från LINDA-

databasen.          

dEnsamstående förälder – denna variabel har vi med i modellen eftersom att vi vill betona 

den negativa påverkan på lönen som barnuppfostran kan tänkas ge. Med detta menar vi att 

den ensamstående föräldern får avstå arbetslivserfarenhet. Här antar dummyvariabeln värdet 1 

om individen är antingen ensamstående far eller mor och värdet 0 om inte. Variabeln är 

skapad från den ursprungliga variabeln BFAMTP, hämtad från LINDA-databasen.     

dTillverkning – som vi har skrivit i teorin så kan det tänkas att invandrarkvinnor i större 

utsträckning hamnar i tillverkningsindustrin bl.a. pga. bristande språkkunskaper. Eftersom 

branschtillhörighet har påverkan på lön anser vi att denna variabel har relevans i detta arbete.      
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4. Empiriskt resultat 
 

4.1 Resultat från regression av dummyvariabel modeller 

 

Här ska vi presentera de estimerade koefficientvärdena från dummyvariabel modellernas 

regressioner. Vi presenterar värdena tillsammans med standardavvikelserna och den justerade 

förklaringsgraden. Först presenterar vi tabell 2 som är resultat av en dummyvariabel modell 

där vi vill undersöka en potentiell skillnad i lön mellan svenskfödda och invandrare. Sedan i 

tabell 3 presenteras resultaten av en dummyvariabel modell med endast kvinnor där vi vill 

undersöka en potentiell skillnad i lön mellan svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor.  

Tabell 2 
   Regression: dummyvariabel modell (hela populationen)  

 Variabler Estimerade koefficienter   Standard error 

Konstant 11,644 * 5,87E-03 

Arbetslivserfarenhet 0,065 * 5,37E-04 

Arbetslivserfarenhet^2 -1,07E-03 * 1,14E-05 

dUniversitetsstudier 0,239 * 3,51E-03 

dInvandrare -0,17 * 5,24E-03 

dKvinna -0,354 * 3,45E-03 

dGift -0,007 * 3,62E-03 

dEnsamstående förälder -0,066 * 6,22E-03 

dTillverkning 0,138 * 4,59E-03 

𝑅2         : 0,260 
   Sample size: 121128       

* Koefficient värdet är signifikant på 5% nivån 
 

Källa: eget arbete 

   

   Tabell 2 visar koefficientvärden som överensstämmer med teorin för humankapital modellens 

grundläggande variabler. Arbetslivserfarenhet är positivt och konkav med en genomsnittlig 

lönepeak efter 30,2 års arbete. Det intressanta i tabell 2 är koefficientvärdet för invandrare 

som visar på en diskriminering av invandrare och att de ges i genomsnitt 17% lägre lön än 

gruppen svenskfödda. Koefficienterna för universitetsstudier och tillverkningsindustrin är 

positiva och signifikant skilda från noll. Koefficienterna för gift och ensamstående förälder är 

negativa och signifikant skilda från noll. Koefficientvärdena för kvinna är negativt och 

signifikant skild från noll, vilket även det kan ses som en indikation på diskriminering.       

 

 

 

 



 

 

27 

 

 

Tabell 3  
   Regression: dummyvariabel modell (endast kvinnor) 

  Variabler Estimerade koefficienter   Standard error 

Konstant 11,296 * 8,26E-03 

Arbetslivserfarenhet 0,063 * 7,91E-04 

Arbetslivserfarenhet^2 -9,83E-04 * 1,67E-05 

dUniversitetsstudier 0,232 * 5,02E-03 

dInv.kvinna -0,107 * 7,56E-03 

dGift -0,079 * 5,41E-03 

dEnsamstående förälder -0,063 * 8,12E-03 

dTillverkning 0,203 * 8,80E-03 

𝑅2         : 0,195 
   Sample size: 60539       

* Koefficient värdet är signifikant på 5% nivån 
 

Källa: eget arbete 

   

   Tabell 3 visar koefficientvärden som överensstämmer med teorin för human kapital modellens 

grundläggande variabler. Arbetslivserfarenhet är positivt och konkav med en lönepeak efter 

32,0 års arbete. Koefficientvärdet för inv.kvinna är negativt och signifikant skild från noll 

med värdet -10,7%, vilket kan ses som en indikation på en dubbel diskriminering för 

invandrarkvinnor gentemot svenskfödda kvinnor. Detta med tanke på resultaten vi fick i tabell 

2 som visade på diskriminering av gruppen kvinnor.    

 

 

4.2 Resultat från regressioner av Blinder-Oaxaca modellen 

 

I avsnitt 4.2.1 presenterar vi de estimerade koefficientvärdena från de separata regressionerna 

som i avsnitt 4.2.2 ligger till grund för Blinder-Oaxaca dekomponeringen som ska ge oss det 

vi tidigare beskrivit som den ”sanna” diskrimineringen, dvs. utan diskriminering så bestäms 

löner lika oavsett grupptillhörighet och att diskrimineringen gömmer sig i de estimerade 

koefficienterna.  Vi presenterar koefficientvärdena tillsammans med standardavvikelserna och 

den justerade förklaringsgraden.  

4.2.1 Separata regressioner 

 

Nedan presenterar vi de separata regressionerna för grupperna svenskfödda, invandrare, 

svenskfödda kvinnor, invandrarkvinnor och för hela populationen förutom invandrarkvinnor: 
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Tabell 4 
       Regression:                                                Svenskfödda                                               Invandrare 

Variabler Estimerade koefficienter   Standard error Estimerade koefficienter   Standard error 

Konstant 11,647 * 6,05E-03 11,466 * 2,11E-02 

Arbetslivserfarenhet 0,066 * 5,55E-04 0,054 * 1,92E-03 

Arbetslivserfarenhet^2 -1,10E-03 * 1,18E-05 -8,05E-04 * 4,12E-05 

dUniversitetsstudier 0,237 * 3,66E-03 0,252 * 1,16E-02 

dKvinna -0,370 
 

3,59E-03 -0,232 * 1,16E-02 

dGift -0,004 * 3,78E-03 -0,030 * 1,21E-02 

dEnsamstående förälder -0,065 * 6,53E-03 -0,085 * 2,00E-02 

dTillverkning 0,126 
 

4,80E-03 0,226 
 

1,50E-02 

 
𝑅2        : 0,269 

 
  𝑅2        :  0,184 

 
  

  Sample size: 107254     Sample size: 13873     

* Koefficient värdet är signifikant på 5% nivån 
    

Källa: eget arbete 
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Tabell 5 
      Regression:                                      Svenskfödda kvinnor                                       Invandrarkvinnor 

Variabler Estimerade koefficienter   Standard error Estimerade koefficienter   Standard error 

Konstant 11,292 * 8,57E-03 11,230 * 2,89E-02 

Arbetslivserfarenhet 0,064 * 8,23E-04 0,054 * 2,72E-03 

Arbetslivserfarenhet^2 -1,01E-03 * 1,74E-05 -7,57E-04 * 5,85E-05 

dUniversitetsstudier 0,229 * 5,27E-03 0,254 * 1,59E-02 

dGift -0,077 * 5,68E-03 -0,088 * 1,76E-02 

dEnsamstående förälder -0,054 * 8,63E-03 -0,115 * 2,42E-02 

dTillverkning 0,191 * 9,34E-03 0,273 * 2,62E-02 

 
𝑅2         : 0,198 

 
  𝑅2         : 0,169 

 
  

  Sample size: 53338     Sample size: 7200     

* Koefficient värdet är signifikant på 5% nivån 
    

Källa: eget arbete 
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Tabell 6 
       Regression:  Hela populationen förutom invandrarkvinnor                                       Invandrarkvinnor 

Variabler Estimerade koefficienter   Standard error Estimerade koefficienter   Standard error 

Konstant 11,472 * 5,97E-03 11,230 * 2,89E-02 

Arbetslivserfarenhet 0,065 * 5,70E-04 0,054 * 2,72E-03 

Arbetslivserfarenhet^2 -1,10E-03 * 1,21E-05 -7,57E-04 * 5,85E-05 

dUniversitetsstudier 0,212 * 3,74E-03 0,254 * 1,59E-02 

dGift -0,018 * 3,85E-03 -0,088 * 1,76E-02 

dEnsamstående förälder -0,138 * 6,71E-03 -0,115 * 2,42E-02 

dTillverkning 0,226 * 4,73E-03 0,273 * 2,62E-02 

 
𝑅2         :0,193 

 
  𝑅2         : 0,169 

 
  

  Sample size: 113927     Sample size: 7200     

* Koefficient värdet är signifikant på 10% nivån 
    

Källa: eget arbete 

      

      



 

 

31 

 

I tabell 4 där vi jämför regressionerna för svenskfödda med invandrare ser vi att 

arbetslivserfarenhet ger en bättre avkastning för svenskfödda med i genomsnitt 6,6 % medan 

invandrare har en avkastning på 5,4 % i genomsnitt. Vad det gäller dessa gruppers lönepeak 

har vi för svenskfödda en peak efter 29,9 år jämfört med invandrarnas peak efter 33,8 års 

erfarenhet. Koefficienten för universitet/högskola visar en högre avkastning för invandrare 

med i genomsnitt 25,2 % i jämförelse med svenskfödda som ges en avkastning på 23,7 % i 

genomsnitt. Här hade vi förväntat oss ett resultat med det omvända förhållandet. För variabeln 

kvinna så får vi för regressionen svenskfödda att kvinnor har i genomsnitt 37 % lägre lön, 

medan vi för regressionen invandrare får i genomsnitt 23,2 % lägre lön. Man kan även se en 

stor skillnad för koefficienten gift mellan svenskfödda och invandrare med -0,4 % resp. -3 %, 

notera att koefficienten för svenskfödda inte är signifikant skild från noll. Något vi anser vara 

anmärkningsvärt är den relativt stora genomsnittliga skillnaden i koefficienten för 

tillverkning, trots att det överensstämmer med teorin vi tidigare redovisat.     

I tabell 5 jämför vi regressionerna för svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor där vi vill se 

om förhållandena skiljer sig från tabell 4. Det man kan se är att det inte finns några tydliga 

skillnader i förhållanden mellan tabell 4 och 5. När vi bara tittar på gruppen kvinnor så ser 

man även här indikationer på att invandrare diskrimineras. I tabell 6 gör vi jämförelsen mellan 

hela populationen(förutom invandrarkvinnor) och invandrarkvinnor för att kunna se hur stor 

en potentiell diskriminering är när vi endast tittar på denna grupp. Det man kan se är att 

interceptet för invandrarkvinnor är lägst i jämförelse med alla andra jämförda regressioner, 

men att de andra koefficienterna i stort sett överensstämmer med koefficienterna för gruppen 

invandrare som helhet.          

    

4.2.2 Blinder-Oaxaca dekomponering 

 

Här vill vi visa hur vi delar upp den totala skillnaden i lön mellan svenskfödda - invandrare, 

svenskfödda kvinnor - invandrarkvinnor och hela populationen(förutom invandrarkvinnor) – 

invandrarkvinnor. Där den ena delen visar skillnaden i humankapital och den andra visar den 

”sanna” diskrimineringen. Vi gör detta genom att dela upp ekvation 2.17 i tre delar: 

Ekvation A: Genomsnittlig log-löneskillnad är skillnaderna i konstanterna plus summan av 

differensen mellan beta*medelvärdet för svenskfödda och beta*medelvärdet för invandrare. 
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Ekvation B: Löneskillnader pga. skillnader i humankapital är summan av 

medeldifferensen*beta för svenskfödda. 

Ekvation C: ”Sanna” diskrimineringen är skillnaden i konstanterna plus summan av 

medelvärdet för invandrare*betadifferensen.  

När vi räknar fram de olika delarna i Blinder-Oaxaca modellen använder vi oss av 

uträkningarna från tabellerna 4, 5 och 6. Nedan i tabell 7 presenteras resultaten från Blinder-

Oaxaca dekomponeringen:
45

 

  

 
        

    Tabell 7 Ekvation A Ekvation B Ekvation C   

  Svenskfödda - invandrare 0,168 -0,014 0,183   

  Svenskfödda kvinnor -      
 

  

  invandrarkvinnor 0,112 -0,014 0,126   

  Hela pop.(ej inv.kvinna)-     
 

  

  invandrarkvinnor 0,277 -0,006 0,284   

      

      Från tabell 7, ekvation B, ser vi att skillnader i genomsnittligt humankapital är till fördel för 

de potentiellt diskriminerade i alla tre jämförelserna, dvs. om de förfördelade fått lika 

avkastning på humankapital som de ”privilegierade” skulle de förfördelade givits en högre lön 

än de ”privilegierade”. Detta i sig självt visar inte på diskriminering utan visar på förhållanden 

som skulle uppstått utan diskriminering.  

I ekvation C som representera den ”sanna” diskrimineringen ser vi i jämförelse mellan 

svenskfödda och invandrare att svenskfödda ges i genomsnitt 18,3% högre lön, givet dessa 

siffror utläser vi en tydlig diskriminering gentemot invandrare. I jämförelse mellan 

svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor ges svenskfödda kvinnor i genomsnitt 12,6% 

högre lön, givet dessa siffror utläser vi en tydlig diskriminering gentemot invandrarkvinnor. 

Med vetskapen om att kvinnor som grupp diskrimineras tolkar vi detta som en ytterligare 

diskriminering mot invandrarkvinnor.  

Förhållandet mellan hela populationen (förutom invandrarkvinnor) och invandrarkvinnor ser 

vi som en bekräftelse på den ytterligare diskrimineringen av gruppen invandrarkvinnor. Hela 

populationen ges i genomsnitt 28,4% högre lön gentemot invandrarkvinnor, vilket är den klart 

                                                 
45

 Beräkningarna till Blinder-Oaxaca dekomponeringen visar vi i appendix, avsnitt 8. 
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största genomsnittliga skillnaden bland de tre jämförelserna vi genomfört. Detta resultat anser 

vi mycket intressant pga. den kraftiga skillnaden i lön och vi ser det som en bekräftelse av det 

tidigare resultat vi fick i tabell 3, där vi beskrev en dubbel diskriminering mot gruppen 

invandrarkvinnor. Alla jämförelser har gett klara indikationer på diskriminering mot de 

förfördelade.    
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5. Kritik 
 

I detta avsnitt vill vi göra läsaren uppmärksam på vissa brister i vår undersökning, och att 

dessa brister gör att man ska vara försiktig med att tolka våra resultat. De brister som vi vill 

belysa är avsaknaden av korrigering för heteroskedasticitet samt problem med variabeln löner.  

 

Som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet kan heteroskedasticitet leda till bias i 

standaravvikelserna för regressions estimationer. Eftersom biasen i standardavvikelserna 

oftast är negativ leder det till en underskattning av storleken på standardavvikelserna för 

koefficienterna och ger högre t-värden.  

 

 I vår undersökning har vi för variabeln löner använt oss av årslöner och inte som teorin 

förespråkar, timlön. Detta kan ses som ett trivialt problem men är i själva verket ett 

betydelsefullt problem, som kommer av att man jämför individer med olika 

sysselsättningsgrad. Problem som detta kan skapa är att man kallar skillnader i löner mellan 

två grupper för diskriminering men att det i själva verket beror på att gruppen med lägre lön i 

genomsnitt arbetar färre timmar.          
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6. Diskussion och slutsats 

 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka huruvida lönediskriminering av 

invandrare förekommer på den svenska arbetsmarknaden för året 2005. Vi ville även 

undersöka om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar på gruppen kvinnor. Vi anser oss 

bekräftat det tidigare studier slagit fast, att det förekommer lönediskriminering på 

arbetsmarknaden i Sverige. Vi anser oss även ha hittat en dubbel diskriminering gentemot 

gruppen invandrarkvinnor något som, med tanke på den höga graden av diskriminering mot 

denna grupp, måste anses som ytterst beklämmande ur ett samhällsperspektiv. Vi vill igen 

betona att man ska ha i åtanke den kritik vi framförde i avsnitt 5 när resultaten från 

regressionerna utläses.     

 

Resultaten från dummyvariabel modellen visar en tydlig indikation på lönediskriminering 

gentemot invandrare, kvinnor och en ännu tydligare lönediskriminering gentemot 

invandrarkvinnor. I tabell 2 visar koefficientvärdet för invandrare på en diskriminering av 

invandrare och att de ges i genomsnitt 17% lägre lön än gruppen svenskfödda, vi ser även en 

lönediskriminering av kvinnor och att de i genomsnitt ges 35,4% lägre lön än män. I tabell 3 

utläser vi ett koefficientvärde för invandrarkvinnor på -10,7%, vilket kan ses som en 

indikation på en dubbel diskriminering för invandrarkvinnor gentemot svenskfödda kvinnor. 

Vi anser att det mest intressanta resultatet från dummyvariabel modellen är den dubbla 

diskrimineringen mot invandrarkvinnor samt att vi får indikationer på att diskriminering mot 

gruppen invandrare fortsatt är ett problem.           

 

Resultaten vi presenterar från Blinder-Oaxaca modellen ska på ett mer sofistikerat sätt 

beskriva den ”sanna” diskrimineringen genom att ta hänsyn till socioekonomiska 

karaktäristika. För att ta fram resultaten har vi använt oss av fem separata regressioner och 

genomfört tre parvisa jämförelser. I jämförelsen mellan Svenskfödda och invandrare hittar vi 

en ”sann” diskriminering, där svenskfödda i genomsnitt ges 18,3% högre lön än invandrare. 

Med tanke på att detta är skillnader som inte kan förklaras av skillnader i humankapital är det 

en mycket kraftig diskriminering. När vi jämför dessa resultat med tidigare studier, Apostolos 

Bantekas och Joseph G. Altonji tillsammans med Rebecca M. Blank, visar våra resultat på en 

högre grad av ekonomisk lönediskriminering. Samtidigt ger det en bekräftelse av att det 

fortfarande existerar en ekonomisk lönediskriminering på den svenska arbetsmarknaden. 
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Precis som i dummyvariabel modellen ges de mest intressanta resultaten när vi tittar på 

förhållandet för gruppen invandrarkvinnor. I jämförelsen mellan svenskfödda kvinnor och 

invandrarkvinnor visar resultatet att svenskfödda kvinnor i genomsnitt ges 12,6% högre lön än 

invandrarkvinnor, ett resultat som vi ser som överraskande stort eftersom kvinnor som grupp 

redan utsätts för lönediskriminering. När vi jämför hela populationen (ej invandrarkvinnor) 

med invandrarkvinnor anser vi oss ha hittat resultat som tydligt anger hur kraftigt förfördelad 

gruppen invandrarkvinnor är på den svenska arbetsmarknaden. Gruppen invandrarkvinnor 

utsätts för en ekonomisk diskriminering som ger dem kraftigt lägre lön än resten av 

populationen, där den övriga populationen i genomsnitt ges 28,4% högre lön än 

invandrarkvinnor.        

 

Vår slutsats blir således att det råder ojämnlikheter på den svenska arbetsmarknaden och att 

det drabbar gruppen invandrare, samt att invandrarkvinnor utsätts för en än mer kraftig 

diskriminering som vi anser kommer av en dubbel ekonomisk diskriminering.  

 

Med tanke på de indikationer vi fått om en kraftfull ekonomisk diskriminering mot gruppen 

invandrarkvinnor menar vi att detta område kräver ytterligare uppmärksamhet. Och vi hoppas 

att vårt arbete har givit inspiration till detta.  
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8. Appendix 
 

 

Nedan visar vi beräkningarna för Blinder-Oaxaca dekomponeringen, siffrorna nedan gäller för 

jämförelsen mellan hela populationen (ej invandrarkvinnor) och invandrarkvinnor. 

 

Variabler Beta vit Beta icke-vit Differens 

Konstant 11,647 11,466 0,181 
Universitetsstud. 0,237 0,252 -0,015 

Arbetslivserfarenhet 0,066 0,054 0,012 
Arbetslivserfarenhet^2 -1,10E-03 -8,05E-04 -0,0003 
dKvinna -0,370 -0,232 -0,138 
dEnsamstående för. -0,065 -0,085 0,02 

dGift -0,004 -0,030 0,026 

dTillverkning 0,126 0,226 -0,1 

  
Summa -0,0143 

 

Variabler Medelvärde vit Medelvärde icke-vit Differens 

Universitetsstud. 0,37 0,38 -0,01 
Arbetslivserfarenhet 23,04 22,72 0,32 

Arbetslivserfarenhet^2 684,14 647,39 36,75 
dKvinna 0,5 0,52 -0,02 
dEnsamstående för. 0,0855 0,1028 -0,0173 
dGift 0,46 0,53 -0,07 

dTillverkning 0,17 0,18 -0,01 

  
Summa 36,9427 

 

Variabler Beta*medelvärde vit Beta*medelvärde icke-vit Differens 

Universitetsstud. 0,08769 0,09576 -0,00807 
Arbetslivserfarenhet 1,52064 1,23E+00 0,29376 

Arbetslivserfarenhet^2 -0,752950801 -5,21E-01 -0,2318795 
dKvinna -0,185 -1,21E-01 -6,44E-02 
dEnsamstående för. -0,0055575 -0,008738 0,0031805 
dGift -0,00184 -0,0159 0,01406 

dTillverkning 0,02142 0,04068 -0,01926 

  
Summa -0,012569 
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Variabler Beta vit*medeldifferens 

Universitetsstud. -0,00237 
Arbetslivserfarenhet 0,02112 
Arbetslivserfarenhet^2 -0,040446315 
dKvinna 0,0074 
dEnsamstående för. 0,0011245 
dGift 0,00028 

dTillverkning -0,00126 

Summa -0,014151815 
 

Variabler Beta differens*medelvärdet icke-vit 

Universitetsstud. -0,0057 
Arbetslivserfarenhet 0,27264 
Arbetslivserfarenhet^2 -0,191433223 
dKvinna -0,07176 
dEnsamstående för. 0,002056 
dGift 0,01378 

Gift kvinna -0,018 

Summa 0,001582777 
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