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Löneutveckling bland invandrade och infödda  
– betydelsen av arbetsplatser och yrken 

av 

Tove Eliasson♣ 

2013-03-11 

Sammanfattning 
Rapporten studerar löneutvecklingen för invandrade från länder utanför väst-
världen relativt utvecklingen för infödda. Genom att dela upp relativlöne-
förändringen i löneökningar inom arbetsplatser och yrken samt löneökningar 
från rörelser mellan arbetsplatser och yrken får vi en bild av betydelsen av de 
mekanismer som påverkar löneutvecklingen. Invandrargruppens relativlöner 
ökar främst inom arbetsplatser och yrken, vilket antyder att arbetsgivarna med 
tiden lär sig om arbetstagarnas produktivitet och därmed ökar lönerna. De 
invandrade som har en högskoleutbildning ökar inte sina löner genom 
yrkesrörlighet i samma utsträckning som högskoleutbildade infödda gör. Det 
kan tolkas som att invandrargruppen inte har tillgång till alla yrken på 
arbetsmarknaden.   
  

                                                 
♣ Uppsala universitet, IBF. Tel: 018-471 65 08, tove.eliasson@ibf.uu.se. Denna text är en 
sammanfattning av Eliasson (2013), där ytterligare detaljer och analyser redogörs för. Jag är 
tacksam för värdefulla kommentarer från Oskar Nordström Skans, Per-Anders Edin, Matz 
Dahlberg, Fredrik Heyman, Francis Kramarz, Lori Beaman, Cynthia Kinnan, Jonathan Guryan 
och Seema Jayachandran. Många tack även till seminariedeltagare på IBF, UCLS och 
Northwestern University samt konferensdeltagare på ESPE i Bern 2012, IEB Summer School i 
Barcelona och ”Workshop on Linked Employer-Employee Data” i Porto 2011. 
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1 Inledning 
Många europeiska länder har upplevt att invandrare som anlänt de senaste åren 
har haft stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden (OECD 2011). I 
ljuset av detta har alltmer fokus riktats mot att förstå de mekanismer som avgör 
hur väl utrikesfödda etablerar sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland. 
Studien syftar till att beskriva löneassimileringen1 i Sverige för invandrade från 
länder utanför västvärlden och belysa var på den svenska arbetsmarknaden som 
gruppen ökar sina relativlöner jämfört med infödda. Genom att förstå det får vi 
en inblick i vilka faktorer som påverkar de invandrades arbetsmarknads-
etablering. 

Invandrade från västvärlden har haft en hög sysselsättningsgrad och höga 
löner på de flesta europeiska arbetsmarknader, medan det som regel inte har 
gällt för invandrade från länder utanför västvärlden. Det gör det viktigt att 
studera inkomst- och löneassimilering separat för de två grupperna.2 Sarvimäki 
(2011) visar för Finland att största delen av inkomstupphämtningen för 
invandrargruppen kan tillskrivas den ökade sysselsättningsgraden efter en tid i 
landet, medan Husted m.fl. (2001) menar att även ökade relativlöner bidrar till 
ökad relativinkomst för de invandrade i Danmark. Le Grand och Szulkin 
(2002) använder sig av tvärsnittsdata från 1995 och visar att efter sex år i 
Sverige är lönegapet mellan invandrade män från icke-europeiska länder 18 
procent. Gapet har minskat till 12 procent efter 20 år i Sverige. Gapet är, enligt 
studien, mindre för kvinnor och de har också en större löneupphämtning med 
tid i Sverige. Dock bör dessa resultat tolkas med viss försiktighet på grund av 
svårigheterna att med tvärsnittsdata kontrollera för effekten av invandringsår på 
lönenivån. 

Lönegapet mellan den infödda befolkningen och de invandrade påverkas 
också av segregationen på arbetsmarknaden.3 Skans och Åslund (2010) visar 
att invandrare i Sverige i högre utsträckning arbetar med kollegor med 
invandrarbakgrund än vad infödda gör, vilket i sin tur är förknippat med lägre 
arbetsinkomster. Samtidigt är den ökade lönespridningen de senaste 20 åren 
främst driven av ökade löneskillnader mellan företag (Edin m.fl. 2007). Av den 

                                                 
1 Med löneassimilering menas den process genom vilken lönen för de invandrade närmar sig 
lönerna för infödda. Här studerar man alltså vad som påverkar löneutvecklingen för invandrade 
respektive infödda. 
2 Se Lalonde och Topel (1992), Hayfron (1998), Barth m.fl. (2012), Shields och Price (1998) för 
internationella resultat och Arai m.fl. (2000), Hammarstedt och Shukur (2006), Edin m.fl. (2000) 
för Sverige. 
3 Se Tomaskovic-Devey m.fl.(2006), Catanzarite (2000), Elliott och Lindley (2008) för internat-
ionella resultat och Le Grand och Szulkin (2002) för Sverige. 
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anledningen är det viktigt att förstå hur etnisk sortering mellan arbetsplatser 
påverkar den relativa lönetillväxten för invandrargruppen.  

Två hinder för att etablera sig på ett nytt lands arbetsmarknad är avsaknaden 
av kunskaper som är specifika för värdlandet, såsom språk och kulturella 
koder, samt svårigheter att signalera kompetens och tidigare erfarenheter. I den 
här studien skattas en löneassimileringsmodell där relativlöneökningen delas 
upp i löneökningar inom arbetsplatser och yrken, samt löneökningar från 
rörelser mellan yrken och arbetsplatser.4 Genom att studera var de invandrades 
relativlön ökar jämfört med de infödda kan vi få indikationer om dessa fakto-
rers relativa påverkan på arbetsmarknadsetablering i Sverige.  

Studien visar att invandrade från länder utanför västvärlden i Sverige idag 
har en ökning av relativlönen med mellan 5–8 procentenheter på 30 år från ett 
initialt lönegap på mellan -16 och -19 procent. Det innebär att ett betydande 
lönegap består även efter 30 år. De högskoleutbildade har störst initialt lönegap 
men de är också den grupp vars relativlön ökar mest med tiden i Sverige. 
Oavsett utbildningsnivå så förklaras de invandrades relativlöneökning främst 
av högre lönetillväxt inom arbetsplatser och yrken än vad infödda med samma 
utbildningsnivå har. Det kan tolkas som att arbetsgivarna har en initialt låg 
värdering av de invandrades kompetens som revideras upp då de lär sig om 
arbetstagarens faktiska produktivitet och därmed ökar också lönen. Varken 
rörelser mellan företag eller yrken bidrar till att minska lönegapet mellan de 
infödda och de invandrade. Högskoleutbildade invandrade uppnår inte lika 
stora löneökningar från yrkesrörlighet som jämförbara infödda gör. Det kan 
tolkas som att erfarenheter och examina från hemlandet är svåra att överföra till 
den svenska arbetsmarknaden, vilket begränsar det antal yrken man kan få 
anställning inom.  

2 Data 
Den här studien använder registerdata från Statistiska centralbyrån för åren 
1995–2008. Information om löner finns i ett dataset som täcker hela den 
offentliga sektorn samt ett stratifierat urval av den privata sektorn varje år. När 
ett företag är i urvalet betyder det att löneinformation finns för alla dess 
anställda och totalt sett täcker datasetet cirka 50 procent av alla anställda i den 
privata sektorn. Löner är registrerade som heltidsekvivalenter5 och 130 yrken 

                                                 
4Barth m.fl. (2012) och Damas De Matos (2011) utför liknande analyser för Norge respektive 
Portugal.  
5 Lönen är omräknad till en heltidsmånadslön oavsett hur många timmar individen har arbetat 
den specifika månaden. 



IFAU – Löneutveckling bland invandrade och infödda 5 

studeras. Förutom informationen om specifika anställningar innehåller datasetet 
individinformation såsom ålder, kön, födelseland, invandringsår och högsta 
uppnådda utbildningsnivå. Variabeln födelseland används för att avgöra om en 
individ kommer från västvärlden eller inte, även om landsindelningen inte är 
perfekt (se Eliasson (2013) för detaljer). Här studeras enbart löneassimileringen 
för individer med ursprung i länder utanför västvärlden, vilka i fortsättningen 
kommer att refereras till som invandrargruppen.6  

Tabell 1 Beskrivning av individer, 2002 

 Företagsdata (urvalsdata) 
 Infödda Utrikesfödda 
   
Ålder (medel) 45,544 42,086 
Man 0,452 0,487 
   
<25 år 0,007 0,008 
>25 år & <35 år 0,167 0,172 
>35 år & <45 år 0,278 0,438 
>45 år & <55 år 0,309 0,316 
>55 år 0,239 0,066 
   
Högst grundskola 0,143 0,195 
Gymnasium 0,480 0,404 
Mer än gymnasium 0,377 0,401 
   
Månadslön (SEK) 23 042 19 266 
Sysselsättningsgrad 0,989 0,956 
   
År sedan invandring  11,960 
<5 år i Sverige  0,103 
>5 år & <10 år i Sverige  0,328 
<10 år & <20 år i Sverige  0,432 
>20 år i Sverige  0,136 
   
Antal 1 541 640 56 025 

Tabell 1 och Tabell 2 beskriver de infödda och utrikesfödda som är i lönedatat 
under år 2002.7 Oavsett bakgrund är den yngsta gruppen starkt underrepresen-
terad i datasetet, vilket har att göra med att de som uppdaterar sin utbildnings-

                                                 
6 Jag begränsar datasetet till de som invandrat tidigast 1975, samt till de som har invandrat som 
vuxna (alla som invandrat innan 20 års ålder är exkluderade), samt exkluderar individer som 
under den observerade tiden ändrar sin högsta utbildningsnivå. 
7 Se Eliasson (2013) för ytterligare beskrivning. 
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status under observationsperioden är utelämnade från analysen. Det är inte 
förvånande att en stor andel av de utrikesfödda har en högskoleutbildning, då 
invandrargruppen är mycket heterogen och många kohorter av invandrare har 
varit välutbildade (Eriksson 2007).8 I genomsnitt har invandrargruppen ca 84 
procent av de inföddas löner. 

Tabell 2 Beskrivning av arbetsplatser och yrken, 2002 

 Företagsdata (Urvalsdata) 
 Infödda Utrikesfödda 
   
Arbetsplatssegregering   
   
<10 % utrikesfödda 0,928 0,561 
<25 % & >10 % utrikesfödda 0,056 0,234 
<50 % & >25 % utrikesfödda 0,014 0,152 
<75 % & >50 % utrikesfödda 0,002 0,044 
>75 % utrikesfödda 0,005 0,012 
   
Antal  1 458 138 51 103 
   
Yrkessegregering   
   
<5 % utrikesfödda 0,844 0,543 
<10 % &  >5 % utrikesfödda 0,1 0,21 
<20 % & >10 % utrikesfödda 0,057 0,248 
   
Antal 1 541 640 56 025 

Det är tydligt från Tabell 2 att de utrikesfödda arbetar på arbetsplatser med fler 
utrikesfödda kollegor än vad infödda gör.9 Fler än 90 procent av de infödda 
arbetar på arbetsplatser med mindre än 10 procent utrikesfödda kollegor, 
medan mer än hälften av de invandrade arbetar på arbetsplatser med mer än 10 
procent utrikesfödda kollegor. Det är känt att arbetsplatssegregeringen är större 
bland små företag, som här har en lägre sannolikhet att vara i företagsurvalet. 
Samma segregationsmönster kan även ses i termer av yrken, där många 
invandrade arbetar i yrken med en majoritet utrikesfödda kollegor. 

                                                 
8 För grupperna från Europa utom EU25, Asien, Sydamerika och Afrika har andelen som har 
invandrat med någon form av högskoleutbildning ökat stegvis från gruppen som invandrade för 
1990, till de som invandrade på 90-talet, tills slutligen de som invandrade 2000–2005 (Eriksson 
2007). 
9 Då invandrade från länder i västvärlden är uteslutna från analysen innefattar följande analyser 
enbart invandrade från länder utanför västvärlden samt infödda. 
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3 Beskrivning av löneassimileringen 
I denna rapport studeras hur lönerna för de invandrare som har arbete förändras 
med vistelsetid i Sverige. Figur 1 beskriver hur relativlönen utvecklas med tid i 
Sverige, med kontroller enbart för kön, ålder och invandringskohort. 
Relativlönen ökar från -17 procent av de inföddas genomsnittslön till omkring  
-15 procent efter 30 år, vilket är en mycket långsam upphämtningstakt med 
tanke på storleken på det initiala gapet.  

Figur 1 Utveckling av relativlönen 

 
Den streckade linjen i figuren visar sysselsättningsgraden i invandrargruppen 
vid olika vistelsetid i Sverige. Figuren visar att väldigt få invandrade har ett 
arbete direkt efter ankomsten, vilket gör att den lön som de invandrare som har 
arbete de första åren tjänar inte är ett representativt mått på etableringen av 
invandrargruppen i stort. Den genomsnittliga relativlönen under de allra första 
åren är högre än senare år, vilket implicerar att de som hittar arbete de första 
åren tycks ha andra egenskaper än de som hittar arbete senare. Över tiden 
kommer även de personer som har sämre förutsättningar för etablering på den 
svenska arbetsmarknaden att få arbete. Denna förändring av sammansättningen 
bland de invandrare som är sysselsatta kan göra att genomsnittslönen för 
gruppen sysselsatta invandrare kan bli allt lägre ju längre gruppen varit i 
Sverige. I den empiriska analysen skattas löneassimileringstakten i en ekono-
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metrisk modell, där hänsyn tas till sammansättningen av individer som har ett 
arbete vid olika tidpunkter. 

Figur 2 Utveckling av relativlönen för olika utbildningsgrupper 

 
Figur 2 visar relativlönen för de olika utbildningsgrupperna. Här blir det tydligt 
att det är bland de högskoleutbildade som löneskillnaderna är störst mellan de 
som får ett arbete tidigt och de som först får ett arbete ett antal år senare. De 
har ett initialt lönegap på omkring -19 procent av de inföddas löner (om man 
bortser från toppen de första åren) och sedan ökar de mycket långsamt sin 
relativlön till omkring -16 procent efter 30 år. De andra utbildningsgruppernas 
relativlöner ökar mer, från omkring -18 procent till -12 procent för de med 
gymnasieutbildning, och för de med lägst utbildning från omkring -16 procent 
till -12 procent. Beskrivningen av relativlönens utveckling skiljer sig inte åt 
nämnvärt mellan könen, men däremot är det initiala lönegapet större för män 
(se dessa figurer i Eliasson (2013)). 
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4 Empirisk analys 

4.1 Påverkas löneassimileringen av selektion in i arbete? 
Innan vi går vidare och studerar vilka faktorer som bidrar till löneassimile-
ringen är det viktigt att förstå hur sammansättningen av den grupp som har 
arbete vid olika tidpunkter påverkar skattningen av löneassimileringen. I Figur 
3 jämförs resultat från analyser med och utan kontroller för sammansättningen 
av den grupp som är i arbete vid olika tidpunkter. Den streckade linjen i Figur 3 
visar relativlöneförändringar för gruppen sysselsatta invandrade utan att ta 
hänsyn till individers icke-observerbara egenskaper medan den heldragna linjen 
visar samma skattning när dessa icke-observerbara individegenskaper har 
kontrollerats för. Resultaten presenteras bäst i figurer, där man kan följa 
utvecklingen av lönegapet mellan de invandrade och de infödda över tid i över 
tid i Sverige.10 

Figur 3 ska alltså tolkas som att gruppen med högst grundskola har ett 
initialt lönegap på ca 16 procent, som sedan minskar till omkring 9 procent på 
tio år (se den heldragna linjen). De högskoleutbildade upplever den största 
relativlöneökningen med omkring 8 procentenheter på 30 år (från det initiala 
gapet på omkring -19 procent). De gymnasieutbildade har en relativlöneökning 
på omkring 4 procentenheter de första tio åren men sedan avstannar upphämt-
ningen nästan helt på omkring -15 procent. 

Det är tydligt från Figur 3 att om vi inte skulle kontrollera för samman-
sättningen av individer som har arbete vid olika tidpunkter så skulle vi skatta 
en mycket lägre löneassimilering, och till och med ett ökande lönegap över tid 
(se den streckade linjen). Det här stödjer hypotesen om att de individer som får 
arbete direkt efter att de anlänt till Sverige har bättre förutsättningar för att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden än de som får arbete först efter ett 
antal år. Då studien av Le Grand och Szulkin (2002) använt sig av tvärsnitts-
data har de inte haft möjlighet att kontrollera för skillnaderna mellan de 
individer som får arbete direkt efter ankomsten och de som får arbete senare. 
Det kan vara en bidragande orsak till att de har skattat ett större lönegap vid sex 
år efter invandring än vad jag gör här. 

                                                 
10 Se Eliasson (2013) för ytterligare förklaring av modellen. 



10 IFAU – Löneutveckling bland invandrade och infödda 

Figur 3 Relativlöneutveckling med och utan kontroller för individfixa effekter 

 

4.2 Löneassimilering mellan och inom arbetsplatser 
För att ta reda på hur vilka faktorer som bidrar till löneassimileringen för 
utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden skattar jag en modell över den 
totala relativlönetillväxten. Genom att använda paneldata som sträcker sig från 
1995 till 2008 kan jag kontrollera för den effekt som potentiellt kan uppstå av 
att grupper som har anlänt vid olika tidpunkter har olika möjligheter på 
arbetsmarknaden.  

Denna sammantagna löneassimilering, eller relativlöneförändring, är ett 
resultat av ett flertal faktorer och utifrån den grundläggande skattningen kan vi 
inte avgöra hur de respektive förklaringsmodellerna bidrar till den assimilering 
vi ser. Här är den totala löneassimileringen representerad av den heldragna 
linjen i Figur 4, vilken är samma heldragna linje som i Figur 3. Den streckade 
linjen i figuren i Figur 4 är den skattade relativlöneökningen när man också 
kontrollerar för skillnader i lönenivåer mellan olika arbetsplatser. Men 
lönenivån varierar inte enbart mellan arbetsplatser, utan även mellan anställ-
ningar (matcher mellan en individ och en arbetsplats). Därför visar Figur 4 
också en prickad linje, vilken kontrollerar för lönenivån för den specifika 
anställningen, som beskriver den relativlöneökning som invandrargruppen 
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upplever när man enbart jämför de två gruppernas löneökningar inom sina 
specifika anställningar. 

Figur 4 Löneassimilering inom och mellan arbetsplatser 

 
Den här figuren kan alltså ge oss insikt i var relativlönen för de invandrade 
växer jämfört med infödda. Om vi skulle se att relativlönetillväxten bland 
företag med samma lönenivåer (streckad linje) var mindre än den totala 
relativlöneökningen (heldragen linje) så skulle skillnaden däremellan tolkas 
som den del av relativlöneökningen som beror på att man med tiden rör sig in i 
arbetsplatser med högre genomsnittliga löner. Men här ser vi mycket små 
skillnader mellan den totala löneassimileringen och löneassimileringen bland 
företag med liknande lönenivåer, vilket innebär att de invandrade inte ökar sin 
lön relativt de infödda genom att röra sig in i bättre betalande företag över 
tiden. 

En lägre relativlönetillväxt på en arbetsplats (prickad linje) än den totala 
relativlönetillväxten kan tolkas som att mobilitet på arbetsmarknaden bidrar till 
relativlöneökningen. För de med som högst gymnasieutbildning är relativlöne-
tillväxten inom arbetsplatserna väldigt lik den totala relativlönetillväxten, vilket 
innebär att rörelser mellan arbetsplatser inte bidrar till löneassimileringen för 
de här grupperna. Men för gruppen med högskoleutbildning är relativlöne-
ökningen inom arbetsplatser avsevärt lägre än den totala relativlöneökningen. 
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Dock är de här resultaten skattade med ett dataset som inte täcker hela arbets-
marknaden (se datagenomgång), och när jag utför en känslighetsanalys på hela 
arbetsmarknaden så ändras resultatet för de högskoleutbildade (se Figur 5). 
Anledningen till att jag inte använder data över hela arbetsmarknaden för den 
grundläggande analysen är att det inte finns löneinformation för det datasetet, 
utan enbart approximerade löner konstruerade från årsinkomster och antal 
jobbade månader. Men trots att lönevariablerna alltså skiljer sig åt mellan 
dataseten kan vi dra slutsatsen att även de högskoleutbildades löneassimilering 
främst kan förklaras av relativlöneökningar inom arbetsplatserna. Resultaten 
skiljer sig inte nämnvärt mellan könen, vilket visas i Figur 6. 

Figur 5 Löneassimilering inom och mellan arbetsplatser (Data över hela 
arbetsmarknaden) 
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Figur 6 Löneassimilering mellan och inom arbetsplatser uppdelat på kön 

 

4.3 Löneassimilering mellan och inom yrken 
Här utförs samma analys som ovan, men här delas den totala relativlöne-
tillväxten i dess variation mellan och inom yrken istället för som tidigare 
mellan och inom arbetsplatser. Figur 7 visar dessa resultat. Igen visar den 
heldragna linjen den totala löneassimileringen, och den streckade linjen löne-
assimileringen kontrollerat för yrkets genomsnittliga lönenivå. Dessa två linjer 
ligger väldigt nära varandra, vilket innebär att rörelser in i bättre betalande 
yrken inte bidrar till löneassimileringen. De högskoleutbildade invandrade 
upplever dock en mycket hög löneassimilering inom givna yrken (beskrivet av 
den prickade linjen). Det faktum att den totala löneassimileringen är lägre än 
denna innebär att löneskillnaderna mellan infödda och invandrade högskole-
utbildade ökar över tid på grund av att infödda tjänar mer på yrkesmässig 
mobilitet än vad de invandrade gör. Även den här analysen visar liknande 
resultat för män och kvinnor, se Figur 8.  
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Figur 7 Löneassimilering inom och mellan yrken  

 
Figur 8 Löneassimilering mellan och inom yrken uppdelat på kön 
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5 Jämförelse med tidigare studier 
Damas de Matos (2011) visar för en grupp med arbetskraftsinvandrare i 
Portugal att ungefär en tredjedel av relativlöneökningen jämfört med infödda 
kan tillskrivas rörelser in i bättre betalande företag. Att resultaten för Sverige 
skiljer sig åt kan sannolikt förklaras av att gruppen som hon studerar skiljer sig 
åt från den grupp som jag studerar i Sverige. Mina resultat avseende var 
relativlönetillväxt sker är mer i linje med resultat för Norge. Här visar Barth 
m.fl. (2012) att avsaknaden av relativlönetillväxt för de invandrade mestadels 
kan förklaras av en avsaknad av rörelser in i bättre betalande företag. För de 
skattningar som är mest jämförbara ser ökningen av lönegapet över tid väldigt 
lika ut i Sverige och Norge, vilket kan innebära att den långsamma relativ-
lönetillväxt som Barth m.fl.(2012) skattar beror på att de inte kontrollerar för 
sammansättningen av individer som har arbete vid olika tidpunkter.  

Rooth och Ekberg (2006) har tidigare visat att de högutbildade invandrade i 
Sverige uppgraderar sin yrkesmässiga status i Sverige mycket långsamt vilket 
är i linje med vad vi ser här.  

6 Sammanfattande kommentarer 
Studien visar att relativlöneökningen är störst för de högskoleutbildade invand-
rarna, som ökar sin relativlön med omkring 8 procentenheter över 30 år, men 
oavsett utbildningsnivå kvarstår lönegapet 30 år efter invandring. De lägre 
utbildade har en snabbare relativlöneökning initialt som avstannar efter 
omkring 10 år, och för de som inte har en gymnasieutbildning börjar då relativ-
lönen minska igen. Den högre relativlöneökningen för de högskoleutbildade 
kan bero på att språkkunskaper är viktigare för att etablera sig på den delen av 
arbetsmarknaden dit de högutbildade invandrarna söker sig. 

Löneassimileringen kan främst förklaras av att de invandrade har högre 
löneökningar inom arbetsplatser än infödda med samma utbildningsnivå. Det 
innebär att varken mobilitet på arbetsmarknaden eller rörelser in i företag som 
betalar högre löner bidrar till löneassimileringen. Den högre löneökningstakten 
inom arbetsplatserna för de invandrade kan tolkas som att dessa individer 
initialt är anställda på löner som är lägre än deras egentliga produktivitet. Detta 
brukar ofta tolkas som tecken på statistisk diskriminering, där lönerna för 
minoritetsgruppen ökar när arbetsgivaren lär sig om individens egentliga 
produktivitet.  

De högutbildade upplever en annorlunda löneökning inom och mellan yrken 
än vad de lågutbildade gör. De med lägre utbildning får till största delen sin 
relativlöneökning inom de yrken där de arbetar, medan det är tydligt att de 
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högskoleutbildade invandrade skulle haft en högre relativlöneökning om de 
hade ökat sina löner lika mycket genom yrkesmobilitet som de infödda gör. En 
tolkning av detta är att yrkesrörligheten för den högutbildade gruppen begrän-
sas av svårigheten att överföra erfarenheter och examina från hemlandet, vilket 
inte blir lika tydligt för de som anländer utan en eftergymnasial utbildning.  

Avslutningsvis kan sägas att avsaknaden av relativlöneökningar för invand-
rare från rörelser på arbetsmarknaden ger tydliga signaler om att det finns 
arbetsplatser och yrken på arbetsmarknaden som invandrare från länder utanför 
västvärlden har svårt att få tillgång till. 
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