
1. Inledning
Ett flertal studier har visat att sysselsätt-
ningsgraden är låg och arbetslösheten hög
för de invandrare som anlände till Sverige
efter mitten av 1980-talet och att situatio-
nen sannolikt förvärrats ytterligare under
1990-talet (se exempelvis Rooth [2000]).
Eftersom en svag anknytning till arbets-
marknaden också är en av de främsta bi-
dragande orsakerna till en bristfällig inte-
gration i det nya samhället är det av stor
betydelse för politiker och andra besluts-
fattare att få kunskap om vilka faktorer
som bidrar till denna dåliga situation för
invandrare på svensk arbetsmarknad. 

Den litteratur som analyserat varför
invandrare inte lyckas lika bra som inföd-
da på arbetsmarknaden har framförallt

angett två förklaringar. Den ena är diskri-
minering.2 Den andra är brist på
”Sverige-specifik” kunskap. Vi har sett
flera exempel på att etnisk diskriminering
existerar i Sverige. Massmedia har exem-
pelvis visat hur arbetsförmedlingar varit
tillmötesgående vad gäller en fiktiv ar-
betsgivares krav på att inte tilldelas ar-
betssökande som är invandrare, hur in-
vandrare utan legitimt skäl nekats inträde
till restauranger och nattklubbar samt hur
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vissa bostadsföretag nekat invandrare till-
träde till sina lägenheter. Det är möjligt
att detta inte är enstaka händelser utan
vanligt förekommande i samhället och att
etnisk diskriminering därför utgör en
starkt bidragande orsak till invandrarnas
situation på arbetsmarknaden. Att empi-
riskt belägga förekomsten av diskrimine-
ring har dock visat sig vara svårt eftersom
det inte är möjligt att med hjälp av regis-
terdata särskilja huruvida skillnader i ar-
betslöshet (eller inkomster) mellan inföd-
da och invandrare beror på skillnader i
icke observerade ”Sverige-specifika” in-
dividegenskaper och/eller på diskrimine-
ring. Exempel på ”Sverige-specifika”
egenskaper som är svåra att mäta, och
därför oftast inte observerade, är skillna-
der i sociala nätverk relevanta för arbets-
marknaden (exempelvis som följd av ett
boende i invandrartäta områden) och
skillnader i språkkunskaper; egenskaper
som båda torde ha stor betydelse för möj-
ligheterna att erhålla arbete.3 För att kun-
na påvisa att diskriminering existerar på
arbetsmarknaden måste sådana skillnader
i egenskaper mellan invandrare och in-
födda kunna kontrolleras. Alternativt, för
att kunna påvisa betydelsen av ”Sverige-
specifik” kunskap måste istället diskrimi-
nering kunna kontrolleras. Är detta möj-
ligt? Existerar det individer som har ett
utländskt utseende, en helsvensk utbild-
ning från grundskolan, talar svenska fly-
tande och som dessutom har ett socialt
kontaktnät som liknar de infödda sven-
skarnas så att vi kan analysera hur diskri-
minering och ”Sverige-specifik” kunskap
påverkar individens situation på arbets-
marknaden?

Det finns två grupper som åtminstone
delvis uppfyller dessa kriterier: utrikes
födda personer adopterade av svenska
föräldrar (fortsättningsvis bara adoptera-
de) och andra generationens invandrare
(dvs invandrarnas svenskfödda barn).
Adopterade är väldigt lika infödda sven-
skar i alla avseenden förutom utseendet.4

De har svenska föräldrar, en svensk skol-

gång, bor i svenska bostadsområden, talar
svenska flytande osv. Den enda observer-
bara skillnaden mellan adopterade och in-
födda svenskar, t ex vid en anställningsin-
tervju, är deras utseende (vilket i denna
studie approximeras med födelseland).
Därför kan en jämförelse av situationen
på arbetsmarknaden (arbetslöshet) mellan
infödda och adopterade till viss del ses
som ett naturligt experiment där det kon-
stanthålles för de viktigaste individuella
egenskaperna förutom utseende. Om
skillnader existerar mellan adopterade
och infödda efter att det tagits hänsyn till
”alla” andra observerbara egenskaper kan
vi inte utesluta förekomsten av etnisk dis-
kriminering på svensk arbetsmarknad. I
vilken utsträckning min studie lyckats
kontrollera för ”alla” andra egenskaper
återkommer jag till i avsnitt 2 och 4.

En andra intressant jämförelse utgör
situationen på arbetsmarknaden för andra
generationens invandrare med en förälder
som är utrikes född och den andra som är
infödd svensk med den där båda föräld-
rarna är utrikes födda. Givet att båda
grupperna har samma utländska utseende
är de troligen utsatta för en liknande grad
av diskriminering.5 Det som istället skil-
jer dem åt är graden av ”Sverige-specifik”
kunskap. De individer som har en svensk
förälder har, till skillnad från dem utan en
svensk förälder, ett större svenskt nätverk
och tillgång till en person med det sven-
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3 I en studie av språkkunskapers effekt på san-
nolikheten att vara arbetslös fann jag att ”att
ha bra språkkunskaper” (motsvarande minst
godkända kunskaper i svenska i årskurs 9)
kontra ”att ha dåliga kunskaper i svenska”
medförde cirka tjugofem procentenheters lä-
gre sannolikhet att vara arbetslös, se Rooth
[2001a].
4 Givetvis gäller inte detta för adopterade från
exempelvis Västeuropa, vilka torde ha ett
”svenskt” utseende. 
5 Tyvärr har jag inte funnit någon studie som
verifierar i vilken utsträckning detta är sant.
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ska språket som sitt modersmål inom fa-
miljen. 

Utfallet på arbetsmarknaden för adop-
terade respektive andra generationens in-
vandrare med viss utländsk bakgrund kan
troligen ses som övre nivåer för hur in-
vandrare med samma utländska bakgrund
kommer att lyckas på arbetsmarknaden.
Invandrare som kommer till Sverige i
vuxen ålder har inte det svenska kontakt-
nät, den svenska skolgång och de kunska-
per i svenska språket som dessa grupper
besitter och kan därför förväntas lyckas
sämre på den svenska arbetsmarknaden. I
denna artikel redovisar jag resultaten från
två studier, Rooth [2001b] och Ekberg &
Rooth [2001], vilka använt sig av adopte-
rade och andra generationens invandrare
för att undersöka betydelsen av diskrimi-
nering respektive ”Sverige-specifika”
kunskaper. 

2. Icke observerade förklaringar
till skillnader i arbetslöshet
Genom valet av adopterade och andra ge-
nerationens invandrare analyserar studier-
na två grupper som är väldigt lika sven-
skar i många dimensioner, men inte alla.
Detta avsnitt diskuterar egenskaper som
skiljer dessa två grupper från infödda
svenskar och vilka studien inte kan obser-
vera.

2.1 Adopterade – familjeeffekter,
adoptionseffekter och diskriminering 

I Sverige adopteras barn av föräldrar som
(i genomsnitt) tillhör en högre social
klass än föräldrar i den svenska popula-
tionen som helhet. Givet att tillhöra en
högre social klass är korrelerat med ett
mer produktivt/effektivt nätverk på ar-
betsmarknaden och/eller högre preferen-
ser för högre utbildning, och alla andra
egenskaper är lika mellan grupperna, kan
det förväntas att adopterade har egenska-
per som är mer fördelaktiga än den ge-
nomsnittlige infödde svensken och de

därför borde ha en lägre sannolikhet att
vara arbetslösa. Vad gäller utbildning in-
vesterar adopterade i genomsnitt ungefär
lika många år som jämförbara svenskar,
men om man tar hänsyn till föräldrarnas
utbildningsnivå, eller gör en jämförelse
med biologiska barn inom samma familj
som även adopterat ett barn, visar det sig
att adopterade investerar mindre i sin ut-
bildning än jämförbara svenskar.6 Detta
kan ses som ett tecken på att de adoptera-
de barnens förmåga (engelskans ability)
avviker nedåt från vad som skulle förvän-
tas utifrån biologiska barn till föräldrar
med adoptivföräldrars egenskaper. 

Hur kan en sådan avvikelse nedåt för-
klaras? Det finns åtminstone tre möjliga
faktorer som också har vissa empiriska
belägg. Det finns psykologiska studier
som visar på problem för adopterade vad
gäller anpassningen till ett nytt land, nya
föräldrar, nytt språk osv. Frågan är i vil-
ken utsträckning dessa anpassningspro-
blem i ungdomen leder till långsiktiga ef-
fekter på arbetsmarknaden och får ett ge-
nomslag på sannolikheten att vara arbets-
lös? Det är troligt att de med störst psyko-
logiska besvär under ungdomsåren, vilka
är de som i stor utsträckning antagligen är
med i dessa psykologiska studier, inte är
del av arbetskraften idag och därför inte
ingår min studie. Vidare är det möjligt att
den första perioden i den adopterades liv
kännetecknades av undernäring, exempel-
vis till följd av ett boende på fattiga barn-
hem med begränsad tillgång till mat,
hungersnöd under vissa år och i vissa re-
gioner eller om mamman missbrukade,
vilket kan ha inneburit att viktiga biolo-
giska funktioner inte tilläts utvecklas fullt
ut. Frågan är också i vilken utsträckning
de som lämnar bort sina barn har sämre
ärftliga anlag (som intelligens) än den ge-
nomsnittlige svenske individen. Till viss
del borde de flesta av dessa egenskaper
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6 Se studier av Österberg [2000] och Björk-
lund & Richardsson [2001].
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vara korrelerade med i vilken ålder indi-
viden blir adopterad. Vi kan förvänta oss
att ju yngre individen är vid adoptionstill-
fället desto mindre torde problemen ovan
under ungdomsåren vara, vilket i sin tur
borde innebära mindre problem med an-
passning till arbetsmarknaden i vuxen ål-
der. Rooth [2001b] ger inget entydigt re-
sultat på denna punkt. De som adoptera-
des under det första året har en lägre san-
nolikhet att vara arbetslösa än de som
adopterades senare, men en jämförelse
mellan dem som adopterades vid ett års
ålder och dem som adopterades vid sex
års ålder visar inte på några skillnader i
anpassning till arbetsmarknaden. Studien
(Rooth [2001b]) analyserar även om ni-
vån på BNP för det land individen föddes
i, mätt som ett genomsnitt under indivi-
dens första två levnadsår, påverkar sanno-
likheten att vara arbetslös men utan att
finna någon effekt. Detta sammantaget
innebär att det för adopterade jämfört
med svenskar troligen existerar en icke
observerad familjeeffekt som är positiv
samt en icke observerad adoptionseffekt
(anpassning, uppväxtförhållanden och
biologiska anlag) som är negativ.
Dessutom tillkommer en negativ diskri-
mineringseffekt för adopterade med ett
utländskt utseende, vilket är den effekt vi
är intresserade av. Även om studien kon-
trollerar för många variabler som tidigare
varit svåra att särskilja från diskrimine-
ring kan studien inte separera effekterna
ovan från varandra utan observerar dem
sammantaget. 

2.2 Andra generationens invandrare –
”Sverige-specifika” kunskaper och 
diskriminering 

Till skillnad från adopterade har andra ge-
nerationens invandrare föräldrar varav
minst en själv är invandrare. Att dessa in-
divider är födda i Sverige men har olika
kombinationer av familjesammansättning
leder till ett antal hypoteser om varför det
kan tänkas finnas en skillnad i utfallet på

arbetsmarknaden beroende på om en eller
båda föräldrarna är utrikes födda. En föräl-
der som invandrat till Sverige i vuxen ålder
har med största sannolikhet en sämre för-
måga att lära ut ”Sverige-specifik” kun-
skap än en svenskfödd förälder.7 Denna
förmåga förväntas dessutom vara en avta-
gande funktion av födelselandets närhet
till Sverige. Exempelvis förväntas därför
skillnaden i denna förmåga vara mindre
mellan en förälder född i Danmark och en
förälder född i Sverige än den mellan en
förälder född i Sydeuropa och en svensk
förälder, allt annat lika. Vid en jämförelse
mellan olika familjesammansättningar
men med samma utländska ursprung för-
väntas därmed de med en utrikes född för-
älder (och en svensk förälder) ha en lägre
sannolikhet att vara arbetslös än de som
har två utrikes födda föräldrar. Sverige-
specifikt humankapital skapas dock inte
bara inom familjen utan även inom skolans
värld och tillsammans med kompisar.
Eftersom alla andra generationens invan-
drare är uppväxta i Sverige och har gått i
svensk skola är frågan om detta faktum har
överbryggat de skillnader som kan förvän-
tas uppkomma på grund av skillnader i
familjesammansättning. Men det är möj-
ligt att de med en svensk förälder i större
utsträckning bor i ”svenska” bostadsom-
råden än de med båda föräldrarna födda ut-
omlands och att även detta påverkat inför-
skaffandet av ”Sverige-specifik” kunskap
relevant för arbetsmarknaden. 

Ett viktigt antagande som görs i Ekberg
& Rooth [2001] är att diskriminering på-
verkar andra generationens invandrare
med samma ursprung lika mycket. Det kan
antas att diskriminering inte förekommer
för andra generationens invandrare med
nordiskt, östeuropeiskt och västeuropeiskt
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7 ”Sverige-specifik” kunskap är allt som är re-
levant för arbetsmarknaden och som invandra-
re generellt saknar. De viktigaste faktorerna är
troligen flytande svenska, svensk skolgång, ett
väl utbyggt kontaktnät på arbetsmarknaden
osv.
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ursprung eftersom dessa individer troligen
är väldigt lika svenskar utseendemässigt.8

Därför kan det sägas att en jämförelse av
skillnaden i sannolikheten att vara arbets-
lös för dessa grupper gentemot svenskar
konstanthåller för diskriminering (på
grund av skillnader i utseende). Däremot
kan det inte uteslutas att andra generatio-
nens invandrare från Sydeuropa och från
länder utanför Europa inte påverkas av
etnisk diskriminering på arbetsmarkna-
den. Frågan är här i vilken utsträckning
detta skiljer sig åt beroende på om mam-
man, pappan, eller båda föräldrarna är föd-
da utomlands. Om man har en svensk för-
älder kanske utseendet skiljer sig markant
åt jämfört med om båda föräldrarna är föd-
da utomlands. Dessutom om pappan är in-
vandrare jämfört med om bara mamman är
invandrare har barnet troligen ett utländskt
klingande namn. 

Detta resonemang visar att det finns
flera möjliga kandidater som troligen in-
går i variabeln ”Sverige-specifik” kun-
skap och som kan förklara skillnader i ar-
betslöshet mellan andra generationens in-
vandrare med en invandrad förälder jäm-
fört med om båda föräldrarna är invandra-
re. Min avsikt har inte varit att försöka
särskilja dessa komponenter utan att skat-
ta den totala effekten. Återigen, även om
studien kontrollerar för många variabler,
framförallt diskriminering, som tidigare
varit svåra att särskilja från ”Sverige-spe-
cifik” kunskap kan studien inte separera
effekterna ovan från varandra utan obser-
verar dem sammantaget.

3. Data
De empiriska analyserna baseras på ett
datamaterial som skapats genom att sam-
manföra data från AMS och SCB och vil-
ket innehåller information om hela den
svenska befolkningen i åldern 16–64 år.
Data från AMS (Händel databasen) inne-
håller information om huruvida individen
är registrerad vid arbetsförmedlingen så-
som arbetslös, i arbetsmarknadsutbild-

ning eller i någon annan möjlig kategori.
Data från SCB (Registret över den totala
befolkningen) innehåller information om
sysselsättningsstatus, utbildningsnivå, ci-
vilstånd, ålder, invandringsår, födelseland
och föräldrarnas födelseland. Den totala
databasen innehåller information om
460 272 andra generationens invandrare
och 23 930 utrikes födda adopterade som
var i åldern 16–64 år 1998. Bland dessa
studeras enbart män som tillhör arbets-
kraften och är i åldern 25–55 år för andra
generationens invandrare och 20–35 år
för adopterade. Dessa består av 129 900
individer respektive 3 472 individer.
Detta kraftiga bortfall beror till ungefär
hälften på valet att endast analysera män
och till ungefär hälften på att de som är
yngre än 25 år, respektive yngre än 20 år,
har valts bort.9 I studierna används olika
jämförelsepopulationer av infödda sven-
skar (definierade som födda i Sverige
med båda föräldrarna födda i Sverige) be-
roende på att adopterade och andra gene-
rationens invandrare har olika åldersför-
delning. Jämförelsepopulationen av in-
födda svenskar för de adopterade uppgår
till 39 404 individer och för andra genera-
tionens invandrare till 18 728 individer. 

Flera indikatorer på adopterades/andra
generationen invandrares arbetsmark-
nadsstatus är möjliga. Till följd av att den
årliga inkomsten för individer i åldern
upp till trettio år har visat sig vara lågt
korrelerad med individens inkomster se-
nare i livet (se Björklund [1993]), och
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8 Det är möjligt att diskriminering inte bara
existerar för dem med utländskt utseende utan
att diskriminering även förekommer för dem
med ett utländskt klingande namn.
9 Viss ytterligare selektion har gjorts i respek-
tive studie. Exempelvis har de med ursprung i
USA och Oceanien samt andra generationens
invandrare med föräldrar födda i olika utländ-
ska regioner (exempelvis de med en förälder
född i Tyskland och den andra född i Iran) ute-
slutits. Se Rooth [2001b] samt Ekberg &
Rooth [2001] för en noggrannare beskrivning. 
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därmed inte är ett bra mått på individens
produktiva egenskaper, har studierna valt
att analysera skillnader i arbetslöshet
istället för skillnader i inkomster. Arbets-
löshetstalet mäts som andelen av dem i
arbetskraften som var sysselsatta tredje
veckan i november 1998.10

Adopterade har delats upp i två kate-
gorier: de som kan förmodas ha ett ut-
seende liknande svenskars och de som
kan förmodas ha ett utländskt utseende.11

Den senare gruppen kan delas in i tre ka-
tegorier: de som adopterats från Asien,
från Latinamerika samt en sammanslagen
grupp bestående av dem som adopterats
från Mellanöstern och Afrika. Tabell 1 vi-
sar att jämförelsegruppen av infödda
svenskar (Svenskar-III) har den lägsta
graden av arbetslöshet och att de adopte-
rade med ”svenskt” utseende har en ar-
betslöshet som endast är cirka en procent-
enhet högre. Däremot är skillnaden i ar-
betslöshet gentemot infödda svenskar be-
tydligt större för adopterade med ”ut-
ländskt” utseende. De har en arbetslöshet
som är cirka tio procentenheter högre än
jämförelsegruppen av infödda svenskar.
Det är därmed lätt att tolka detta som ett
bevis för att det förekommer etnisk dis-
kriminering på den svenska arbetsmark-
naden på grund av hudfärg. Men det är
möjligt att dessa skillnader kan förklaras
av skillnader i observerade egenskaper.
Som vi ser i Tabell 1 finns det ingen stör-
re skillnad i genomsnittligt antal år i ut-
bildning mellan de olika grupperna av
adopterade och infödda svenskar. Där-
emot är de adopterade med ”utländskt”
utseende i genomsnitt nästan fyra år yng-
re än de två andra grupperna av infödda
svenskar och adopterade med ett
”svenskt” utseende.

Andra generationens invandrare har
delats upp efter två linjer. Först har det
gjorts en uppdelning beroende på om
mamman, pappan eller båda föräldrarna
är födda utomlands. Därefter har en upp-
delning gjorts efter föräldern/föräldrarnas
ursprung i följande kategorier: Finland,

andra nordiska länder, Västeuropa, Östeu-
ropa, Sydeuropa samt utom-Europa.12 I
Tabell 1 har dock de nordiska respektive
de europeiska grupperna slagits samman.
Eftersom de med en utomeuropeisk bak-
grund i huvudsak är i åldern 25–35 år har
en specifik jämförelsegrupp av infödda
svenskar skapats för dem (Svenskar-II i
Tabell 1). Tabell 1 visar att arbetslöshet är
mer förekommande för nästan alla grup-
per av andra generationens invandrare.
Speciellt är detta fallet för de andra gene-
rationens invandrare som har båda föräld-
rarna födda i ett utomeuropeiskt land; de
har en arbetslöshet på cirka 20 procent.
Dessutom är det tydligt att, givet samma
ursprung, de som har en förälder som är
infödd svensk har en lägre arbetslöshet än
de som har båda föräldrarna födda utom-
lands. Precis som för adopterade är det
dock osäkert att dra några slutsatser redan
här eftersom både genomsnittlig utbild-
ningsnivå och åldersfördelning skiljer sig
åt mellan grupperna. Man måste därför
kontrollera för dessa skillnader i observe-
rade egenskaper med hjälp av statistiska
metoder och först därefter analysera
eventuella kvarstående skillnader i graden
av arbetslöshet.

Innan jag presenterar våra empiriska
resultat skall det påpekas att den under-
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10 Individer som var arbetslösa eller i arbets-
marknadsutbildning under tredje veckan i no-
vember 1998 räknas som arbetslösa (identifie-
ras från Händel-registret) och individer som
var sysselsatta under samma period, oavsett
inkomst, räknas som i arbete (identifieras från
ÅRSYS-registret). Summan av dessa individer
utgör den totala arbetskraften.
11 De som antagits ha ett utseende liknande
svenskars är de som adopterats från Danmark,
Norge, Finland, Polen, England, Tyskland (öst
och väst), Belgien, Holland, Estland, Lettland
och Litauen. 
12 Även om kategorin utom-Europa är väldigt
heterogen är det ingen mening att dela upp
den ytterligare eftersom varje cell då kommer
att innehålla för få individer för att analys
skall kunna göras.
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sökta perioden (år 1998) har föregåtts av
en ganska speciell utveckling av den
svenska arbetsmarknaden vilket lett till
stora regionala skillnader i arbetslöshet.
Till viss del har detta kontrollerats för ge-
nom att inkludera arbetslöshetsnivån i
den kommun där individen är bosatt.

4. Empiriska resultat
Den statistiska metod vi använt baseras
på en två-stegs strategi som innebär att
först skattas separata regressioner (s k
probit-modell) för respektive grupp av
adopterade/andra generationens invandra-
re och infödda (se Rooth [2001b] för en
mer omfattande beskrivning av denna
metod). Därefter, genom att använda re-

gressionskoefficienterna skattade i det
första steget, delas den totala skillnaden i
arbetslöshet mellan två grupper upp i en
förklarad och en oförklarad del.13 Den
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Tabell 1 Deskriptiv statistik.  

Ålder Antal år i Arbets- Antal
utbildning löshet individer

Svenskar-I (jmf. med 2:a generation) 40,2 11,9 5,7 39 404
Svenskar-II (jmf. med 2:a generation med 

utomeuropeiskt ursprung) 28,6 12,0 7,4 9 282
Svenskar-III (jmf. med adopterade) 28,3 11,9 9,0 18 728

Adopterade:
Med svenskt utseende 28,3 12,1 10,2 353
Med utländskt utseende 24,6 11,8 18,8 3 119

Varav adopterade från:
Asien 24,7 11,9 16,5 2 000
Latinamerika 23,7 11,4 24,7 844
Mellanöstern/Afrika 25,6 11,8 17,1 275

Andra generationens invandrare:
Mamma född i Norden 36,8 11,7 8,4 22 634
Pappa född i Norden 38,6 11,8 8,0 40 672
Båda föräldrarna födda i Norden 34,1 11,5 10,7 20 193

Mamma född i Europa 35,3 12,3 7,7 18 425
Pappa född i Europa 37,4 12,4 5,8 14 620
Båda föräldrarna födda i Europa 36,4 12,3 9,5 10 416

Mamma född utom-Europa 32,6 12,7 9,5 1 812
Pappa född utom-Europa 35,5 13,1 5,1 777
Båda föräldrarna födda utom-Europa 28,1 11,6 20,3 384

Källa: Rooth [2001b] och Ekberg & Rooth [2001]. Svenskar-I, Svenskar-II och Svenskar-III ut-
gör jämförelsepopulationer av infödda svenskar för andra generationens invandrare, för andra
generationens invandrare med utomeuropeiskt ursprung respektive adopterade.

13 Den totala skillnaden i arbetslöshet mellan
två grupper, betecknad med SV respektive
INV, kan beräknas som där ArbSV – ArbINV =
P
–
r
–

(XSVâSV) – P
–
r
–

(XINVâINV) = [P
–
r
–

(XSVâSV) –
P
–
r
–

(XINVâSV)] + [P
–
r
–
(XINVâSV) – P

–
r
–
(XINVâINV)] där

ArbSV och ArbINV är de genomsnittliga arbets-
löshetsnivåerna för svenskar respektive adop-
terade/andra generationens invandrare.
P
–
r
–
(XSVâSV) är den genomsnittliga predikterade

arbetslöshetsnivån när svenskarnas regres-
sionskoefficienter och observerade egenskaper
använts, P

–
r
–

(XINVâINV) är den genomsnittliga
predikterade arbetslöshetsnivån när adoptera-
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förklarade delen anger den skillnad i ar-
betslöshet mellan infödda svenskar och
adopterade/andra generationens invandra-
re som förklaras av att de senare inte har
samma observerade egenskaper som
svenskar (givet att avkastningen/regres-
sionskoefficienterna på dessa egenskaper
är densamma för adopterade/andra gene-
rationens invandrare och infödda). De ob-
serverade variabler som används i studi-
erna är utbildningsnivå, ålder, civilstånd,
och arbetslöshet på kommunnivå. Den
oförklarade delen anger den skillnad i ar-
betslöshet mellan infödda svenskar och
adopterade/andra generationens invandra-
re som uppkommer på grund av skillna-
der i avkastning/regressionskoefficienter
(givet invandrarnas faktiskt observerade
egenskaper). Dessa skillnader i avkast-
ning/regressionskoefficienter kan upp-
komma om det finns egenskaper som inte
observerats men som påverkar de olika
grupperna på olika sätt (denna effekt upp-
kommer genom en korrelation mellan de
observerade och de icke observerade vari-
ablerna) och/eller om adopterade/andra
generationens invandrare är diskriminera-
de och därför inte får samma avkastning
på exempelvis utbildning. I avsnittet ovan
diskuterades flera tänkbara variabler som
inte är möjliga att observera med de re-
gisterdata som används i analysen vilket
gör att det, trots valet av invandrargrupp,
inte blir möjligt att hävda att skillnaden i
arbetslöshet mellan adopterade och inföd-

da svenskar uteslutande beror på diskri-
minering.

4.1 Adopterade

För adopterade med ”utländskt” utseende
är sannolikheten att vara arbetslös 10 pro-
centenheter högre än för infödda (se
Tabell 2). Skillnaden är statistiskt signifi-
kant. Den största skillnaden, cirka 16 pro-
centenheter, i sannolikheten att vara ar-
betslös erhålles för adopterade från Latin-
amerika. Däremot finner studien ingen
signifikant skillnad i sannolikheten att va-
ra arbetslös mellan infödda svenskar och
adopterade med ”svenskt” utseende. 

Hur kan dessa skillnader förklaras?
Helt klart förklaras skillnaderna mellan
adopterade och infödda svenskar inte av
skillnader i observerade egenskaper så-
som utbildningsnivå, civilstånd, ålder etc

Fortsättning fotnot 13

des/andra generationens invandrares regres-
sionskoefficienter och observerade egenskaper
använts osv. Den första termen inom hakpa-
rentes utgör en skattning av den skillnad i ar-
betslöshet som kan tillskrivas skillnader i ob-
serverade egenskaper. Den andra termen inom
hakparentes utgör en skattning av den skillnad
i arbetslöshet som kan tillskrivas skillnader i
regressionskoefficienter. Skillnaderna i regres-
sionskoefficienter kan uppkomma på grund av
icke observerade egenskaper och/eller diskri-
minering.

Tabell 2 Skillnader i arbetslöshet (procentenheter) gentemot jämförbara sven-
skar. Adopterade, män 20–35 år.

Total Förklarad Oförklarad Antal
skillnad skillnad skillnad individer

Adopterade med svenskt utseende 1,2 –0,4 1,6 353 
Adopterade med utländskt utseende 9,8* 3,3* 6,5* 3 233

Varav adopterade från:
Asien 7,5* 2,5* 5,0* 2 000
Latinamerika 15,7* 5,5* 10,2* 844
Mellanöstern/ Afrika 8,1 1,9* 6,2 275

Källa: Rooth [2001b], * anger att estimatet är signifikant skilt ifrån 0 på 5-procentsnivån.
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(anges i tabellen som Förklarade skillna-
der) utan det är den oförklarade skillna-
den som svarar för den största delen av
den totala skillnaden. Denna oförklarade
skillnad kan tillskrivas skillnader mellan
infödda svenskar och adopterade i icke
observerade egenskaper och/eller diskri-
minering. I avsnitt två ovan angavs att
adopterade troligen besitter egenskaper
som inte kan observeras och som avviker
från infödda svenskars. Exempelvis tyder
andra studier på att de adopterades föräld-
rar är positivt selekterade i den bemärkel-
sen att de i genomsnitt har högre inkoms-
ter och högre utbildning än vad infödda
svenskars föräldrar har. Allt annat lika
borde detta innebära att adopterade skulle
ha en högre sannolikhet att ha arbete än
jämförbara svenskar via preferenser för
utbildning och/eller ett bättre nätverk på
arbetsmarknaden. Ytterligare andra studi-
er tyder på att adopterade samtidigt också
kan förväntas ha en lägre sannolikhet att
ha arbete beroende på sitt genetiska arv
(t ex om de som lämnar bort sina barn är
individer med ofördelaktiga/sämre gene-
tiska egenskaper), på grund av att de bli-
vit undernärda under graviditet och späd-
barnsålder (vilket påverkat kroppens bio-
logiska utveckling) eller på grund av psy-
kologiska men av att vid tidig ålder ryck-
as upp från en miljö och hamna i en helt
ny med nya föräldrar, nytt språk m m.

På grund av den möjliga förekomsten
av skillnader i sådana icke observerade
egenskaper är det en förhastad slutsats att
säga att diskriminering p g a skillnad i
hudfärg är kring sex procentenheter. Men
samtidigt är det ett faktum att studien inte
finner några skillnader i sannolikheten att
ha arbete för adopterade med ”svenskt”
utseende. Jag återkommer till detta i mina
slutsatser nedan.

4.2 Andra generationens invandrare

Liksom för adopterade förklaras den tota-
la skillnaden i arbetslöshet mellan inföd-
da svenskar och olika grupper av andra

generationens invandrare inte av skillna-
der i observerade egenskaper såsom ut-
bildning, ålder, civilstånd etc utan främst
av icke förklarade skillnader i skattade
koefficienter, skillnader som i sin tur kan
bero på skillnader i icke observerade
egenskaper och/eller diskriminering (se
Tabell 3). 

Resultaten i Tabell 3 visar också att
familjesammansättningen för den andra
generationens invandrare spelar en bety-
dande roll för sannolikheten att vara ar-
betslös. Givet samma utländska bakgrund
har individer där båda föräldrarna är föd-
da utomlands en högre sannolikhet att va-
ra arbetslösa än de som har en förälder
som är född i Sverige. Störst är denna
skillnad utifrån familjesammansättningen
för personer med utomeuropeisk bak-
grund, för vilka den uppgår till cirka 10
procentenheter. Därpå kommer personer
med sydeuropeisk, östeuropeisk och finsk
bakgrund, med cirka fem till två procent-
enheter. Det finns dock undantag. För
dem som har föräldrar från Danmark och
Norge (kategorin andra nordiska länder)
eller från Västeuropa finner studien inga
sådana familjebaserade skillnader. Tabell
3 visar också att det finns en tendens till
att det är mer fördelaktigt om mamman är
född i Sverige än att pappan är det. Detta
skulle kunna tolkas som att det är viktigt
för effektiviteten i produktionen av ”Sve-
rige-specifik” kunskap (exempelvis
språkkunskaper) att under uppväxten ha
tillgång till en mamma som är infödd
svensk och att denna egenskap är viktiga-
re än att ha tillgång till ett svenskt nätverk
på arbetsmarknaden via en pappa som är
född i Sverige.14 Det skall dock påpekas
att dessa familjebaserade (och oförklara-

Ekonomisk Debatt 2001, årg 29, nr 8 543

14 Denna tolkning bygger på det något tradi-
tionella synsättet att mamman är mer före-
kommande i hemmet för att hjälpa barnen
med läxor osv, medan pappan är mer förekom-
mande i arbetslivet och därför har ett större
nätverk av arbetsmarknadskontakter än mam-
man.
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de) skillnader i arbetslöshet mellan dem
med en svensk pappa och dem med en
svensk mamma oftast är små.

Forskning rörande arbetsmarknadsut-
fallet för första generationens invandrare
visar att detta varierar med vilken region
individen kommer från. Framförallt har
det visat sig att utomeuropeiska invandra-
re har haft det svårt att finna en bra posi-
tion på den svenska arbetsmarknaden.
Frågan är om dessa problem även förs
över till deras barn som är födda i
Sverige. För att fullt ut kunna besvara
denna fråga skulle man behöva kunna gö-
ra en direkt koppling mellan föräldrarnas
permanenta inkomster och individens

(deras barns) utfall på arbetsmarknaden,
vilket det tyvärr inte finns (data)underlag
för i detta datamaterial. Istället jämför
studien hur individer med båda föräldrar-
na födda utomlands, men med ett ur-
sprung i olika regioner, lyckas på arbets-
marknaden. Den andra generationens in-
vandrare som har båda föräldrarna födda i
andra nordiska länder förutom Finland
har en oförklarad skillnad i arbetslöshet
på runt två procentenheter, de med båda
föräldrarna födda i Finland och Östeuro-
pa har en oförklarad skillnad i arbetslös-
het på runt fyra procentenheter, de med
båda föräldrarna födda i Sydeuropa på
runt åtta procentenheter och de med båda
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Tabell 3 Skillnader i arbetslöshet (procentenheter) gentemot jämförbara
svenskar. Andra generationens invandrare, män 25–55 år.

Total Förklarad Oförklarad Antal
skillnad skillnad skillnad individer

Norden
Från Finland:
Mamman 3,23* 1,05 2,18* 9 878
Pappan 2,59* 0,72 1,87* 25 078
Båda föräldrarna 5,42* 1,33* 4,09* 15 939
Från andra nordiska länder:
Mamman 2,29* 0,30 1,99* 12 756
Pappan 1,90* 0,07 1,83* 15 594
Båda föräldrarna 3,33* 1,31* 2,02* 4 254

Europa
Från Västeuropa:
Mamman 1,26 –0,25 1,51 8 845
Pappan –0,08 –0,74 0,66 9 326
Båda föräldrarna –0,56 –0,90 0,34 2 753
Från Östeuropa:
Mamman 1,47 –0,34 1,81 6 033
Pappan –0,08 –0,56 0,48 4 536
Båda föräldrarna 1,35 –2,46* 3,82* 4 072
Från Sydeuropa:
Mamman 4,82* 1,07 3,75* 3 547
Pappan 3,25 0,45 2,80 758
Båda föräldrarna 9,85* 1,89* 7,96* 3 591

Utom-Europa
Mamman 2,08 –2,17 4,25 1 812
Pappan –2,27 –3,33 1,06 777
Båda föräldrarna 12,9* 0,25 12,6* 384

Källa: Rooth & Ekberg [2001]. * anger att estimatet är signifikant skilt ifrån 0 på 5-procents-
nivån.
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föräldrarna födda i ett land utanför
Europa på runt tretton procentenheter.
För dem som har båda föräldrarna födda i
Västeuropa finner studien inga skillnader
gentemot infödda svenskar. 

Som tidigare påpekats, om en förälder
är född i Sverige tenderar dessa skillnader
mellan olika ursprung att avsevärt minska
och i vissa fall t o m försvinna. En möjlig
tolkning av dessa resultat är att det att ha
en svensk förälder bidrar till ökade språk-
kunskaper i svenska och en allmän hjälp
rörande hur det svenska samhället funge-
rar (nätverk etc) vilket de vars föräldrar är
födda utomlands inte har samma möjlig-
heter att få hjälp med. Återigen måste det
dock påpekas att dessa resultat kan gene-
reras av skillnader i icke observerade
egenskaper. Exempelvis är det möjligt att
de som väljer att skaffa barn över etniska
gränser är positivt selekterade ur invan-
drarpopulationen. De invandrare som
skaffar barn med en infödd svensk kan
tänkas vara de som har lättare för att lära
sig andra språk och att denna egenskap
sen ärvs av barnen. Det är också möjligt,
som tidigare påpekats, att diskriminering
påverkar de två grupperna av andra gene-
rationens invandrare olika. Speciellt kan-
ske det är fallet för dem med en utomeu-
ropeisk bakgrund.

5. Slutsatser
En första slutsats är att jag inte kunnat
förkasta att diskriminering på grund av
hudfärg faktiskt förekommer på den sven-
ska arbetsmarknaden. Om den icke obser-
verade positiva familjeeffekten och den
icke observerade negativa adoptionseffek-
ten exakt tar ut varandra, vilket de verkar
göra för adopterade med svenskt utseen-
de, för vilka studien inte finner några
skillnader gentemot infödda svenskar, in-
nebär det att diskriminering på grund av
hudfärg medför cirka sex procentenheters
större sannolikhet att vara arbetslös jäm-
fört med dem som inte diskrimineras.
Denna form av diskriminering förvärras

troligen ytterligare om personen dessut-
om har ett utländskt namn, en utländsk
utbildning och talar svenska med bryt-
ning. 

Vi fann dessutom att ”Sverige-speci-
fik” kunskap verkar vara väldigt viktigt
för att finna en bra position på arbets-
marknaden. Denna slutsats kan dras från
en jämförelse av sannolikheten för arbets-
löshet för grupper med samma utländska
bakgrund, men där en förälder är född i
Sverige respektive där båda föräldrarna är
födda utomlands. Om vi tittar på resulta-
ten för gruppen av andra generationens
invandrare med utomeuropeisk bakgrund
finner vi att om båda föräldrarna är födda
utomlands så är sannolikheten att vara ar-
betslös cirka elva (åtta) procentenheter
högre än om mamman (pappan) är
svensk. Detta resultat visar också på en
intressant skillnad gentemot tidigare stu-
dier om andra generationens invandrare
som inte gjort skillnad beroende på om
enbart mamman, pappan eller båda för-
äldrarna är födda utomlands (se exempel-
vis Ekberg [1997] och Österberg [2000]).
Till skillnad från de studierna finner den-
na studie grupper av andra generationens
invandrare som lyckas avsevärt sämre än
jämförbara svenskar på arbetsmarknaden.
Det vill säga, de skillnader som man fin-
ner mellan första generationens invandra-
re som invandrat från länder utanför
Europa och svenskar tenderar att föras
över till dessa invandrares barn. En viktig
pusselbit i detta sammanhang förefaller
vara bristen på ”Sverige-specifik” kun-
skap hos föräldrarna till dessa andra ge-
nerationens invandrargrupper. Tyvärr kan
vi inte säga något om vilka de faktorer är
som utgör denna ”Sverige-specifika”
kunskap. Troligen är språk och personliga
nätverk viktiga. I en annan studie som
analyserar invandrare som kom till
Sverige i vuxen ålder och därmed uppvi-
sar stor variation i sina svenska språkkun-
skaper finner jag (se Rooth [2001a]) att
”att ha bra språkkunskaper” (en nivå mot-
svarande godkända kunskaper i det sven-
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ska språket i årskurs 9) medför en avse-
värt lägre sannolikhet att vara arbetslös. 

Det bör dock framhållas att tolkningen
av resultaten i studierna ovan är något
osäkra då de inte har kunnat kontrollera
för föräldrarnas påverkan via preferenser
för utbildning och/eller tillgång till nät-
verk (familjeeffekter) och inte heller för
att adopterade kanske avviker via kanske
framförallt psykologiska faktorer (adop-
tionseffekter). I ett nytt datamaterial har,
utöver den information som finns i studi-
en ovan, även inkluderats individens be-
tyg från årskurs 9 i matematik, svenska
och engelska samt föräldrarnas utbild-
ningsnivå. Att även kunna kontrollera för
dessa egenskaper gör att vi i de komman-
de studierna kommer att kunna vara sä-
krare på hur resultaten skall tolkas.
Dessutom kommer betydelsen av språk-
kunskaper och sociala nätverk att speci-
fikt analyseras i en djupintervju av flyk-
tinginvandrare som nu varit i Sverige i tio
år. Denna intervju planeras påbörjas un-
der hösten 2001. 
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