
Invandrarnas ställning på den svenska ar-
betsmarknaden har försämrats kontinuer-
ligt ända sedan slutet av 1970-talet. Det
finns ett flertal tänkbara orsaker till denna
försämring. Ett i debatten vanligt före-
kommande argument är att invandringen
ändrat sammansättning från arbetskrafts-
invandring till invandring av flyktingar
med utomeuropeiskt ursprung samtidigt
som det framväxande tjänste- och infor-
mationssamhället och ändrade organisa-
tionsformer ställer allt högre krav på

kommunikationsfärdigheter och ”Sveri-
gespecifik” social och kulturell kompe-
tens. (Se bl a Ekberg & Gustafsson
[1995], Ekberg [1997], Broomé & Bäck-
lund [1998]). Invandrarnas försämrade
ställning på arbetsmarknaden skulle såle-
des bero på att flyktingar med utomeuro-
peisk bakgrund är mer avvikande ifråga
om levnadssätt, attityder och värderingar
och därför har svårare att ta till sig
”Sverigespecifikt” humankapital.

Inom invandrargruppen är ungdomarna

* Artikeln sammanfattar de resultat som hit-
tills framkommit i projektet ”Ett delat Sverige:
Invandrarna på svensk arbetsmarknad under
1990-talet”. För en mer utförlig redovisning se
Vilhelmsson [1997]. Projektet har finansiellt
stöd från Rådet för arbetslivsforskning. Ett
stort tack för värdefulla synpunkter till våra
projektkolleger Mahmood Arai och Eskil Wa-
densjö samt till övriga deltagare i det arbets-
marknadsekonomiska seminariet vid Institutet
för social forskning.
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av särskilt intresse. Det finns mycket som
tyder på att ungdomars erfarenheter under
de första åren på arbetsmarknaden har
stor betydelse för deras senare framgång-
ar och misslyckanden på arbetsmarkna-
den och för deras integration i samhället.
Det är därför av särskilt stort intresse att
studera vilken betydelse utländsk bak-
grund har för ungdomars etablering på ar-
betsmarknaden. Med begreppet utländsk
bakgrund avses – här och fortsättningsvis
– en person som själv är född utomlands
eller är född i Sverige med minst en föräl-
der född utomlands. Med denna defini-
tion är ungdomar med utländsk bakgrund
en stor grupp, ungefär en femtedel av be-
folkningen under 25 år har en utländsk
bakgrund.

Syftet med denna artikel är att närmare
belysa betydelsen av det ”Sverigespeci-
fika” humankapitalet och kunskaperna i
svenska språket för hur ungdomar med
utländsk bakgrund lyckas på arbetsmark-
naden. Begreppet utländsk bakgrund har
med rätta kritiserats för att det innefattar
individer som inbördes har mycket stora
olikheter. Genom de data vi använder har
vi vissa möjligheter att något differentiera
den heterogena gruppen av ungdomar
med utländsk bakgrund. Trots denna möj-
lighet vill vi betona att de grova indel-
ningar vi använder innebär att heterogeni-
teten inom grupperna fortfarande är bety-
dande. Vår indelning av gruppen ungdo-
mar med utländsk bakgrund bygger på
antagandet att tillgången till ”Sverigespe-
cifikt” humankapital sannolikt är beroen-
de av åldern vid invandring, hur länge en
person vistats i Sverige och av det kultu-
rella avståndet till det land individen eller
dennes föräldrar kommer ifrån.

Analysen bygger på Statistiska central-
byråns uppföljning av elever som gick ut
grundskolan år 1988 och således är födda
i början av 1970-talet. Tre uppföljningar
av dessa elever har genomförts: den första
1990, den andra 1992 och den sista våren
1995. I studien ingår ett slumpmässigt ur-
val av drygt 5 000 helsvenska ungdomar

och knappt 5 000 ungdomar med ut-
ländsk bakgrund. Ungdomar med ut-
ländsk bakgrund är således starkt överre-
presenterade i urvalet.1

Utifrån kriterierna vistelsetid i Sverige
och ålder vid invandring delas ungdomar
med utländsk bakgrund in i nedanstående
grupper. Antalet ungdomar i urvalet i re-
spektive grupp redovisas inom parentes.

• Andra generationens invandrare, det vill
säga födda i Sverige (2 467)

• Invandrat före skolstarten (1 311)
• Invandrat efter skolstarten (1 055)

Enligt kriteriet kulturellt avstånd kan
en ungdom med utländsk bakgrund ha sin
bakgrund från:

• Europa (utom Sverige), Nordamerika
och Oceanien2 (3 528)

• Asien (847)
• Afrika (138)
• Latinamerika (320)

Ungdomarnas bakgrund och
arbetsmarknadssituation
Som indikation på situationen på arbets-
marknaden för ungdomarna i urvalet an-
vänds deras huvudsakliga sysselsättning i
februari 1995, det vill säga sju år efter att
de avslutat grundskolan. Huvudsaklig
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1 Ungdomar vilkas föräldrar är födda i olika
geografiska regioner enligt indelningen ovan
uteslöts ur materialet, t ex ungdomar med en
förälder född i Afrika och en i Asien. Dessa
ungdomar var mycket få och uteslöts på grund
av klassificeringssvårigheter. Andra generatio-
nens invandrarungdomar som har en förälder
som är svensk och en förälder född utomlands
är dock kvar i urvalet. Även ett fåtal ungdo-
mar utan slutbetyg i det svenska språket från
grundskolan uteslöts. Ungefär 2 procent av
ungdomar med helsvensk bakgrund och 4 pro-
cent av dem med utländsk bakgrund uteslöts
av denna anledning. För en mer detaljerad be-
skrivning av datamaterialet se Vilhelmsson
[1997].
2 Oceanien = Australien och Nya Zeeland.
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sysselsättning kan vara arbetande, ar-
betslös, i arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
studerande eller utanför arbetskraften av
andra skäl (värnplikt, föräldraledighet, au
pair-arbete, hushållsarbete m m). 

I likhet med andra studier visar fördel-
ningen på huvudsaklig sysselsättning i
vårt datamaterial att ungdomar med nå-
gon form av utländsk bakgrund har en
lägre andel arbetande och högre andel ar-
betslösa och studerande jämfört med and-
ra ungdomar (Leiniö [1994], Ekberg
[1997]), SCB [1996]). I de data vi använ-
der finns emellertid riklig information
även om en mängd övriga faktorer, som
sannolikt har stor betydelse för ungdo-
marnas etablering på arbetsmarknaden.
Av stor vikt är kunskaperna i svenska
språket, där vi har tillgång till betyget
från årskurs 9 i grundskolan. En dryg
fjärdedel av ungdomar med helsvensk
bakgrund har höga betyg i svenska språ-
ket, det vill säga betygen fyra eller fem.
Av stort intresse är att andelen med höga
betyg i svenska är något högre i grupper-
na andra generationens invandrarungdo-
mar, ungdomar som invandrat före skol-
start samt ungdomar med bakgrund från
övriga Europa, Nordamerika och Ocea-
nien.

Andra faktorer som sannolikt påverkar
etableringen på arbetsmarknaden är ung-
domarnas utbildningsnivå, familjebak-
grund och bostadsort. Ungdomar med ut-
ländsk bakgrund har grundskola som
högsta utbildningsnivå i något högre ut-
sträckning än helsvenska ungdomar (19
respektive 14 procent). Vad gäller gymna-
sieutbildningens inriktning har ungdomar
med utländsk bakgrund en högre andel
med teoretisk examen. Det omvända gäl-
ler för examen från yrkesutbildningar.
Skillnaderna i familjebakgrund är avse-
värda. Ungefär hälften av ungdomarna
med helsvensk bakgrund kommer från
tjänstemannafamiljer men endast en tred-
jedel av ungdomarna med utländsk bak-
grund. Vidare har ungdomar med hel-
svensk bakgrund växt upp med bägge si-

na föräldrar i något högre utsträckning är
ungdomar med utländsk bakgrund (85
procent respektive 81 procent). Här är
dock skillnaderna stora mellan olika
grupper av ungdomar med utländsk bak-
grund. Endast tre fjärdedelar av ungdo-
mar som invandrat efter skolstart och två
tredjedelar av ungdomar med afrikansk
bakgrund har växt upp med bägge föräld-
rarna. Uppväxtmiljön skiljer sig även i
fråga om bostadsort där ungefär hälften
av ungdomar med utländsk bakgrund bor
i storstad jämfört med en dryg fjärdedel
av ungdomar med helsvensk bakgrund.
Andelen som bor i storstad är särskilt hög
bland ungdomar med asiatisk, afrikansk
och latinamerikansk bakgrund samt bland
ungdomar som invandrat efter skolstart.

Hur viktigt är ”Sverigespecifikt”
humankapital?
För att närmre belysa vikten av ”Sverige-
specifikt” humankapital för ungdomars
etablering på arbetsmarknaden har vi
skattat en individs relativa sannolikhet att,
sju år efter avslutad grundskola, göra nå-
got annat än att arbeta3. ”Något annat” är
indelat i kategorierna vara arbetslös, delta
i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, vara
studerande eller vara utanför arbetskraf-
ten av andra skäl än studier. I ett första
steg används enbart den grova uppdel-
ningen av ”utländsk bakgrund” som vi
definierat ovan. I nästa steg införs dess-
utom alla de bakgrundsfaktorer som redo-
visats ovan, det vill säga betyg i svenska,
utbildningsnivå, bostadsort och familje-
bakgrund. Syftet med detta tvåstegsförfa-
rande är att först studera den renodlade
betydelsen av vistelsetiden i Sverige och
det kulturella avståndet till den region in-
dividen eller dennes föräldrar kommer
ifrån. Därefter införs kontroller för att
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3 Den metod som använts är en s k multinomi-
al logitmodell, se Greene [1993] eller Mad-
dala [1983].
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skillnader i arbetsmarknadsstatus kan be-
ro på andra faktorer än den utländska
bakgrunden i sig.

Det som skattas är således sannolikhe-
ten att en ung person med utländsk bak-
grund skall göra något annat än att arbeta
i jämförelse med motsvarande sannolik-
heter för en ungdom med helsvensk bak-
grund. En sammanfattning av de huvud-
sakliga resultaten redovisas i Figur 1, där
den övre figuren visar dessa sannolikhe-
ter utan kontroll och den undre figuren ef-
ter kontroll av övriga bakgrundsegenska-
per, d v s steg 1 respektive steg 2 i model-
len. Värdena i figuren är s k oddskvoter,
där värdet 1 betyder att det inte finns nå-
gra skillnader mellan ungdomar med ut-
ländsk bakgrund och andra ungdomar.
Värden över 1 innebär att den relativa
sannolikheten är högre och värden under
1 att den relativa sannolikheten är lägre.
Värdet 2,7 för arbetslöshet för ungdomar
med latinamerikansk bakgrund i den övre
figuren innebär således att dessa ungdo-
mar har en nästan tre gånger högre risk
att vara arbetslösa i stället för att arbeta
jämfört med ungdomar med helsvensk
bakgrund.

Redan en hastig blick på de två figurer-
na visar att samtliga grupper ungdomar
med utländsk bakgrund – jämfört med
helsvenska ungdomar – har en högre san-
nolikhet att göra något annat än att arbeta.
Alla oddskvoterna är högre än 1. Det fö-
refaller även som om tillgången till
"Sverigespecifikt" humankapital har bety-
delse för ungdomarnas situation på ar-
betsmarknaden. Staplarna blir högre ju
kortare tid ungdomarna vistats i Sverige.
Vad gäller kulturellt avstånd är staplarna
högre för ungdomar med bakgrund från
Asien, Afrika och Latinamerika än vad
som är fallet för ungdomar med bakgrund
från Europa, Nordamerika och Oceanien.

En närmare granskning av resultaten
ger dock vid handen att vistelsetid i
Sverige och bakgrundsregion endast kan
vara en del av förklaringen till skillnader-
na mellan ungdomar med utländsk bak-

grund och andra ungdomar. Speciellt an-
märkningsvärd är situationen för andra
generationens invandrare för vilka risken
att vara arbetslös ökar med en dryg tred-
jedel. För ungdomar som är födda utom-
lands och gått igenom det svenska skol-
systemet, det vill säga gruppen "invandrat
före skolstart", är risken att vara arbetslös
mer än 50 procent högre än för ungdomar
med helsvensk bakgrund. Av intresse är
också att skillnaderna mellan dessa två
grupper ungdomar och helsvenska ungdo-
mar är nästan oförändrade efter de kon-
troller som genomförts i steg 2. Efter
kontroll för betyget i svenska, utbild-
ningsnivå, bostadsort och familjebak-
grund kvarstår att för ungdomar födda i
Sverige ökar risken att vara arbetslös fort-
farande med en dryg tredjedel om någon
av föräldrarna är född utomlands (odds-
kvoten har endast minskat från 1,39 till
1,37). För ungdomar som invandrat före
skolstart kvarstår en överrisk på drygt 50
procent (oddskvoten minskar endast från
1,57 till 1,53).

En rimlig förväntning på det svenska
skolsystemet är att alla ungdomar ges
samma tillgång till "Sverigespecifikt" hu-
mankapital, även om ungdomarna själva
eller någon av deras föräldrar är födda i
ett annat land än Sverige. Resultaten kan
vara en indikation på att skolan inte kun-
nat kompensera för ”arbetsmarknadsför-
delar” som ungdomar med svensktalande
föräldrar och grannar har gentemot dem
som växt upp i andra miljöer. Det går
dock inte att utesluta att en del av skillna-
derna på arbetsmarknaden mellan ungdo-
mar med utländsk bakgrund och andra
ungdomar har andra orsaker än kunskaper
i svenska språket och annan tillgång till
"Sverigespecifikt" humankapital.

Även den högra delen av figurerna
uppvisar skillnader som är svåra att in-
rymma i den förklaringsmodell som här
används. Ungdomar med bakgrund från
Latinamerika har betydligt högre sanno-
likheter att vara arbetslösa och att studera
än ungdomar med bakgrund från Asien
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Figur 1 Huvudsaklig sysselsättning 19954

4 Ej ifyllda staplar betyder att värdet ej är statistiskt säkerställd.
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och Afrika. Den definition av kulturellt
avstånd som skulle kunna förklara dessa
skillnader är långtifrån självklar.

Sammanfattning och slutsatser
Det är sedan tidigare känt att ungdomar
med utländsk bakgrund har större svårig-
heter på arbetsmarknaden än svenska
ungdomar. På grundval av data från SCBs
elevuppföljningar har det varit möjligt att
mer ingående analysera dessa skillnader.
I den svenska debatten framförs ofta att
problemen på arbetsmarknaden för ung-
domar med utländsk bakgrund kan för-
klaras av deras bristande kunskaper i
svenska språket och deras svårigheter att
få tillgång till det ”Sverigespecifika” hu-
mankapital som anses vara allt viktigare
på den svenska arbetsmarknaden. Vilken
relevans dessa faktorer har för ungdomar
med utländsk bakgrund är dock tidigare
inte undersökt empiriskt. De data som an-
vänts i den här sammanfattade undersök-
ningen har gjort det möjligt att studera
betydelsen av ungdomarnas ålder vid in-
vandring, deras vistelsetid i Sverige samt
från vilken region ungdomarna eller deras
föräldrar invandrat. Alla dessa faktorer
har betydelse för ungdomarnas ställning
på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis
har ungdomar med utländsk bakgrund
lägre sannolikhet att arbeta och högre
sannolikhet att vara arbetslösa och att stu-
dera jämfört med helsvenska ungdomar.
Skillnaderna i dessa avseenden avtar med
vistelsetiden i Sverige och därmed även
med åldern vid invandring.

Resultaten från de ekonometriska
skattningarna visar dock entydigt att stora
oförklarade skillnader kvarstår trots att vi
kunnat kontrollera för kunskaper i sven-
ska språket, utbildningsnivå, bostadsort
och familjebakgrund. Speciellt anmärk-
ningsvärd är situationen för de ungdomar
med utländsk bakgrund som är födda i
Sverige och således borde ha tillgång till
samma ”Sverigespecifika” humankapital
som andra svenskar. För ungdomar som

är födda i Sverige ökar risken att vara ar-
betslös med en dryg tredjedel om någon
av föräldrarna är född utomlands. För de
ungdomar som invandrat före skolstart är
arbetslöshetsrisken ännu högre, trots att
även dessa ungdomar gått igenom samma
skolsystem som helsvenska ungdomar.

Betydelsen av kulturellt avstånd i be-
märkelsen från vilken land individen eller
dennes föräldrar har invandrat är svårare
att tolka. Arbetsmarknadssituationen för
ungdomar med bakgrund från Europa,
Nordamerika och Oceanien ligger visser-
ligen närmre det helsvenska mönstret än
vad som är fallet för ungdomar med bak-
grund från övriga regioner. Men det är
svårt att förklara varför det kulturella av-
ståndet mellan Sverige och Latinamerika
skulle vara större än avståndet till Afrika
och Asien.

Slutsatsen är således att ”Sverigespeci-
fikt humankapital” och kunskaper i sven-
ska språket har betydelse för ungdomars
etablering på arbetsmarknaden, men att
förklaringen till en stor del av skillnader-
na på arbetsmarknaden mellan ungdomar
med helsvensk och med utländsk bak-
grund måste sökas på annat håll. Uppfatt-
ningen om det ”Sverigespecifika human-
kapitalets” betydelse vilar på antagandet
att ungdomar med utländsk bakgrund har
lägre produktivitet än andra ungdomar.
Givet att lönen inte kan anpassas efter in-
dividens produktivitet skulle produktivi-
tetsskillnaderna således resultera i högre
arbetslöshet för ungdomar med utländsk
bakgrund. Men det finns även andra tänk-
bara förklaringar till skillnaderna mellan
ungdomar med utländsk bakgrund och
andra ungdomar, som vi inte kunnat bely-
sa med hjälp av de data som används i
denna studie. En sådan tänkbar förklaring
är diskriminering av ungdomar med ut-
ländsk bakgrund. Diskriminering kan
uppstå av många olika skäl. Den kan ba-
seras på bristande information och kallas
då statistisk diskriminering. Ungdomar
med utländsk bakgrund kan även diskri-
mineras på grund av preferenser hos ar-
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betsgivare, kunder eller medarbetare. I
vilken mån diskriminering förekommer
kräver ytterligare forskning och tillgång
till andra data.

Skillnaderna kan även bero på olikhe-
ter i ungdomarnas egna preferenser mel-
lan arbete och andra aktiviteter. Det är
möjligt att de jämförelsevis höga andelar-
na studerande och utanför arbetskraften
bland ungdomar med utländsk bakgrund
kan vara resultatet av en så kallad ”dis-
couragement”-effekt. Om dessa ungdo-
mar mötts av flertaliga bakslag på sina
ansträngningar att få ett arbete kan moti-
vationen att fortsätta att söka arbete min-
ska betydligt. Även orsakerna bakom den
höga studiebenägenheten hos ungdomar
med utländsk bakgrund samt effekterna
av avslutad utbildning kräver således yt-
terligare forskning.

Referenser

Broomé, P & Bäcklund, A-K, [1998], S-märkt.
Företagets etniska vägval, SNS förlag,
Stockholm.

Ekberg, J, [1997], ”Hur är arbetsmarknaden
för den andra generationens invandrare?”,
Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 3, nr 1,
s 5–16.

Ekberg, J & Gustafsson, B, [1995], Invandrare
på arbetsmarknaden, SNS förlag, Stock-
holm.

Greene, W H, [1993], Econometric Analysis,
Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New
Jersey.

Leiniö, T-L, [1994], ”Invandrarungdomars
etablering”, i Ungdomars välfärd och Vär-
deringar, SOU 1994:73, Allmänna förlaget,
Stockholm.

Maddala, G, [1983], Limited Dependent and
Qualitative Variables in Econometrics,
Cambridge University Press, New York.

SCB [1996], ”Ungdomar med utländsk bak-
grund sju år efter grundskolan”, i serien In-
formation om utbildning och arbetsmark-
nad 1996:5, Stockholm.

Vilhelmsson, R, [1997], ”Ungdomar med oli-
ka etnisk bakgrund på arbetsmarknaden”,
stencil, Institutet för social forskning,
Stockholm.

Ekonomisk Debatt 1998, årg 26, nr 8 601

6* Ekonomisk Debatt nr 8 -98


